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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin dan setiap pemimpin 

akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya kelak. Manusia 

sebagai pemimpin minimal mampu memimpin dirinya sendiri sebagaimana 

sabda Nabi Muhammad Saw. 

َر َعِن النَِّبىِ  َ َ  -َعِن اْبِن ُعم م عَلَْيِه َوَسَّلَّ َّهم قَاَل  -َصَّلَّ اَّللَّ ى عَََّل النَّاِس  :َأن ِ ئموٌل َعْن َرِعيَّتِِه فَاأَلِمريم اَّلَّ ْ َمس ْ ُُّكم ْ َراعٍ َوُكم ُُّكم َأاَل ُكم

ئموٌل َعْْنمْم َوالَْمْرَأةم َراعِ  َو َمس ْ لم َراعٍ عَََّل َأْهِل بَيِْتِه َوهم جم ئموٌل َعْن َرِعيَّتِِه َوالرَّ َو َمس ْ َ َيٌة عَََّل بَيِْت بَْعِلهَا َوَوَلِ َراعٍ َوهم ِِ ِه َو

ْ َمس ْ  ُُّكم ْ َراعٍ َوُكم ُُّكم ئموٌل َعْنهم َأاَل فَُكم َو َمس ْ ِدِه َوهم يىِ ئموََلٌ َعْْنمْم َوالَْعْبدم َراعٍ عَََّل َماِل س َ  ئموٌل َعْن َرِعيَّتِِه َمس ْ

Artinya: Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesunggguhnya bersabda: setiap 

orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas 

rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang 

dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota 

keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. 

Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya 

dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu 

rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya 

dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian 

pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR. 

Muttafaq Alaih, dalam Imam Bukhary, h. 41). 

 

Setiap organisasi juga harus ada pemimpinnya, yang secara ideal 

dipatuhi dan disegani oleh bawahannya. Apabila sebuah organisasi tidak 

memiliki seorang pemimpin, maka organisasi tersebut tidak akan mampu 

berdiri dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, dalam sebuah 

organisasi harus ada pemimpin yang  bertanggung jawab dalam mengontrol 

dan mengarahkan bawahannya agar dapat mencapai tujuan individu, kelompok 

dan organisasi. 
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Burhanuddin dalam Moch Idochi Anwar (2013, h. 91) mengemukakan 

bahwa Kepemimpinan merupakan usaha yang dilakukan seseorang dengan 

segenap kemampuan untuk memengaruhi, mendorong, mengarahkan dan 

menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya supaya mereka mau bekerja 

dengan penuh semangat dan kepercayaan dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. Kepala madrasah dan pendidikan dan latihan profesi guru  harus 

mampu mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan rasa bersahabat, 

dekat dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik secara individu 

maupun sebagai kelompok. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong kelompok 

dalam mengarahkan dan memotivasi individu untuk bekerja sama dalam 

kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. 

Kepala madrasah sebagai penanggung jawab pendidikan dan 

pembelajaran di madrasah hendaknya dapat meyakinkan masyarakat bahwa 

segala sesuatunya telah berjalan dengan baik, termasuk perencanaan dan 

implementasi kurikulum, penyediaan dan pemanfaatan sumber daya guru, 

rekrutmen sumber daya murid, kerja sama madrasah dan orang tua, serta sosok 

out come madrasah yang prospektif. Kepala madrasah harus memiliki bekal 

yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut, termasuk pengetahuan 

profesional, kepemimpinan instruksional, keterampilan administratif dan 

keterampilan sosial. 

Mulyasa (2013, h. 5) mengemukakan bahwa salah satu kekuatan efektif 

dalam pengelolaan sekolah yang berperan bertanggung jawab menghadapi 

perubahan adalah kepemimpinan kepala sekolah, yaitu perilaku kepala sekolah 
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yang mampu memprakarsai pemikiran baru di dalam proses interaksi di 

lingkungan sekolah dengan melakukan perubahan atau penyesuaian tujuan, 

sasaran, prosedur, input, proses atau output dari suatu sekolah sesuai dengan 

tuntutan perkembangan. Kepemimpinan kepala madrasah merupakan unsur 

yang sangat vital bagi efektifitas lembaga pendidikan. Apabila kepala 

madrasah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik 

maka madrasah tersebut akan memiliki kualitas dan akreditas yang baik pula. 

Sebaliknya, apabila kepemimpinan madrasah buruk maka kondisi madrasah 

tersebut akan buruk pula. Kepala madrasah yang baik akan bersikap dinamis 

untuk menyiapkan berbagai macam program pendidikan. Bahkan tinggi 

rendahnya mutu suatu madrasah akan dibedakan oleh kepemimpinan di 

madrasah. 

Kehadiran guru bukan sekedar mengajar dan berdiri di depan kelas, 

melainkan seorang guru yang mampu menjadi seorang pendidik. Guru adalah 

sosok manusia yang senantiasa memberi contoh yang baik dalam segala 

aktifitas kehidupan anak didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas, guna 

mencapai tujuan hidup yang lebih bermartabat. Guru adalah manusia yang rela 

menyumbangkan sebagian besar waktunya untuk berbagi ilmu kepada semua 

anak didiknya bahkan seluruh lapisan masyarakat. 

Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat menjadi amanah yang 

sungguh luar biasa mulianya bagi seorang guru, walaupun sangat berat untuk 

dilaksanakan namun guru tetap menerima dan menjalankan itu semua. Hal ini 

juga yang mengharuskan guru untuk senantiasa memperhatikan segala sikap, 

tingkah laku dan perbuatan peserta didiknya. Tidak hanya dalam lingkungan 

madrasah, guru juga harus mengetahui perkembangan peserta didiknya di luar 
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lingkungan madrasah. Menjadi sosok guru yang berdasarkan tuntutan hati 

nurani tidak semua orang bisa menjalaninya, karena seorang guru harus 

merelakan sebagian kebahagiannya buat orang lain, demi lahirnya generasi-

generasi yang diharapkan oleh bangsa. 

Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar 

memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena 

fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan, mengevaluasi 

pembelajaran dan menindaklanjuti. Selain itu, kedudukan guru dalam belajar 

mengajar juga sangat strategis dan sangat menentukan. Strategis karena guru 

yang akan menentukan kedalaman dan keluasan materi pelajaran, sedangkan 

sifat menentukan karena guru yang memilah dan memilih bahan pelajaran yang 

akan disajikan kepada peserta didik. 

Guru bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan 

tetap berusaha mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektik, potensi 

kognitif, potensi psikomotorik demi kelangsungan sebuah proses pendidikan. 

Guru juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bantuan 

kepada anak didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani, agar mencapai 

tingkat kedewasaan serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi segala tugas 

dan kewajiban sebagai mahluk hidup, dan bertanggung jawab mencerdaskan 

kehidupan anak didik, mengubah segala bentuk prilaku dan pola fikir manusia 

membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, pribadi susila yang cakap 

yang senantiasa menjadi harapan pada setiap anak didik. 

Tidak ada seorang guru yang mengharap anak didiknya menjadi 

sampah masyarakat atau manusia yang tidak berguna. Oleh sebab itu dengan 

penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi guru berusaha memberi bimbingan 
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dan pembinaan agar kelak anak didiknya yang mereka bina dapat menjadi 

tumpuan keluarga, bangsa, dan agama. Jadi pada dasarnya guru harus 

bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku dan perbuatannya dalam 

rangka membina jiwa dan watak anak didik. 

Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional bahwa tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan  berkewajiban; (1) menciptakan suasana pendidikan yang 

bermakna,  menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, (2) mempunyai 

komitmen  secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (3) 

memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan  

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (Pemerintah Republik 

Indenesia, 2005, h. 5). 

Guru sebagai jabatan profesional  harus memiliki sejumlah kompetensi 

yaitu; kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional 

dan kompetensi sosial kemasyarakatan. Dalam kompetensi pribadi, guru sering 

dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang ideal. Oleh karena itu, 

pribadi guru sering dianggap model atau panutan. Peningkatan kerja guru 

dalam bekerja dapat ditingkatkan melalui kepemimpinan kepala madrasah dan 

pendidikan dan latihan profesi guru. Namun yang menjadi permasalahannya 

adalah motivasi kerja dan profesionalisme guru di Indonesia masih rendah, 

beberapa diantaranya tejadi di MTs yang terdapat di Kolaka Timur yakni 

MTsN 1 Kolaka Utara, MTs 2 Kolaka Utara dan beberapa MTs lainnya. 

