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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. atas

limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul

“Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru

Di SMP Swasta Maritim Mola Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten

Wakatobi.”, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tokoh revolusioner

peradaban Nabi Muhammad saw. yang mampu menghancurkan benteng-benteng

kejahiliyaan dan meletakan  mutiara-mutiara Islam di muka bumi ini yang penuh

dengan peradaban serta para sahabat dan tabi’in yang setia sampai akhir hayatnya

dan mudah-mudahan kita termasuk umat-Nya yang setia sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih jauh dari

kesempurnaan. Maka berangkat dari sebuah kekurangan dan kelemahan penulis

memohon hidayah dari Allah swt. serta bimbingan dari berbagai pihak, baik
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Disadari bahwa skirpsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan do’a kedua
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letih dan siang atau malam. Mereka terus berusaha untuk kebahagiaan sibuah hati,
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ABSTRAK
DOYOK Nim. 12010103072, Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam
meningkatkan kinerja guru Di SMP Swasta Maritim Mola Kecamatan Wangi-
Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi”,(DIBIMBING OLEH: LA Hadisi,
S.Ag.,M.Pd.I)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang gaya kepemimpinan kepala
sekolah dalam meningkatkan kienerja guru di SMP Swasta  Maritim Mola yang
menjadi fokus  pemasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana gaya
kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Swasta
Maritim Mola kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi (2) Bagaimana
kinerja guru di SMP Swasta Maritim Mola Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
Kabupaten Wakatobi.

Adapun metode penelitian yang di gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif
deskriptif  yaitu dengan mengambarkan objek penelitian yang sesuai hasil penelitian,
hasil pengamatan, dan pengkajian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adala
melalui observasi Wawancara, dan dokumentasi teknik analisis data menggunakan
tiga metode, yakni reduksi data, display data, dan verifikasi data. Adapun pengecekan
keabsahan data, peneliti menggunakan trianggulasi teknik, sumber dan waktu sedang
sumber penelitian ini meliputi, kepala sekolah, guru-guru dan staf, untuk di
jadikansebagai sumber informan sebab peneliti menilai bahwa mereka inilah yang
berkompetensi memberikan keterangan data atau data yang berhubungan erat dengan
masalah yang dieteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. gaya kepemimpinan kepala sekolah
dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Swasta Maritim Mola Kecamatan wangi-
Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukan
dengan: (a) mengikutsertakan guru-guru dalam setiap pelatihan, menyediakan
fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran: (b) menghimbau atau
mengingatkan guru untuk memanfaatka fasilitas yang telah disediakan: (c)
memberikan kebebasan kepada guru dalam penggunaan metode pembelajaran: (d)
melakukan pengawasan terhadap guru: (e) memberikan teguran kepada guru yang
kurang disiplin dan kepala sekolah terbuka  dalam memberikan teladan kepada guru.
Peran tersebut bisa dikatakan efektif dalam meningkatkatkan kinerja guru menjadi
lebih baik dan tertib mulai dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran hingga
evaluasi/ penilaian pembelajaran: 2. Kinerja guru di SMP Swasta Maritim Mola
masih perlu ditingkatkan karena peralihan dari KTSP ke kurikulum 2013 ini
mengakibatkan para guru kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran juga
metode yang digunakan masih monoton dengan metode ceramah maka di sinilah
peran seorang kepala sekolah Swasta Maritim Mola bagaimana cara meningkatkan
kinerja guru serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru.
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