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PEDOMAN OBSERVASI 

A. Identitas Informan   

1. Nama  : ................................................  

2. Jabatan  : ................................................ 

3. Pendidikan terakhir  : ................................................ 
 

B. INDIKATOR  

No Tgl 
Bidang 

Kompetensi 
Kegiatan yang diamati  

Baik  Buruk 

  

1.  
Planning/Pernca

naan. 

- Kemampuan menyusun RPP   

- Kemampuan melaksanakan 

pembelajaran 

  

- Kemampuan menggunakan alat peraga    

- Kemampuan memanfaatkan teknologi    

- Kemampuan  melaksanakan penilaian    

2.  
Organizing/Men

gorganisir 

- Kemampuan menjadi teladan yang baik   

- Kebijaksanaan guru    

- Kerwibawaan guru    

3.  
Motivating/Mot

ivasi 

- Kemampuan berkomunikasi   

- Kemampuan bergaul secara efektif   

- Kemampuan bergaul secara santun   

4.  
Controling/Peng

awasan 

- Kemampuan memahami peserta didik   

- Kemampuan menguasai materi 

pembelajaran 

  

- Kemampuan menguasai metode 

pembelajaran 

  

- Kemampuan mendayagunakan sumber 

belajar 

  

- Kemampuan membuat perencanaan 

pembudayaan pengamalan ajaran 

agama dan perilaku akhlak mulia pada 

komunitas sekolah  

  

- Kemampuan menjadi inovator, 

motivator, fa-silitator, pembimbing dan 

konselor dalam pembudayaan 

pengamalan ajaran agama pada 

komunitas sekolah 

  

Keterangan: 

  Sangat Baik : 4 

Baik  : 3 

Cukup  : 2 

Kurang : 1 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Manajemen Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah 

Aspek Pertanyaan 

Gambaran Umum Madrasah 

Aliyah Asy-Syafi’iyah. 

1. Sejarah singkat berdirinya Madrasah Aliyah 

Asy-Syafi’iyah. 

2. Visi dan Misi. 

 
 
 

Manajemen Kinerja Guru 

Dalam Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iyah 
 

 

 

 

 

1. Bagaimanakah manajemen kinerja guru 

dalam maningkatkan kualitas pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iah? 

2. Bagaimanakah metode kepala sekolah 

meningatkan Kinerja Guru guna 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah? 

3. Bagaimanakah proses kepala sekolah 

meningkatkan Kinerja Guru guna 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah? 

Bentuk-bentuk kepemimpinan 

kepala sekolah dalam 

meningkatkan Kinerja Guru 

guna Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iyah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk kepemimpinan 

kepala sekolah dalam meningkatkan Kinerja 

Guru guna Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran di Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iyah? 

 

Peran Kepala Sekolah 

Dalam meningkatkan Kinerja 

Guru guna Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iyah 

1. Bagaimanakah cara kepala sekolah menjalin 

hubungan baik dengan setiap guru? 

2. Apakah pesan-pesan yang diprioritaskan oleh 

kepala sekolah kepada guru guna 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah? 

3. Apakah kepala sekolah terbuka untuk 

menerima ide, gagasan, saran, kritik dan 

keluhan yang disampaikan oleh guru? 

4. Bagaimanakah respon guru terhadap perintah 

dan informasi yang diberikan oleh kepala 

sekolah? 



 
 

 
 

media yang digunakan 

dalam meningkatkan kinerja 

guru guna meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iyah 

1. Apakah media yang digunakan dalam 

meningkatkan kinerja guru guna 

meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah? 

2. Apakah penggunaan media tersebut sudah 

maksimal? 

 

Faktor Pendukung Dan 

Penghambat guru dalam 

meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran di Madrasah 

Aliyah Asy-Syafi’iyah 

1. Apakah faktor-faktor penghambat guru dalam 

meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah? 

2. Apakah faktor-faktor pendukung guru dalam 

meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah? 

3. Apakah kepemimpinan kepala sekolah dapat 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

meningkatkan Kinerja Guru guna 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah? 

 

 

Upaya Dalam Mengatasi 

Hambatan-Hambatan para 

guru  untuk mengatasi 

hambatan-hambatan dalam 

meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran di Madrasah 

Aliyah Asy-Syafi’iyah 

1. Bagaimanakah cara mengatasi hambatan 

yang terjadi dalam meningkatkan 

meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah? 

2. Bagaimanakah tindakan kepala sekolah 

apabila terdapat guru yang tidak efektif 

dalam Kinerjanya? 

3. Apa saja upaya yang dilakukan para guru  

untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah?  

 



 
 

 
 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Manajemen Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-Syafi’iyah 

Pertanyaan Jawaban 

 

Bagaimana bentuk-

bentuk kepemimpinan 

kepala sekolah dalam 

meningkatkan Kinerja 

Guru guna 

Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iyah? 

 

Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang didesain 

untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas 

hidup bagi masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan 

derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah sebagai institusi 

pendidikan perlu dikelola, dimenej, diatur, ditata, dan 

diberdayakan, agar sekolah dapat menghasilkan produk atau 

hasil yang berbasis budaya secara optimal. 

Bagaimanakah respon 

guru terhadap perintah 

dan informasi yang 

diberikan oleh kepala 

sekolah? 

Sudah semestinya profesi guru mendapatkan perhatian yang 
ekstra dari pemerintah, dikarenakan guru merupakan ujung 

tombak dari peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu 

pada kualitas proses belajar mengajar. 