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia tidak lepas dari rendahnya mutu guru 

sebagai faktor utama penentu mutu pendidikan. Oleh karena itu, penelitian 
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tentang guru diperlukan untuk pengembangan kinerja guru. Rendahnya kinerja 

guru tidak lepas dari rendahnya kontribusi kepala madrasah dan pendidikan 

dan latihan profesi guru dalam pembinaan guru di madrasah melalui kegiatan 

supervisi. 

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian di beberapa MTs di 

Kabupaten Kolaka Utara yakni MTsN 1 Kolaka Utara, MTsN 2 Kolaka Utara 

dan MTsN 3 Kolaka Utara, menunjukkan bahwa pada umumnya 

kepemimpinan kepala madrasah dan pelaksanaan pendidikan dan latihan 

profesi guru masih belum optimal yang berdampak pada menurunnya kinerja 

guru. Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa guru yang belum 

mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada saat proses 

pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran peneliti juga menemukan bahwa; 

(1) sebagian besar pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum efektif (2) 

evaluasi pembelajaran masih perlu ditingkatkan (3) guru masih sering tidak 

tepat waktu dalam mengajar (4) kedisiplinan guru masih perlu ditingkatkan 

(Hasil observasi, 2019). 

Hasil observasi awal di atas menunjukkan bahwa masih banyak 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkungan madrasah yang ada 

di Kolaka Utara khususnya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru. Sementara dalam pelaksanaan pendidikan, kinerja 

seorang guru sangat menentukan berhasil tidaknya penyelenggaraan 

pendidikan di madrasah, karena guru merupakan pelaksana dan pengembang 

utama kurikulum di madrasah.  

Dalam mengelola tenaga pendidikan, salah satu tugas yang harus 

dilakukan oleh kepala madrasah adalah kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi guru. Dalam hal ini, kepala madrasah MTs se-
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Kabupaten Kolaka Utara seharusnya dapat memfasilitasi dan memberikan 

kesempatan yang luas kepada para guru untuk melaksanakan kegiatan 

pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan 

profesi guru baik yang diadakan di dalam maupun di luar madrasah. 

Oleh karena itu, agar kinerja guru MTs se-Kabupaten Kolaka Utara 

dapat lebih meningkat maka langkah yang dapat ditempuh adalah dengan 

mengoptimalkan kepemimpinan kepala madrasah dan pelaksanaan pendidikan 

dan latihan profesi guru melalui pemberian materi terkait pengembangan 

profesionalisme guru dengan sub materi analisis konsep guru profesional dan 

evaluasi jalur-jalur pengembangan profesionalisme guru. Hal ini sangat urgen 

dilakukan karena kepala madrasah dan pelaksanaan pendidikan dan latihan 

profesi guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam 

upaya meningkatkan kinerja guru yang akan berdampak pada suksesnya 

pembelajaran yang dilaksanakan di madrasah.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak 

Rahman  (2019) salah seorang guru di MTs Negeri 2 Kolaka Utara menyatakan 

bahwa: 

Gurulah yang paling memegang peranan penting dalam upaya mencapai 

tujuan pendidikan di madrasah.Guru tidak hanya dituntut untuk membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) setiap hari, namun seorang 

guru juga dituntut untuk menjadi sesosok tokoh yang digugu dan ditiru, 

dipercaya dan dijadikan panutan dan diteladani bagi peserta didik. 

 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa guru merupakan sosok 

yang memegang peranan sangat penting dalam menyukseskan 

penyelenggaraan suatu pendidikan khususunya di madrasah. Guru tidak hanya 

dituntut untuk menyiapkan berbagai perangkat pembelajaran dan 
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melaksanakan kegiatan belajar mengajar, namun juga dituntut untuk menjadi 

teladan yang baik bagi peserta didik. 

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Chaeruddin (2019) bahwa: 

Guru memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan 

pembelajaraan, serta melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil 

belajar siswa sehingga dapat terus diupayakan untuk dilakukan 

peningkatan mutu pembelajaran. 

 

Oleh karena itu, kepala madrasah harus menetapkan kebijakan yang 

dapat mempengaruhi guru agar meningkatkan kompetensi yang dimilikinya 

dan seringnya guru mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru diharapkan 

dapat memberikan inovasi dan solusi bagi pembelajaran di madrasah. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah kajian mendalam dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi 

guru) terhadap Kinerja Guru MTs  se-Kabupaten Kolaka  Utara”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru telah diiikuti oleh guru-

guru PAI, namun pelaksanaan pembelajaran teramati belum maksimal.   

2. Ditemukan beberapa guru yang tidak lengkap perangkat pembelajarannya 

pada saat kegiatan belajar mengajar.  

3. Pelaksanaan pembelajaran belum berlangsung secara efektif dan efisien. 

4. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran teramati juga masih belum maksimal. 



9 
 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus, maka perlu dibatasi permasalahannya 

pada kepemimpinan kepala madrasah, pelaksanaan pendidikan dan latihan 

profesi guru dan kinerja guru MTs se-Kabupaten Kolaka Utara. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kondisi objektif kepemimpinan madrasah, pendidikan dan 

latihan profesi guru dan kinerja guru MTs se-Kabupaten Kolaka Utara? 

2. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap 

kinerja guru se- MTs se-Kabupaten Kolaka Utara? 

3. Apakah terdapat pengaruh pendidikan dan latihan profesi guru terhadap 

kinerja guru MTs se-Kabupaten Kolaka Utara? 

4. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan pengaruh 

pendidikan dan latihan profesi guru terhadap kinerja guru MTs se-

Kabupaten Kolaka Utara? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk:    

1. Mendeskripsikan kondisi objektif kepemimpinan madrasah, pendidikan 

dan latihan profesi guru dan kinerja guru MTs se-Kabupaten Kolaka Utara. 
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2. Menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja 

guru MTs se-Kabupaten Kolaka Utara. 

3. Menganalisis pengaruh pendidikan dan latihan profesi guru terhadap 

kinerja guru MTs se-Kabupaten Kolaka Utara. 

4. Menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan pengaruh 

pendidikan dan latihan profesi guru terhadap kinerja guru MTs se-

Kabupaten Kolaka Utara. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan dalam hal kepemimpinan kepala 

madrasah dan pengaruh pendidikan dan latihan profesi guru dalam 

meningkatkan kinerja guru agar madrasah dapat berfungsi dan 

berkembang menuju perubahan yang lebih baik.  

b. Menjadi pedoman atau acuan dalam kepemimpinan kepala madrasah 

dan pengaru pendidikan dan latihan profesi guru dalam meningkatkan 

kinerja guru agar penerapannya nanti dapat berjalan dengan baik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta 

meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. 

b. Bagi pihak madrasah, diharapkan dapat membantu dalam memberikan 

dan menambah wawasan serta informasi agar dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di madrasah. 
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c. Bagi Institut, diharapkan dapat menjadi tambahan khasanah ilmu 

pengetahuan dan bahan informasi bagi pelaksana pendidikan. 

d. Peneliti lain, diharapkan menjadi masukan bagi penelitiannya yang 

memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Konsep Kepemimpinan Kepala Madrasah 

2.1.1.1 Pengertian Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Secara umum kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi 

kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan 

pencapaian tujuan (Dadang Suhardan, 2011, h. 125). Kepemimpinan juga 

diartikan sebagai kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, 

mengarahkan dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima 

pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu 

tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Tim Dosen 

Admminastrasi Pendidikan UPI, 2012, h. 112). 

Abi Sujak (2009, h. 120) dalam bukunya “Kepemimpinan: Manajer  

(Eksistensinya dalam Perilaku Organisasi)” mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah pola hubungan antar individu yang mengggunakan 

wewenang dan pengaruh terhadap orang lain atau sekelompok orang agar 

terbentuk kerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas (Abi Sujak, 2009, h. 

120).  

Kepemimpinan sampai hari ini memiliki kedudukan sangat penting 

dalam menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi, karena menyangkut 

perilaku seorang pemimpin dalam rangka mempengaruhi bawahannya agar 

12 
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dapat bekerja sama dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. 

Kepemimpinan dalam organisasi juga memiliki peran yang sangat besar dalam 

membangun hubungan antar individu dan membentuk nilai organisasi yang 

dijadikan sebagai pondasi dasar bagi pencapaian tujuan organisasi. Pengaruh 

kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi dapat dilihat sebagai efek 

kepemimpinan langsung dan tidak langsung. 

