
Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan peneliti adalah mengamati

gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan  kinerja guru di SMK

Negeri 1 MolaweKec. Molawe Kabupaten Konawe Utara.

No Aspek Yang Diamati Keterangan
Ya Kadang

-
kadang

tidak

1 Kepala sekolah melaksanakan perannya
√

2 Kepala sekolah mengadakan rapat √

3 Kepalasekolahmemberikantugasdantanggungjawa
bdalammembagikelasmengajarsesuaikemampuan
yang dimiliki.

√

4 Kepalasekolahmembertanggungjawabpenuhkepad
a guru
untukbersikapadildalammemperlakukansiswa

√

5 Kedisiplinan guru dalam mematuhi aturan sekolah √

6 Kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya √

7 Guru memberikanwaktuuntuk Tanya
jawabmengenaimateri yang telahdisampaikan.

√

8 Guru
Memeriksakesiapansiswasebelummemulaipelajara
n.

√

Keterangan:
Ya :
Kadang-kadang :
Tidak :
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Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di
SMK Negeri 1 Molawe Kabupaten Konawe Utara

A. Wawancara dengan Kepala Sekolah

Aspek Pertanyaan

Gambaran Umum SMK Negeri  1
Molawe Kabupaten Konawe Utara

1. Profil SMKN Negeri  1 Molawe
2. Visi dan Misi

Gaya kepemimpinan kepala sekolah
dalam meningkatkan kinerja guru

SMK Negeri 1 Molawe

1. Gaya kepemimpinan seperti apa
yang dibutuhkan di SMK Negeri 1
Molawe?

2. Sebagai Kepala Sekolah fungsi dan
tanggung jawab apa yang harus
dijalankan di SMK Negeri 1
Molawe?

3. Bagaimana cara kepala sekolah
SMKN 1 Molawe menyikapi setiap
aspirasi bawahan baik yang
bersifat saran maupun kritikan?

4. pembinaan-pembinaan apa saja
yang Kepala Sekolah berikan
kepada guru dalam meningkatkan
kinerjanya?

5. Bagaimanakah cara kepala sekolah
dalam menjalin hubungan baik
dengan setiap guru?

6. langkah-langkah apa saja yang
Kepala Sekolah lakukan dalam
meningkatkan kinerja guru di
SMKN 1 Molawe?
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Lampiran 3
PEDOMAN WAWANCARA

Gaya kepemimpinankepalasekolahdalam meningkatkan kinerja guru di SMK
Negeri 1 Molawe Kabupaten Konawe Utara

B. Pedoman Wawancara Dengan Guru
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Peran  guru  dalam menjalankan
tanggung jawabnya di SMK Negeri 1

Molawe

1. Bagaimana gaya kepemimpinan
kepala sekolah dalam
meningkatkan kinerja guru di SMK
Negeri 1 Molawe Kabupaten
Konawe Utara?

2. Persiapan apa yang guru lakukan
sebelum melaksanakan kegiatan
pengajaran

3. Jenis evaluasi apa yang dilakukan
oleh guru smkn 1 Molawe dalam
mengevaluasi hasil pembelajaran
siswa?

4. Apakah ada metode yang
dilakukan guru SMK Negeri dalam
melaksanakan proses pengajaran

5. Bagaimana peran kepala sekolah
selaku inovator?

6. Apakah kepala sekolah terbuka
untuk menerima ide, gagasan,
saran, kritik, dan keluhan yang
disampaikan oleh guru?

7. Bagaimanakah respon guru
terhadap perintah dan informasi
yang diberikan oleh kepala
sekolah?

8. Bagaimanakah tindakan Bapak/Ibu
apabila tidak dapat hadir dalam
kegiatan  yang ada di SMK Negeri
1 Molawe?

9. Bagaimanakah peran kepala
sekolah sebagai motivator dalam
meningkatkan kinerja guru di SMK
Negeri 1 Molawe?
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Lampiran 4

Transkip Wawancara

Hari/ Tanggal : Senin 16 Juli 2018
Waktu : Pukul 08.10-11.20
Informan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Molawe
Tempat : Ruang Kepala Sekolah

No Personil Isi Wawancara
1 Peneliti Assalamu Alaikum Wr.Wb, Selamat Pagi Pak! apa

sajakah yang menjadi tujuan utama bapak Mengenai
Visi Misi SMKN 1 Molawe ini?

Informan waalaikum salam wr.wb, setiap lembaga pendidikan
mempunyai Visi Misi yang ingin dicapai, krn visi misi
itu sebagai acuan untuk mencapai tujuan, bagaimana
mencapainya itu tergantung bagaimana strategi setiap
kepala sekolah maupun tenaga pendidik bekerja sama
untuk mencapai tujuan tersebut,  adapun tujaun utama
dari  visi misi disekolah ini yaitu terciptanya tenaga
kerja yang produktif, kreatif, dan inovatif berbasis IT
berdasarkan iman dan takwa kepada tuhan yang maha
esa .