 

Bagaimanakah 

manajemen kinerja 

guru dalam 

maningkatkan kualitas 

pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iah? 

Manajemen program evalausi kinerja guru rutin diadakan setiap 

semester. Dilakukan evaluasi ini supaya guru-guru dapat 

mentarget kinerja guru dengan baik. Guru juga memiliki 

manajemen dalam setiap memberikan pembelajaran. Seperti 

membuat RPP dan pengelolaan kelas dengan baik, sehingga 
manajemen program evaluasi kinerja guru akan baik pula 

 

 
Bagaimanakah cara 

kepala sekolah menjalin 

hubungan baik dengan 

setiap guru? 

Kondisi pembelajara yang efektif akan 

mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajaran. 

Kemampuan mengelola pembelajaran merupakan 

upaya guru dalam mengelolah pembelajaran selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan dimensi : 

menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran 

yang optimal, melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

membina hubungan yang positif dengan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Bagaimanakah cara 

mengatasi hambatan 

yang terjadi dalam 

meningkatkan 

meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Adanya rasa kebersamaan antara kepala sekolah 

dengan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, 

tersedianya sarana prasarana yang cukup dalam 

proses blajar mengajar, serta loyalitas dan dedikasi 

dari masing-masing guru tentunya juga membantu 

kinerja guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 



 
 

 
 

Syafi’iyah? 

Apakah faktor-faktor 

pendukung guru dalam 

meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iyah? 

Faktor pendukung kinerja guru dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran antara lain keterbukaan dari 

masing-masing pihak baik dari kepala sekolah 

maupun dari guru dan hubungan yang baik pula serta 

media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

yang sudah tersedia misalnya Infokus, laptop sebagai 

pendukung dalam proses bembelajaran. 

 

 

Apakah kepemimpinan 

kepala sekolah dapat 

memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan 

meningkatkan Kinerja 

Guru guna 

Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iyah? 

Ada beberapa faktor pendukung dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di Madrasah Aliyah As-

Syafi’iyah antara lain adanya rasa kebersamaan, 

keterbukaan dan kekeluargaan, adanya komunikasi 

yang terbuka antara kepala sekolah dengan guru, 

serta loyalitas dan dedikasi dari masing-masing guru 

akan memberikan kemudahan dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di Madrasah Aliya As-

Syafi’iyah maupun pelaksanaan tugas 

keorganisasiannya. Faktor pendukung lain yaitu 

sarana prasarana yang telah tersedia, sehingga 

memudahkan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di Madrasah Aliya As-Syafi’iyah 

Apakah faktor-faktor 

penghambat guru dalam 

meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iyah 

Faktor penghambat kinerja guru dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran disekolah ini yaitu adanya 

benturan waktu mengajara dari para guru-guru, 

sehingga waktu untuk mengoptimalkan pembelajaran 

di sekolah kurang. 

Bagaimanakah tindakan 

kepala sekolah apabila 

terdapat guru yang 

tidak efektif dalam 

Kinerjanya? 

Dengan adanya pembenahan secara menyeluruh kepada para 

guru ada landasan yang kuat untuk memberikan peluang bagi 

guru dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya 

secara efektif sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di masa yang akan datang. 

Apa saja upaya yang 

dilakukan para guru  

untuk mengatasi 

hambatan-hambatan 

dalam meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran 

di Madrasah Aliyah 

Asy-Syafi’iyah? 

Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan 

kinerja guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran disekolah yaitu dengan melengkapi 

sarana dan prasarana untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang rileks antara guru dan siswa 

sehingga akan memberikan kelancaran dalam proses 

belajar mengajar serta mempermudah para guru 

dalam penyelesaian tugas yang diberikan kepadanya 

Bagaimanakah cara 

mengatasi hambatan 

yang terjadi dalam 

meningkatkan 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

kinerja guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran disekolah yaitu, dengan mengadakan 

pelatihan terkait penyusunan RPP sehingga para guru 



 
 

 
 

meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Asy-

Syafi’iyah? 

paham terkait penyusunan RPP. Apabila pelatihan 

tersebut sudah di ikuti seluruh guru, maka akan 

mempermudah kinerja guru dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

Wawancara Bersama Kepala Sekolah Madrasah Aliyah As-Syafi’iyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Salah Satu Guru Madrasah Aliyah As-Syafi’iyah. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara Bersama Salah Satu Guru Madrasah Aliyah As-Syafi’iyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

A. Identitas Diri 
 

1. Nama   : Risnawati 

2. NIM   : 14010103056 

3. Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 28 Agustus 1995 

4. Jenis Kelamin  : Perempuan (P) 

5. Status Perkawinan : Belum Menikah 

6. Agama   : Islam 

7. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

8. Fakultas/ Jurusan : Fakultas Tarbiyah/ MPI 

9. Alamat   : Desa Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka 

10. Nomor HP  : 082290131994 
 

B. Data Keluarga 
 

1.  Nama Orang Tua   

11. Ayah  : Embang 

12. Ibu   : Dian 
 

2. Nama Saudara Kandung : Abdul Salam 

  Oneng 

  Suarni 

  Darma 

  Herman 

  Ilham 

  Amirullah 

  Jumriani 
 

C. Riwayat Pendidikan 
 

1. SD Negeri Puungkou Tahun 2008 

2. SMP Negeri III Wolo Tahun 2011 

3. SMA Negeri I Samaturu Tahun 2014 

 

 

Kendari, 14 Oktober 2018 

  