Selanjutnya, kepala madrasah merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kualitas 

pendidikannya. Istilah kepala madrasah mengandung makna sebagai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala 

madrasah. Kepala madrasah sebagai komunikator merupakan pihak yang 

menentukan, apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan 

agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga seorang kepala 

madrasah harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menggerakkan 

dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan sesuatu yang diinginkan 

oleh pemimpin (Eithzal Rivai dan Deddy Mulyad, 2012, h. 34). Wahjosumidjo 

(2010, h. 70) mengemukakan bahwa kepala madrasah merupakan seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah 

dimana diselenggarakan pembelajaran atau dimana terjadi interaksi antara guru 

yang memberikan pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan kepala madrasah adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki 

oleh seseorang kepala madrasah agar dapat mempengaruhi, mendorong, 
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mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar 

ia menerima pengaruh itu selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu 

pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. 

2.1.1.2 Syarat-Syarat Kepemimpinan Kepala Madrasah  

Secara umum, kepala madrasah perlu memiliki kemampuan yang 

menunjang perannya dalam pengambilan keputusan, mencakup kemampuan 

akal yang cerdas, jiwa yang mantap, dan jasmani yang kuat. Koswara, Deni dan 

Halimah (2008, h. 9-10) mengemukakan beberapa syarat-syarat penting yang 

harus dimiliki oleh kepala madrasah di antaranya sebagai berikut: 

1. Memahami dan bisa melaksanakan metode serta teknik pengambilan 

keputusan yang efektif dan efisien sesuai potensi, waktu, kondisi dan 

situasi yang ada.  

2. Memiliki strategi dalam hal pengambilan keputusan yang jelas, efektif 

dan efisien.  

3. Mampu bekerja sama, berpartisipasi, berkolaborasi, dalam sebuah 

kesatuan team work dengan stake holder madrasah sesuai kebutuhan dan 

tugas serta wewenang dalam pengambilan keputusan bersama.  

4. Bersikap jujur dan adil terhadap setiap situasi dan keadaan.  

5. Memiliki profesionalitas dalam hal kepemimpinan pendidikan dan 

pengambilan keputusan.  

6. Mampu mengelola setiap potensi pendapat, keahlian dan kemampuan 

lainnya.  

7. Memiliki deskripsi konsep mutu meliputi input, proses dan ouput. 

 

Selanjutnya, Sutarto (2006, h. 8) juga mengemukakan bahwa kepala 

madrasah dapat dikatakan berprestasi kepemimpinannya apabila memiliki sifat-

sifat Intelegence (kecerdasan), Supervisory ability (kemampuan mengawasi), 

Inisiative (inisiatif), self assurance (Perlindungan diri atau ketegangan) dan 

individuality (kepribadian). 
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Penjelasan tersebut didukung dengan firman Allah SWT yang terdapat 

dalam Q.s. Al-Baqarah/2: 247 sebagai berikut: 

ْْلم عَلَْينَ  لْمم
 
ٰ يَكمونم ََلم أ ْ َطالموَت َمِلًكا قَالمٓو۟ا َأَّنَّ َ قَْد بََعَث لَُكم َّللَّ

 
نَّ أ
ِ
مْم ا ْْلِ َوقَاَل لَهمْم نَِبُّيُّ لْمم

 
نم َأَحقُّ ِبٱ ا َوََنْ

لْ 
 
لِْعَّْلِ َوأ

 
ۥ بَْسَطةا ِِف أ ْ َوَزاَدهم ْصَطَفٰىهم عَلَْيُكم

 
َ أ َّللَّ
 
نَّ أ
ِ
لَْماِل قَاَل ا

 
َن أ م جِ ِمنْهم َولَْم يمْؤَت َسَعةا مىِ َّللَّ

 
ْسِم َوأ

ِسٌع عَِليٌ  م َوَٰ َّللَّ
 
ۥ َمن يََشآءم َوأ ْلَكهم  يمْؤِِت مم

 
Terjemahnya:  Nabi mereka mengatakan kepada mereka sesungguhnya Allah 

telah mengangkat Thalut menjadi rajamu, mereka menjawab: 

Bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak 

mengendalikahn pemerintahan dari padanya, sedang diapun 

tidak diberi kekayaan yang banyak? “(Nabi mereka) berkata: 

sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan 

menganugrahinya ilmu yang dikehendakinya. Dan Allah maha 

luas pemberiannya lagi maha mengetahui” (Departemen Agama 

Republik Indonesia, 2011, h. 60).  

 

Setiap orang yang diangkat menjadi pemimpin didasarkan atas 

kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan pada orang yang dipimpin. Masing-

masing orang mempunyai kelebihan di samping kekurangan-kekuranganya. 

Saat keadaan tertentu dan pada waktu tertentu kelebihan-kelebihan itu dapat 

digunakan untuk bertindak sebagai pemimpin. 

2.1.1.3 Fungsi Kepemimpinan Kepala Madrasah  

Kepemimpinan berfungsi sebagai tindakan yang dilakukan pemimpin 

dalam upaya menggerakkan bawahan agar berbuat sesuatu guna menyukseskan 

program-program kerja yang telah dirumuskan. Sebagai seseorang yang 

bertanggung jawab penuh dalam sebuah lembaga pendidikan, kepala madrasah 

diharuskan menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif bagi siswa 

maupun bagi tenaga pendidik, sehingga terjadi sinergitas dalam kegiatan belajar 

mengajar, baik itu dari siswa-siswi maupun dari tenaga pendidik. 
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Kyte dalam Suryo Subroto (2010, h. 62) mengemukakan bahwa kepala 

madrasah mempunyai lima fungsi utama yakni: 

a. Bertanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan dan 

perkembangan murid-murid yang ada di lingkungan madrasah. 

b. Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kesejahteraan profesi 

guru.  

c. Berkewajiban memberikan layanan sepenuhnya yang berharga bagi 

murid-murid dan guru-guru yang mungkin dilakukan melalui 

pengawasan resmi yang lain.  

d. Bertanggung jawab mendapatkan  bantuan maksimal dari semua 

institusi pembantu. 

e. Bertanggung jawab untuk mempromosikan murid-murid terbaik 

melalui berbagai cara. 

 

Fungsi utama tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.s. Al-

Baqorah/2: 30 sebagai berikut: 

ْذ وَ 
ِ
َعلم ِفُّيَا َمْن يمْفِسدم ِفُّيَا َويَْسفِ ا ّنىِ َجاِعٌل ِِف اأْلَْرِض َخِليَفةا ۖ قَالموا َأََتْ

ِ
َُّك ِللَْمََلئَِكِة ا كم قَاَل َرب

ّنىِ 
ِ
سم ََلَ ۖ قَاَل ا مقَدىِ ْمِدَك َون حم ِِبَ بىِ مس َ نم ن َماَء َوََنْ ِ ونالى   َأْعََّلم َما اَل ََْعلَمم

Terjemahnya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui" (Departemen Agama Republik 

Indonesia, 2011, h. 6). 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jabatan kepala madrasah yang 

diberikan kepada seseorang merupakan amanah yang harus dilaksanakan 

secara sungguh-sungguh dan profesional, karena kelak akan dipertanggung 

jawabkan kepada Allah swt. Kepala madrasah harus bertanggung jawab atas 

kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan 

madrasah secara formal kepada atasannya atau secara informal kepada 
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masyarakat yang telah menitipkan anak didiknya. Keberhasilan suatu lembaga 

pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala madrasah kerana ia 

merupakan orang yang memegang amanah sebagai pemimpin di lembaganya. 

Oleh karena itu, Ia harus membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan dan harus mampu melihat adanya perubahan serta 

mampu melihat masa depan dalam kehidupan global yang lebih baik 

Pada dasarnya tugas kepala madrasah itu sangat luas dan kompleks. 

Rutinitas kepala madrasah menyangkut serangkaian pertemuan interpersonal 

secara berkelanjutan dengan murid, guru dan orang tua, atasan dan pihak-pihak 

terkait lainnya. Menurut Selznick dalam kutipan Wahjosumidjo (2010, h. 72), 

ada empat macam tugas penting seorang pemimpin:  

a. Mendefinisikan misi dan peranan organisasi (involves the definition of the 

institutional organizational mission and role).  

b. Fungsi kedua seorang pemimpin adalah merupakan perwujudan organisasi 

(the institutional embodiment of purpose).  

c. Mempertahankan keutuhan organisasi (to defend the organization’s 

integration).  

d. Tugas terakhir seorang pemimpin adalah mengendalikan konflik internal 

yang terjadi dalam organisasi (the ordering of internal conflict). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang 

pemimpin harus dapat berperan sebagai pelatih dan koordinator dengan fungsi 

utamanya ialah membantu kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja 

secara efesien. Adapun bantuan yang dapat diberikan pemimpin pendidikan 

pada kelompoknya ialah menetapkan prosedur kerja untuk mencapai tujuan 

kelompok dan menciptakan suasana kerjanya sehat dan menyenangkan.  
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2.1.1.4 Keterampilan Kepemimpinan Kepala Madrasah  

Dunia pendidikan menuntut pihak yang terlibat di dalamnya agar 

memiliki keterampilan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keterampilan 

kepala madrasah dalam hal ini dimaksudkan sebagai bekal bagi mereka agar 

dapat melaksanakan manajemen pendidikan secara lebih baik. Melalui 

keterampilan tersebut diharapkan kepala madrasah dapat melaksanakan tugas 

secara efektif dan efesien.  