2 Peneliti Dalam meningkatkan kinerja guru di SMKN 1 Molawe
ini Gaya kepemimpinan seperti apakah  yang bapak
terapkan?

Informan
Menghadapi berbagai macam sikap dan karakter guru
yang berbeda-beda itulah yang menjadi alasan saya
untuk tidak menentukan dan menerapkan satu sikap
saja,sehingga dengan menerapkan sikap demokratis
yang dapat memberikan nuansa kekeluargaan dan
keterbukaan serta tidak terkesan memaksakan kehendak
sendiri.dengan cara ini dapat membantu tercapainya
tujuan bersama. Akan tetapi pada saat-saat tertentu saya
menerapkan  sikap otokratis maupun leisser faire (
kendali bebas) untuk hal-hal yang dapat meningkatkan
kinerja guru.

3 Peneliti Bagaimanakah cara kepala sekolah dalam meningkatkan
kinerja guru di SMK Negeri 1 Molawe yang kurang
efektif

Informan Sebagai kepala sekolah pembinaan-pembinaan terhadap
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guru telah saya lakukan yang pertama kali adalah
pembinaan disiplin, artinya untuk melakukan kegiatan
pendidikan secara efektif dan efesien, maka segenap
tenaga kependidikan harus disiplin yang tinggi dalam
segala bidang.langkah selanjutnya adalah melakukan
pembinaan- pembinaan yang berkaitan dengan
kompotensi profsional dan kemampuan yang dimiliki
guru

4 Peneliti Bagaimana cara kepala sekolah SMKN 1 Molawe
menyikapi setiap aspirasi bawahan baik yang bersifat
saran maupun kritikan?

Iforman Alhamdulillah saya selaku kepala  selalu menyikapinya
dengan positif, baik yang bersifat saran maupun
kritikan, karena semua itu bisa saya jadikan sebagai
bahan pertimbangan ataupun masukan.

5 Peneliti langkah-langkah apa saja yang bapak lakukan dalam
meningkatkan kinerja guru di SMKN 1 Molawe ini?

Informan Dari segi pekerjaan, saya maupun guru sama-sama
mempunyai kewajiban, untuk meningkatkan kualitas
guru itu sendiri, sehingga setiap kali ada pekerjaan juga
saya selalu mendampingi, ketika ada tugas dan
pekerjaannya, apabila terjadi kesalahan kita pecahkan
bersama-sama, termasuk juga para guru sering kali
diikutsertakan pelatihan-pelatihan. Untuk  menghasilkan
sistem pendidikan yang baik tidak lepas dari sebuah
gerakan-gerakan dan usaha dari pengelola lembaga itu.
Salah satu langkah yang dapat saya lakukan untuk
mengembangkan pendidikan ini adalah meningkatkan
pelayanan pada guru dan staf yang ada, karena gur
khususnya merupakan figur yang paling sentral dan
sistem pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan
yang profesional dan kompoten pada bidangnya,
makanya peningkatan terhadap mutu guru, saya
berusaha terus menerus  untuk melaksanakan, dalam
berbagai kesempatan.

6 Peneliti Bagaimanakah cara kepala sekolah dalam menjalin
hubungan baik dengan setiap guru

Informan dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat
positif, baik itu memberi motivasi terhadap guru,
mengahargai setiap pendapat guru dan lain sebgainya.

7 Peneliti pembinaan-pembinaan apa saja yang bapak berikan



kepada guru dalam meningkatkan kinerjanya
Informan Setidaknya terdapat empat macam nilai yang harus

diperhatikan yaitu: pembinaan mental, pembinaan
moral, pembinaan fisik, dan pembinaan artistik.
pembinaan moral yaitu membina para guru tentang hal-
hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak,
sehingga kepala sekolah harus mampu menciptakan
iklim yang kondusif agar para guru dapat
melakasanakan tugasnya secara profesional dan
profesional. Untuk itu, kepala sekolah harus berusaha
sebisa mungkin memenuhi kebutuhan yang diperlukan
bagi para guru dalam menjalankan tugasnya



Lampiran 5

Transkip Wawancara

Hari/ Tanggal : Rabu 17  Juli 2018
Waktu : Pukul 08.20-11.30
Informan : Mashajar, S.Pi.Guru produktif  SMKN 1 Molawe
Tempat : Ruang Guru

No Personil Isi Wawancara
1 Peneliti Bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam

meningkatkan kinerja guru di SMK Negeri 1 Molawe
Kabupaten Konawe Utara?