Menurut Mutohar (2013, h. 237-238) ada beberapa keterampilan yang 

harus diperhatikan dalam melaksanakan kepemimpinan kepala madrasah agar 

bisa berhasil dengan baik, di antaranya sebagai berikut: 

a. Technical skills 

Dalam hal ini kepala madrasah harus menguasai pengetahuan 

tentang metode, proses, prosedur serta teknik melakukan kegiatan khusus 

dan kemampuan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sarana 

prasarana untuk mendukung kegiatan khusus tersebut 

b. Human skills 

Kompetensi ini berkaitan dalam memahami perilaku manusia dalam 

proses kerja sama, kemampuan dalam memahami isi hati, sikap, dan motif 

orang lain, kemampuann untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif, 

kemampuan menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, praktis dan 

diplomatis, mampu berprilaku yang dapat diterima. 
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c. Conceptual skills 

Kemampuan analisis, berpikir rasional, ahli dan cakap dalam 

berbagai macam konsepsi, mampu menganalisis berbagai kejadian, mampu 

mengantisipasi berbagai perintah, mampu mengenali berbagai macam 

kesempatan dan problem-problem sosial 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa keterampilan 

yang dimiliki oleh kepala madrasah ditujukan kepada upaya mencapai tujuan 

pendidikan pada umumnya dan kedewasaan anak didik pada khususnya. 

Kepala madrasah harus mampu mengembangkan kemampuan profesional 

guru, mengembangkan program supervisi, serta mendorong guru-guru untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala madrasah juga harus 

membangkitkan inspirasi guru menciptakan kerja sama antar guru, 

menciptakan kerja sama antar staf, mengembangkan program supervisi, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran, mengatur program pengembangan dan 

melaksanakan kegiatan lain yang erat kaitannya dengan pencapaiaan tujuan 

pendidikan. 

2.1.1.5 Kepemimpinan Kepala Madrasah yang Efektif 

Kepemimpinan kepala madrasah yang efektif sangat menentukan 

keberhasilan madrasah. Madrasah yang efektif atau sukses hampir selalu 

ditentukan kepemimpinan kepala madrasahlah sebagai kunci kesuksesan. 

Kepala madrasah tidak hanya memberi layanan jasa tetapi juga memelihara 

segala sesuatunya secara lancar dan terus-menerus dengan memelihara 

kerukunan, mencurahkan waktu, energi, intelek dan emosi untuk memperbaiki 
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madrasah. Kepala madrasah merupakan sosok unik membantu madrasah dalam 

menentukan kebijakan tentang apa yang dapat dilakukan, memberi arahan atau 

dorongan dan keterampilan untuk membuat perkiraan image sebelumnya. 

Kepemimpinan kepala madrasah efektif selalu dikaitkan dengan kedudukan 

sebagai pengelola pembelajaran, pemimpin inspirasional, pengelola sumber 

daya, pakar organisasi, pemimpin kultural dan penasehat atau pelindung guru. 

Menurut Mulyasa dalam Veithzal Rivai dan M. Deddy (2009, h. 35), 

kriteria kepemimpinan kepala madrasah yang efektif adalah  sebagai berikut: 

a. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif 

b. Dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan  

c. Mampu menjalani hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sehingga 

dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan 

madrasah dan pendidikan. 

d. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan guru dan pegawai lain di madrasah 

e. Mampu bekerja dengan tim manajemen madrasah  

f. Berhasil mewujudkan tujuan madrasah secara produktif sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditentukan. 

 

Secara khusus di bidang pendidikan formal, produktifitas madrasah 

ditentukan tiga fungsi utama yaitu: fungsi administrator, psikologis, ekonomi. 

Ketiga fungsi tersebut menentukan tinggi rendahnya tingkat produktifitas 

madrasah. Produktifitas merupakan kriteria, pencapaian kerja yang diterapkan 

kepada invidu, kelompok dan organisasi. Sebaliknya produktifitas hanya 

memerlukan kretifitas. Produktifitas meliputi: prestasi akademis, kreatifitas dan 

pemimpin. Untuk menetapkan administrasi pendidikan di madrasah sebagai 

lembaga pendidikan harus diperhatikan unsur-unsur penting dalam kegiatan 

pendidikan di madrasah. Murid yang diproses akan menjadi ouput madrasah, 
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guru dan personil lain yang membantu dalam proses belajar. Kurikulum yaitu 

kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di madrasah mencakup materi yang 

harus dikuasai murid, alat bantu yang dipergunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar di madrasah meliputi: alat pelajaran, alat perlengkapan, gedung dan 

ruang belajar serta keuangan, faktor-faktor lain yang harus digunakan dan 

diperlukan untuk mempertinggi dan meningkatkan efektif proses belajar 

mengajar. 

Penentuan kriteria kepemimpinan kepala madrasah tidak akan terlepas 

dari tanggung jawab. Maksudnya tidak menggunakan kekuasaan yang telah 

diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau komunitas dalam kekuasaan 

tersebut digunakan untuk mengatur orang dengan cara yang baik. 

 

2.1.1.6 Indikator Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Kedudukan kepala madrasah sebagai pemimpin di madrasah merupakan 

tanggung jawab besar bagi siapapun yang menjabatnya. Kepala madrasah 

merupakan pemimpin yang melakukan manajemen pendidikan di setiap 

madrasah agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sejalan dengan hal itu, 

kepala madrasah hendaknya memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu 

mengarahkan, memotivasi, dan membangkitkan semangat guru, karyawan, dan 

siswanya. 

Muchlas Saimin (2009, h. 12) mengemukakan beberapa indikator 

kepemimpinan kepala madrasah yang meliputi: (1) merencanakan; (2) 

mengorganisasikan; (3) pelaksanaan dan (4) evaluasi. Kepala madrasah harus 

mampu melaksanakan indikator-indikator tersebut agar tujuan yang telah 
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ditetapkan dapat tercapai. Tujuan tersebut dapat dikerjakan secara bersama-

sama agar dapat tercapai dengan baik. Kepemimpinan kepala madrasah akan 

menentukan kualitas pendidikan, karena kepemimpinan kepala madrasah 

penentu kebijakan pada  situasi apapun.   

Indikator kepemimpinan kepala madrasah harus dikuasai kepala  

madrasah agar kualitas pendidikan dapat sesuai dengan tujuan. Begitu pula  

dengan indikator-indikator yang ada pada setiap aspek, masing-masing  

indikator perlu dikuasai satu per satu. Apabila aspek dan indikator sudah  

dikuasai seorang kepala madrasah, maka akan berdampak baik bagi madrasah  

masing-masing pada khusunya dan pendidikan pada umumnya. Aspek  atau 

indikator kepemimpinan kepala madrasah tidak hanya terbatas pada  tugas 

memimpin, namun juga hal lain yang berkaitan dengan interaksi   terhadap 

warga madrasah dan seisinya. Indikator kepemimpinan kepala  madrasah 

adalah kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi 

madrasah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan 

berkomunikasi. 

 

2.1.2 Konsep Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

2.1.2.1 Pengertian PLPG   

PLPG merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang 

diselenggarakan oleh Rayon LPTK yang dilaksanakan dalam bentuk 

perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Perkuliahan dilaksanakan untuk 
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penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran dan karya ilmiah 

(Supriadi Rustad, dkk, 2012, h. 4). 

Dalam   rangka  sertifikasi  guru  dalam   jabatan,  semakin   disadari  

oleh   banyak  pihak  bahwa PLPG merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  

dalam proses  pengembangan  profesi guru.  Kepentingan yang dipertaruhkan 

kepada program PLPG adalah kepentingan jangka panjang yakni 

pengembangan profesi oleh guru bersangkutan secara berkelanjutan.  Melalui 

PLPG, para guru diajak untuk mengembangkan kapasitas dirinya dalam 

melakukan self-learning. Dalam hal ini, setiap guru peserta PLPG diharapkan 

mampu mengidentifikasi sendiri wilayah-wilayah   mana dari empat kompetensi 

yang masih perlu dibenahi dan dikembangkan. Bagaimana wilayah-wilayah 

tersebut mau dibenahi dan dikembangkan, tentunya tidak bisa dibatasi hanya 

pada saat mengikuti program ini. PLPG dapat dikatakan sekedar titik awal dari 

pembenahan dan pengembangan tersebut. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, menyatakan bahwa guru adalah pendidik professional. Guru 

yang dimaksud meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan 

konseling/konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan 

pendidikan. Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik 

yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai 

kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. 

Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat 

pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sistematik yang disebut 
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sertifikasi. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya 

peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada 

satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang telah 

memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui jalur PLPG.  

Pendidikan dan pelatihan adalah upaya untuk mengembangkan SDM 

terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian 

manusia beberapa proses dan mekanisme agar tercipta hasil yang sesuai dengan 

apa yang diharapkan (Soekidjo Notoatmodjo, 2009, h. 47). Seorang guru pada 

dasarnya sudah dipersiapkan melalui lembaga pendidikan guru sebelum terjun 

ke dalam jabatannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 3). 

Secara operasional, pendidikan merupakan suatu usaha pembentukan 

kepribadian dan usaha mengembangkan potensi dasar manusia supaya bagus 

pertumbuhan jasmani dan rohaninya, sehat badannya, waras otaknya, serta baik 

budi pekertinya, sehingga anak didik akan mencapai puncak kesempurnaan 

kepribadian sebagai manusia. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha orang 
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dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta 

potensi dasar orang yang belum dewasa baik formal maupun non formal. 

Selanjutnya, pelatihan merupakan proses mengajarkan keahlian dan 

memberikan pengetahuan yang perlu serta sikap supaya mereka dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar. Ini berbeda dari 

pendidikan yang memberikan pengetahuan terhadap suatu subyek tertentu 

secara umum, karena pelatihan memusatkan diri pada kebutuhan khusus dalam 

pekerjaan. Biasanya tujuannya adalah memperbaiki kinerja dari tugas terakhir, 

meminta untuk melaksanakan tugas yang pejabatnya belum terbiasa atau 

menyiapkan individu untuk perubahan yang mungkin terjadi. 

Rivai dan Sagala Jauvani (2010, h. 23) dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia, mengemukakan bahwa pelatihan adalah proses secara 

sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan seseorang untuk 

melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan 

membantu seseorang untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar 

berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. PLPG (pendidikan dan latihan 

profesi guru) diadakan untuk guru yang sudah memenuhi syarat untuk 

menerima tunjangan profesi (sertifikasi) agar dapat meningkatkan kompetensi 

dan profesionalismenya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

dan Latihan Profesi Guru merupakan program pemerintah yang bertujuan 
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untuk memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru kompetensi 

tersebut yaitu: kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. 

 

2.1.2.2 Dasar Hukum PLPG 

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan 

profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2005, h. 4) 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Depdiknas, 2005, h. 15). 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Guru yang menyatakan guru adalah pendidikan profesional (Topo Yono, 

2014, h. 4). 

 

Selanjutnya, Ramayulis (2013, h. 480) mengemukakan bahwa 

sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan 

profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan 

hukum sebagai berikut: 

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.  

3. Permendiknas no 36 th 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. 

5. Permendiknas no 8 th 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra 

Jabatan. 

 

2.1.2.3 Tujuan dan Peserta PLPG  

 

PLPG bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan 

menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi. Maksud dari tujuan yaitu guru 

harus menguasai cara belajar yang efektif, mampu membuat model satuan 

http://psg15.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/04/permendiknas-no-36-tahun-2007.pdf
http://psg15.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/04/permendiknas-nomor-8-tahun-2009.pdf
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pembelajaran, memahami kurikulum secara baik, mampu mengajar di kelas 

dengan metode mengajar yang tepat, menjadi contoh yang baik untuk siswa, 

mampu memberikan nasehat dan petunjuk yang berguna, menguasai teknik-

teknik bimbingan dan penyuluhan, mampu menyusun dan melaksanakan 

prosedur penilaian kemajuan belajar (Hernita, dkk., 2013, h. 2). 

Tujuan utama Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah untuk 

memperoleh kecakapan khusus yang diperlukan oleh guru dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas madrasah. PLPG adalah salah satu program 

pemerintah yang digariskan harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya 

standar kompetensi guru yakni kompetensi pedagogik, profesional, 

kepribadian dan sosial. Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru ini 

diharapkan guru sebagai pendidik mempunyai kompetensi yang memadai dan 

berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif. 

Adapun tujuan pendidikan dan pelatihan yang dikemukakan oleh 

Andrew E. Sikula (2011, h. 13), yakni: 

1. Increased productivity 

Program pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan job performance 

pada posisi jabatan sekarang. Jika level of performance meningkat maka berarti 

peningkatan produktivitas kerja dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan 

bagi madrasah. 
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2. Improved Quality 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diharapkan adanya kualitas 

maupun kuantitas dalam bentuk produk atau jasa yang dihasilkan. Guru yang 

telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan akan mempunyai 

pengetahuan yang lebih baik dan akan memperkecil kesalahan dalam kegiatan 

operesionalnya. 

3. Better Human Resources Planning 

Program pendidikan dan pelatihan yang baik dapat mempersiapkan 

SDM yang berkualitas untuk keperluan di masa yang akan datang. Pendidikan 

dan pelatihan bagi guru dapat membantu madrasah untuk mengisi atau 

memenuhi kebutuhan dan persyaratan menjadi guru yang profesional. 

4. Increased Morale 

Jika madrasah mengadakan pendidikan dan pelatihan yang tepat maka 

iklim dan suasana organisasi pada umumnya akan menjadi lebih baik. Dengan 

iklim kerja yang sehat maka semangat kerja guru-guru dan tenaga kependidikan 

madrasah lainnya akan meningkat. 

5.  Indirect Compensation 

Banyak guru mempertimbangkan kesempatan pendidikan dan pelatihan 

sebagi bagian dari keseluruhan pemberian upah bagi para guru. Meraka 

mengharapkan agar pihak madrasah membiayai untuk program pendidikan dan 

pelatihan yang mengarah pada peningkatan pengetahuan umum dan 

keterampilan.  
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6. Better Health and Safety 

Melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat guru akan lebih menguasai 

tugasnya dalam mendidik dan dapat membantu menghindari terjadinya 

permasalah-permasalah dalam proses pembelajaran. Selain itu lingkungan 

belajar akan menjadi aman dan akan mempengaruhi sikap mental yang lebih 

stabil bagi guru maupun siswa. 

7. Obsolescence Prevention 

Program pendidikan dan pelatihan membantu meningkatkan iinisiatif 

dan kreativitas para guru serta membantu mengadakan tindakan preventif untuk 

menghadapi ketinggalan zaman akibat dari kemajuan teknologi. 

8. Personal Growth 

Seorang guru yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan akan 

lebih matang bagi guru yang bersangkutan, pada akhirnya juga akan 

memberikan keuntungan kepada madrasah.  

Wibowo dalam Syifudin Nurdin (2003, h. 7) juga mengungkapkan 

bahwa pendidikan dan latihan profesi guru bertujuan untuk membantu dan 

melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-

rambu dan instrument untuk melakukan seleksi tahap pelamar yang kompeten 

serta membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan dan memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan dan tenaga kependidikan. 

Profesionalitas guru dalam praktisnya, paling tidak  dibuktikan dengan 

dua hal. Pertama, kepemilikan kualifikasi akademik minimum berlatar 
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pendidikan jenjang  SI-D4 dan  Kedua, Pengakuan atas kedudukan guru 

sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikasi (pemberian 

sertifikat pendidik). Pengakuan tersebut berfungsi mengangkat martabat dan 

peran guru sebagai agen pembelajaran dalam peningkatan  mutu pendidikan 

nasional.   

Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah guru yang telah 

lulus Uji Kompetensi Awal (UKA), baik berasal dari guru yang bertugas 

sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau 

konselor di madrasah.  

2.1.2.4 Penyelenggaraan PLPG 
 

Selama penyelenggaraan program diklat sering kali ditemukan berbagai 

persoalan-persoalan mendasar. Persoalan ini merupakan kekurangan yang perlu 

mendapat perhatian serius dari pengelola diklat. Irianto dalam Apri Damal 

Sagita Krissandi dan Galih Kusumo (2015, h. 82) mengidentifikasi ada enam 

persoalan mendasar dalam penyelenggaraan program PLPG, yaitu: 

a. Isi program pendidikan dan pelatihan tidak terkait dengan kebutuhan 

individu atau unit kerja. 

b. Metode penyampaian diklat bersifat statis dan biasanya hanya 

menggunakan satu metode yaitu pengajaran klasikal. 

c. Keterampilan dan pengetahuan yang diberikan kurang aplikatif 

d. Pelatihan kurang berorientasi pada inti kebutuhan lembaga  

e. Dampak diklat secara individual dan organisasional tidak diukur secara 

sistematis 

f. Alat atau instrumen kerja yang dibutuhkan setelah mengikuti pelatihan tidak 

diberikan secara periodik. 