Informan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai pendidik sekaligus pemimpin,
terkadang bersikap demokratis, yang dimana selalu
berkoordinasi dan menghargai pendapat guru dan
memberikan kesempatan untuk melahirkan gagasan dan
pendapat. Keputusan yang diambil dengan jalan
musyawarah. Karena tujuan yang dicapai adalah tujuan
bersama. Oleh sebab itu kepala sekolah memang sudah
sebaiknya bersikap demokratis kendatipun terkadang
kepala sekolah bersikap otokratis, akan tetapi ini tidak
menjadi sebuah masalah besar bagi kami.

2 Peneliti Persiapan apa yang bapa lakukan sebelum
melaksanakan kegiatan pengajaran?

informan sebelum melaksanakan tugas mengajar di kelas terlebih
dahulu saya menyusun rencana pembelajaran, untuk
memudahkan dalam memberikan materi kepada siswa

3 Peneliti Apakah kepala sekolah terbuka untuk menerima ide,
gagasan, saran, kritik, dan keluhan yang disampaikan
oleh guru

informan iya, kepala sekolah sangat terbuka denga hal itu
4 Peneliti Apakah ada metode yang bapak lakukan dalam

melaksanakan proses pengajaran

Informan iya, metode yang saya gunakan saya sesuaikan dengan
materi yang diajarkan. terkadang saya juga
menggunakan metode diskusi.



Lampiran 6

Transkip Wawancara

Hari/ Tanggal : Rabu 17  Juli 2018
Waktu : Pukul 08.20-11.30
Informan : Asrawati, S,Pd .Guru SMKN 1 Molawe
Tempat : Ruang Guru

No Personil Isi Wawancara
1 Peneliti Menurut ibu bagaimana kepemimpinan kepala sekolah

di SMKN 1 Molawe ini?
Informan Menurut Saya, Kepala Sekolah orangnya tidak

memaksa kehendak dan lebih memilih musyawarah,
bersama guru ketika ada hal yang ingin disampaikan,
beliau tidak membeda bedakan bawahannya semua
dianggap sama, namun kadang juga beliau bersikap
tegas dalam kondisi-kondisi tertentu.

2 Peneliti Persiapan apa yang ibu lakukan sebelum melaksanakan
kegiatan pengajaran?

informan sebelum melaksanakan kegiatan pengajaran sebagai
guru saya terlebih dahulu melakukan persiapan dan
perencanaan pengajaran tentang materi dan metode
yang akan digunakan dalam proses pengajaran

3 Peneliti Jenis evaluasi apa saja yang ibu lakukan untuk
mengetahui hasil pembelajaran dari siswa?

informan dengan cara mengevaluasi hasil belajar siswa diakhir
pertemuan, memberi pertanyaan,memberi kesempatan
kepada siswa untuk menjelaskan ulang materi yang
sudah saya sampaikan dengan tujuan  untuk mengetahui
tingkat pemahaman siswa.

4 Peneliti Bagaimana peran kepala sekolah selaku inovator ?

Informan Kepala Sekolah selalu memberikan dorongan dan
meotivasi guru-guru agar tetap tekun menjalankan
tugasnya, kepala sekolah juga sering memberikan
arahan-arahan demi peningkatan kinerj para guru dan
bawahannya, termasuk juga penanaman nilai-nilai
keagamaan.



Lampiran 7

Transkip Wawancara

Hari/ Tanggal : Rabu 18  Juli 2018
Waktu : Pukul 08.20-11.20
Informan : Irnawati, S,Pd .Guru SMKN 1 Molawe
Tempat : Di Kelas

No Personil Isi Wawancara
1 Peneliti Menurut ibu bagaimana kepemimpinan kepala sekolah

di SMKN 1 Molawe ini?
Informan Menurut Saya, Kepala Sekolah Dalam

Kepemimpinannya orangnya tegas ada apa-apa lansung
di Komunikasikan.

2 Peneliti Bgaimana peran kepala sekolah sebagai motivator
dalam meningkatkan kinerja guru di SMKN 1 Molawe?

Informan Dengan selalu memberi motivasi saat upacara/ rapat,
membantu guru yang memiliki kesulitan atau masalah
dalam pembelajaran, memberi peringatan kepada guru
yang melanggar peraturan

3 Peneliti Persiapan apa yang ibu lakukan sebelum melaksanakan
kegiatan pengajaran

informan Menyusun Rencana Pembelajaran, menyiapkan materi
apa yang akan saya berikan kepada siswa, menyiapkan
absen dan lain-lain sebagainya.













Profil SMKN 1 Molawe

Pada saat melakasanakan upacara



Wawancara Dengan Kepala Sekolah



Wawancara dengan Guru



Wawancara dengan Guru

Pada Saat Proses Belajar Mengajar



Pada saat guru memberikan materi

Siswa kelas III NKPI