 

Penguasaan guru terhadap keempat kompetensi tersebut (kepribadian, 

pedagogik, profesional dan sosial) diharapkan dapat memfasilitasi guru untuk 
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menyelenggarakan pendidikan, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 4 sebagai berikut: 

1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan 

sistem terbuka dan multimakna. 

3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, 

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 

6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu layanan pendidikan. 

 

2.1.2.5 Materi PLPG 

Adapun materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat 

kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik; (2) profesional; (3) kepribadian dan (4) 

sosial. Standarisasi kompetensi dirinci dalam materi Pendidikan dan Latihan 

Profesi Guru ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu 

pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti atau Ketua Konsorsium 

Sertifikasi Guru dan hasil need assesment (Imam Wahyudi, 2012, h. 72). 

 

2.1.2.6 Instruktur PLPG 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dilaksanakan sesuai dengan 

proses baku sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan yang dikeluarkan oleh 
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Dirjen Dikti yang terdiri dari tujuh komponen utama pelaksanaan PLPG antara 

lain:  

1. Kurikulum 

2. Instruktur 

3. Sarana dan prasarana 

4. Penentuan rombongan belajar 

5. Media pembelajaran 

6. Proses KBM 

7. Sistem evaluasi (Imam Wahyudi, 2012, h. 73). 

 

Ketujuh komponen PLPG tersebut mempunyai peran strategis dalam 

mendukung proses pengembangan dan audit kompetensi dalam sertifikasi 

guru. 

 

2.1.2.7 Ujian PLPG 

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian 

tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi 

profesional dan pedagogik, ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi 

profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi ini juga 

bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Ujian kinerja dalam PLPG 

dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran bagi guru atau praktik 

bimbingan dan konseling bagi guru BK, atau mengajar & praktik supervisi bagi 

guru yang diangkat dalam jabatan pengawas. Ujian kinerja untuk setiap peserta 

minimal dilaksanakan selama 1 Jam. 

 

2.1.2.8  Ujian Ulang PLPG 

Ujian ulang diperuntukkan bagi peserta sertifikasi yang belum 

mencapai batas nilai kelulusan. Ujian ulang pada hakikatnya sama dengan ujian 
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pertama yaitu meliputi ujian tulis dan atau ujian praktik. Apabila peserta ujian 

ulang praktik untuk mata pelajaran tertentu jumlahnya sedikit, maka dapat 

digabungkan dengan peserta dari mata pelajaran yang serumpun. Ujian ulang 

hanya dilakukan satu kali, peserta yang tidak lulus ujian ulang dikembalikan 

ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pembinaan. 

 

2.1.3 Konsep Kinerja guru 

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Guru 

Jasmani dan Mustofa (2013, h. 155) mengemukakan istilah kinerja 

berasal dari kata actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang). Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja merupakan 

prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja seseorang. Masalah 

kinerja selalu mendapat perhatian dalam manejemen karena sangat berkaitan 

dengan produktivitas lembaga atau organisasi. Mangkunegara dalam Jasmani 

dan Syaiful Mustofa jmengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Jasmani 

dan Syaiful Mustofa, 2013, h. 155). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah prestasi kerja yang dicapai oleh guru setelah melaksanakan tugas 

pokoknya, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, dan mengevaluasi siswa. 
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Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana 

dijelaskan Mujtahid dalam bukunya yang berjudul “Pengembangan Profesi 

Guru”, definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau 

profesinya mengajar (Mujtahid,2011, h. 33). Kemudian, Sri Minarti (2013, h. 

107-108) mengutip pendapat ahli bahasa Belanda, J.E.C. Gericke dan T. 

Roorda, yang menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa Sansekerta yang 

artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Sementara 

dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berarti guru, misalnya 

teacher yang berarti guru atau pengajar, educator yang berarti pendidik atau 

ahli mendidik, dan tutor yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di 

rumah, atau guru yang memberi les. 

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang 

melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga 

pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau mushola, di rumah 

dan sebagainya. Sementara Supardi dalam bukunya yang berjudul “Kinerja 

Guru” menjelaskan pengertian guru menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 



35 
 

pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur 

pendidikan formal (Supardi, 2014, h. 23). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

guru adalah prestasi kerja yang dicapai oleh guru setelah melaksanakan tugas 

pokoknya, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, dan mengevaluasi proses pembelajaran siswa. 

2.1.3.2 Tugas dan Fungsi Guru 

Tugas guru erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia 

melalui sektor pendidikan, oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk 

meningkatkan mutu guru untuk menjadi tenaga profesional, agar peningkatan 

mutu pendidikan dapat berhasil. Kinerja guru  pada dasarnya merupakan kinerja 

atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik. Kinerja guru sangat menentukan kualitas hasil pendidikan, 

karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan 

siswa dalam proses pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan madrasah. 

Tugas  pokok  dan  fungsi  guru  di  madrasah  antara  lain  sebagai  

pendidik  profesional,  pengajar, dan pengelola pembelajaran. Sebagai  pendidik 

profesional, guru seharusnya selalu berupaya untuk mengembangkan potensi 

dan kepribadian peserta didik lewat keterampilan kerja yang dimilikinya. 

Ucapan, tingkah laku dan teladan guru selalu diimbaskan kepada siswa-

siswanya. Peran dan tugas sebagai pengajar adalah merencanakan, 

melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Sebagai pelatih dan pembimbing, 

guru berperan dalam hal  memotivasi,  mendorong dan melibatkan peserta didik 
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dalam aktivitas belajarnya sehingga dapat  menghasilkan perilaku positif 

dengan beragam keterampilan pada peserta didik.  

Sebagai  pengelola  dan  pengembang  program madrasah,  peran  guru  

adalah berkreasi  dalam  tugas  membimbing  dan  melatih  dengan  fokus  

peserta  didik memiliki  keterampilan  belajar  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  

hidup  dan kehidupannya  secara  baik.   Langkah  yang  dapat  ditempuh  guru  

antara  lain membangun  hubungan  kemitraan  dengan  madrasah  lain  dan  

masyarakat  pada umumnya.  Terkait  dengan  peran  sebagai  tenaga  

profesional,  tugas  guru  adalah melakukan  upaya-upaya  untuk melakukan  

tugas  profesional  secara  baik,  seperti keahlian, tanggung jawab, dan 

kesejawatan. Keahlian berkaitan dengan penguasaan bidang/cabang ilmu yang 

diajarkan. Tanggung jawab berkaitan dengan tugas pokok dan  fungsi  guru  di  

madrasah  dan  masyarakat.  Kesejawatan  berkaitan  dengan hubungan guru 

dalam satu profesi maupun hubungan guru dengan profesi lain (Suparwoto dkk., 

2014, h. 87-88). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan 

peranan guru antara lain merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, dan mengevaluasi siswa serta menindak lanjuti. 

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Faktor utama yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan 

kemauan.  John Soeprihanto menyatakan bahwa kinerja itu sangat berkaitan 

dengan tingkat penyelesaian tugas-tugas terhadap seorang individu. Kinerja 
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merefleksikan seberapa baiknya seorang individu memenuhi persyaratan-

persyaratan dari sebuah pekerjaan itu (Jhon Soeprihanto, 2001, h. 93). 

Kinerja guru dalam pembelajaran berkaitan dengan kemampuan guru  

dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, baik berkaitan 

dengan proses maupun hasilnya. Malthis dan Jackson dalam (Jasmani dan 

Syaiful Mustafa, 2013, h. 159) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan (guru), yaitu kemampuan, usaha yang 

dicurahkan, dan dukungan organisasi. Kinerja (Performance/P) = Kemampuan 

(ability/A) x Usaha (effort/E) x Dukungan (Support/S) (Jasmani dan Syaiful 

Mustafa, 2013, h. 159). Dengan begitu kinerja seorang guru akan meningkat 

apabila ketiga komponen tersebut ada dalam dirinya, dan akan kurang jika salah 

satu komponen tersebut kurang bahkan tidak ada. Sedangkan menurut Hasibuan 

dalam Jasmani bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:  

1. Sikap mental (motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja) 

2. Pendidikan 

3. Keterampilan  

4. Manajemen kepemimpinan  

5. Tingkat penghasilan 

6. Gaji dan kesehatan 

7. Jaminan sosial  

8. Iklim kerjaSarana prasarana 

9. Teknologi 

10. Kesempatan berprestasi (Jasmani dan Syaiful Mustafa, 2013, h. 160). 

 

Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja berasal 

dari diri individu itu sendiri dan faktor dari luar individu itu sendiri. Adapun 

faktor dari diri individu itu sendiri seperti motivasi, keterampilan, dan juga 

pendidikan. Sedangkan faktor dari luar individu seperti iklim kerja, tingkat gaji, 

sarana prasarana dan lain sebagainya. 
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2.1.3.4 Indikator-Indikator Kinerja Guru 

Jasmani dan Syaiful Mustofa (2013, h. 165) mengemukakan bahwa 

indikator kinerja guru meliputi: (1) merencanakan; (2) penguasaan materi; (3) 

penguasaan metode; (4) pemberian tugas; (5) mengelola tugas dan (6) 

mengevaluasi.  Hawari Aka (2012, h. 14) dalam bukunya Guru yang 

Berkarakter Kuat juga mengemukakan bahwa Indikator yang dapat dideteksi  

dari  guru  antara  lain  dapat  (a)  menguasai  substansi  kajian  secara 

mendalam,  (b)  melaksanakan  pembelajaran  yang  mendidik,  (c)  memiliki 

kepribadian yang kuat, serta (d) memiliki komitmen dan perhatian terhadap 

peserta didik. 

Indikator penilaian kinerja guru mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, yaitu: 

a. Perencanaan proses pembelajaran. 

Perencanaan proses pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu 

proses kegiatan merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh 

suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai 

pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang akan disampaikan, 

bagaimana cara menyampaikan bahan serta media atau alat apa yang 

diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut. Karena 

keberhasilan dari suatu kegiatan sangat ditentukan oleh perencanaannya 

maka perencanaan pembelajaran dapat berperan sebagai: (1) acuan bagi 

guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan 

berjalan efien dan efektif, dan (2) sebagai landasan pokok bagi guru dan 
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siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan.  

b. Pelaksanaan proses pembelajaran  

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah segala upaya bersama 

antara guru dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi, dengan 

harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan 

menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya 

perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan 

yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individu demi 

terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sebuah 

proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, 

berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau 

pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu.  

Keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran merupakan 

indikator pelaksanaan kurikulum yang telah dibuat oleh lembaga 

bimbingan belajar, sehingga dalam proses pembelajaran guru dituntut 

untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan dan mendorong siswa untuk mengembangkan segala 

kreatifitasnya dengan bantuan guru. Peranan guru di sini sangatlah 

penting, yaitu guru harus menyiapkan materi dan metode pembelajaran, 

serta guru juga harus mengetahui dan memahami keadaan siswanya demi 

kelancaran pembelajaran. 
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c. Penilaian hasil pembelajaran 

Penilaian hasil pembelajaran adalah proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Setiap 

satuan pendidikan selain melakukan perencanaan dan proses 

pembelajaran, juga melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya 

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Penilaian hasil 

belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) 

dan standar kompetensi lulusan.  

Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai 

dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. 

Penilaian harus objektif, artinya penilaian hasil belajar peserta didik 

hendaknya tidak dipengaruhi oleh subyektivitas penilai, perbedaan latar 

belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan 

emosional. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka artinya 

prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan 

terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang 

berkepentingan. Penilaian harus adil, artinya penilaian hasil belajar tidak 

menguntungkan atau merugikan peserta didik  karena berkebutuhan 

khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, 

status sosial ekonomi dan gender. 
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d. Pengawasan proses pembelajaran  

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, 

supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan 

berkelanjutan. Penilaian kinerja penting dilakukan oleh suatu madrasah 

untuk perbaikan kinerja guru itu sendiri maupun untuk madrasah dalam 

hal menyusun kembali rencana atau strategi baru untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Penilaian yang dilakukan dapat menjadi masukan 

bagi guru dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu 

penilaian kinerja guru membantu guru dalam mengenal tugas-tugasnya 

secara lebih baik sehingga guru dapat menjalankan pembelajaran seefektif 

mungkin untuk kemajuan peserta didik dan kemajuan guru sendiri menuju 

guru yang profesional (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2007, h. 5-7). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator 

kinerja guru yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan. 

2.1.3.5 Program Pengembangan Kinerja Guru 

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 

Pendidikan Nasional 2005 dalam Ramayulis (2013, h. 488) menyebutkan 

beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru, sebagai 

berikut: 

a. Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru 

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi pendidikan guru 
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adalah minimal S1 dari program keguruan, maka masih ada guru-guru 

yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, program ini 

diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan 

minimal S1 untuk mengikuti pendidikan S1 atau S2 pendidikan keguruan. 

Program ini merupakan kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar. 

b. Program penyetaraan dan sertifikasi 

Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan 

latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program keguruan. 

Keadaan ini terjadi karena madrasah mengalami keterbatasan atau 

kelebihan guru mata pelajaran tertentu. Sering terjadi kualifikasi yang 

dituntut namun tidak sesuai, misalnya berijazah S1 tetapi bukan 

kependidikan. Mereka bisa mengikuti program penyetaraan atau 

sertifikasi. 

c. Program supervisi pendidikan 

Tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk 

meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki 

kemampuan mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. 

Supervisi sebagai usaha bersama untuk mendorong para guru 

mengembangkan kemampuannya agar dapat mencapai tujuan pendidikan 

dengan lebih baik. Setiap guru mempunyai kemampuan dan kelemahan 

yang berbeda, untuk itu memerlukan tehnik supervisi maksudnya, cara 

atau jalan yang digunakan supervisor pendidikan dalam memberikan 

pelayanan atau bantuan kepada para guru. 

d. Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi 

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja belum cukup, diperlukan 

pelatihan guna meningkatkan profesionalismenya. Program pelatihan 

yang diusulkan adalah pelatihan yang disesuaikan dengan guru yaitu 

mengacu kepada tuntutan kompetensi.  

e. Program pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) 

MGMP adalah suatu forum kegiatan professional guru mata pelajaran 

sejenis di sanggar maupun di masing-masing madrasah yang terdiri dari 

dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. MGMP dimana 

anggotanya terdiri atas guru-guru tingkat SD/MI yang berasal dari 

madrasah dengan jarak tempuh maksimum 2 jam perjalanan dengan 

transportasi umum darat ke madrasah inti sebagai pusat kegiatan kelompok 

kerja.    

f. Program pelatihan tradisional lainnya 

Bentuk-bentuk pelatihan seperti penataran yang merupakan usaha 

pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru dan 

pegawai guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan merekad 

engan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidangnya 

masing-masing. 
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2.2 Penelitian Relevan 

Andi Asgar (2016, h. 110) dengan judul penelitian, “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di SD-SMP Negeri Satap 5 

Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa, ada pengaruh positif kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

di SD-SMP Negeri Satap 5 Konawe Selatan, Kontribusi yang diberikan oleh 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sebesar 50,41 % dan 49,59 % 

dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif atau signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di 

SD-SMPN Satap 5 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan. 

Anton Lamarati (2015, h. 104) dengan judul penelitian, “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMK Negeri 5 

Kendari”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

antara Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru SMK Negeri 5 

Kendari. Sedangkan nilai koefisien determinasinya (r2) adalah sebesar 32,2%. Nilai 

koefosien determinasi yang diperoleh di atas, menunjukan bahwa kinerja guru 

sebesar 32,2% ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah sedangkan 

sisanya yakni 67,8% ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 

Zulfania Rizka Imrani, (2012, h. 1) dengan judul penelitian “Hubungan 

Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru Di Madrasah  

Ibtidaiyah  Ma’arif Darul Huda Banturejo Sukoharjo Ngaglik Sleman 

Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan gaya kepemimpinan Kepala Madrasah 
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berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru dengan sumbangan 

efektif sebesar 53,1%. 

Hernita, Nuraini Asriati, Witarsa (2015, h. 1) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dan Kinerja Guru Rumpun 

Ekonomi terhadap Hasil Belajar Siswa SMP, SMA, SMK Negeri Entikong di 

Kabupaten Sanggau”. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa ada pengaruh simultan 

dapat dilihat dari adjusted R-Square diperoleh sebesar 0,909 dan 0,914 % yang 

berarti kontribusi profesi guru (PLPG) dan kinerja guru rumpun ekonomi terhadap 

hasil  belajar siswa sebesar 90,90 % dan 91,40 %, Nilai kooefisien regresi parsial 

yaitu kinerja guru rumpun ekonomi sebesar 0,445 yang berarti bahwa kontribusi 

yang diberikan oleh kinerja guru rumpun ekonomi terhadap hasil belajar sebesar 

40,45 %. 

Wasni (2014, h. 86) dengan judul penelitian, “Pengaruh Kepemimpinan 

Situasional Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Sma Negeri 1 Wiwirano 

Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan kepemimpinan situasional kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMA Negeri I Wiwirano Kecamatan Wiwirano Kabupaten 

Konawe Utara. Besarnya sumbangan variabel X terhadap Variabel Y sebesar 14.726% 

ditentukan oleh varians yang terjadi pada variabel X dan sisanya 85.273% ditentukan oleh 

faktor atau variabel lain. 

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, ada aspek-aspek 

tertentu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada bidang 

kajiannya yang membahas tentang Kepemimpinan Kepala Madrasah, Pendidikan 

dan Latihan Profesi Guru dan Kinerja Guru. Namun persamaan tersebut tidak 
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menyangkut substansi yang diteliti karena jika dilihat dari, rumusan masalah, 

setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin diteliti dalam penelitian 

ini berbeda dengan rumusan masalah, setting tempa t, obyek, subyek maupun waktu 

yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti  ingin 

mengungkapkan Apakah kepemimpinan kepala madrasah dan PLPG (pendidikan 

dan latihan profesi guru) dapat mempengaruhi kinerja guru di MTs se-Kabupaten 

Kolaka Utara. Dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam 

penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan 

dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan 

merupakan plagiat. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran menunjukan tentang pola pikir teoritis  terhadap 

pemecahan masalah penelitian yang ditemukan yang didasarkan pada teori-teori 

yang relevan, sebagai dasar pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini 

mencoba mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan PLPG 

(pendidikan dan latihan profesi guru) terhadap kinerja guru di MTs se-

Kabupaten Kolaka Utara. 

1. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Kinerja Guru 

Kegiatan  utama  pendidikan  di  madrasah  dalam  rangka  mewujudkan  

tujuannya  yakni  kegiatan  pembelajaran,  sehingga  seluruh  aktivitas  

organisasi  madrasah  bermuara  pada  pencapaian  efisiensi  dan  efektifitas  

pembelajaran.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  maka  kompetensi  kepala  

madrasah  perlu  ditingkatkan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  peran  dari  kepala  
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madrasah  itu  sendiri  dan personil madrasah lainnya guna mencapai hasil yang 

diharapkan. 

Kepala madrasah merupakan pemimpin yang mempunyai peranan  

besar dalam mengembangkan  mutu pendidikan dan bertanggung jawab  

terhadap seluruh kegiatankegiatan madrasah. Sebagai seorang yang  

bertanggung jawab penuh dalam  sebuah lembaga pendidikan, kepala madrasah 

diharuskan dapat menciptakan susana belajar mengajar  yang kondusif  bagi  

siswa  maupun  bagi  tenaga  pendidik. 

Salah satu tugas kepala madrasah adalah sebagai pemimpin pendidikan, 

yaitu  memimpin  staff  (guru-guru,  pegawai  dan  pesuruh),  membina  kerjas 

ama  yang  harmonis  antar  anggota  staf  sehinggga  dapat  membangkitkan  

semangat  kerja,  motivasi  kerja  bagi  staf  yang  dipimpin  serta  menciptakan  

suasana  yang  konduksif. Kepemimpinan yang baik, kerja sama yang harmonis 

serta suasana yang  kondusif  menjamin  staf  menjadi  senang  untuk  

melaksanakan  tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kepemimpinan    kepala   

madrasah sebagai kunci proses pemberdayaan kegiatan pendidikan di 

madrasah.  

Unsur kepemimpinan   kepala   madrasah  adalah   pengaruh   yang   

dimilikinya   dan   kemampuan  menggunakan  pengaruh  tersebut  serta  akibat  

pengaruh  itu  bagi  orang  yang  hendak  dipengaruhi  yaitu  para  guru,  pegawai,  

dan  warga  madrasah. Keberhasilan   pendidikan   di   madrasah   bukan   saja   

ditentukan oleh kepemimpinan pemimpin, melainkan juga para bawahan (guru, 

dan  staff  pegawai)  sebagai  pelaksana  akan  memberikan  peranan  yang  

sangat  penting  dalam  madrasah.  Kepemimpinan  seorang  pemimpin  pada  

umumnya  ingin  merefleksikan  sifat-sifat  dan  tujuan  dari  kelompoknya.  
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Keberhasilan  organisasi  atau  perubahan  juga  sangat  ditentukan  oleh  

keberhasilan  pemimpin  dengan  kepemimpinan  dalam  melaksanakan  fungsi  

dan  tugasnya.  Pelaksanaan suatu kepemimpinan tidak terlepas dari perilaku 

atau cara-cara yang diterapkan oleh  pemimpin  dalam  mempengaruhi  

bawahannya,  sehingga  bawahan  akan  menjalankan   tugas   atau   

pekerjaannya   secara   efektif   dan   produktif   juga   pemimpin   menerapkan   

fungsi   kepemimpinan   tertentu,   maka   kinerja   guru   terhadap kepemimpinan 

kepala madrasah akan sangat baik.  

Tolok ukur dari kinerja guru sendiri meliputi aktivitas yang berkaitan 

dengan  perencanaan pengajaran, pelaksanaan proses  pengajaran,  pelaksanaan 

penilaian pengajaran, dan tindak lanjut penilaian. Selain itu, motivasi kerja guru  

sebagai  perangsang  keinginan  dan  daya  gerak  yang    menyebabkan  seorang  

guru  bersemangat  dalam  mengajar.  Guru  yang  bersemangat  dalam  mengajar   

terlihat   dalam   ketekunannya   ketika   melaksanakan   tugas,   ulet, minatnya   

yang   tinggi   dalam   memecahkan   masalah,   penuh   kreatif   dan   sebagainya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diduga bahwa terdapat pengaruh 

antara kepemimpinan  kepala  madrasah  terhadap kinerja guru. 

 

2. Pengaruh PLPG terhadap Kinerja Guru 

 

Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, untuk 

itu mutu pendidikan di suatu madrasah sangat ditentukan oleh kemampuan yang 

dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Guru sebagai tenaga 

profesional harus memenuhi sejumlah persyaratan yakni memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
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Kompetensi yang dimaksud merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan 

diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. 

Peningkatan kinerja guru dapat diperoleh melalui kegiatan PLPG 

(pendidikan dan latihan profesi guru) sebagai salah upaya peningkatan mutu 

pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti   

dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila   

kinerjanya baik maka kegiatan belajar mengajarnya  juga  menjadi  baik dan 

diharapkan  dapat membuahkan  pendidikan  yang  bermutu. Dalam pelakanaan 

kegiatan PLPG, guru memperoleh pengetahuan terkait pengembangan 

profesionalisme guru dengan sub materi analisis konsep guru profesional dan 

evaluasi jalur-jalur pengembangan profesionalisme guru.  

Guru yang telah mengikuti kegiatan pelatihan profesi guru akan 

mendapatkan tunjangan profesi yang diperoleh apabila guru tersebut telah 

memiliki empat kompetensi yang disyaratkan, yang mencakup: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diduga bahwa terdapat 

pengaruh antara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru  terhadap kinerja guru.  

 

3. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan PLPG terhadap 

Kinera Guru 

  

Kepemimpinan kepala madrasah merupakan hal utama yang akan 

menggerakkan guru dalam bekerja, sebab kepala madrasah  merupakan 

pemimpin yang bertugas mengatur dan  memotivasi guru. Kepemimpinan 

kepala madrasah yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan akan membuat guru 
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nyaman dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kepala madrasah sebagai 

pimpinan memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dan mimiliki tanggung jawab terhadap baik atau buruknya 

penyelenggaraan pendidikan di masdrasah yang dipimpinnya. Semakin baik 

kepemimpinan yang dimiliki kepala madrasah maka semakin baik pula kinerja 

guru dalam melaksanakan tugas profesinya. 

PLPG sebagai suatu proses pelatihan yang akan menghasilkan suatu 

perubahan perilaku. Secara nyata perubahan perilaku itu berbentuk peningkatan 

mutu kemampuan dari sasaran PLPG. Tujuan pendidikan dan pelatihan guru 

adalah menyediakan tenaga pendidik yang bermutu dalam jumlah cukup dan 

jenis yang sesuai sehingga mampu  mengembang tugas, mewujudkan 

perubahan, pertumbuhan dan pembaruan dalam pembangunan bagi seluruh 

lapisan masyarakat.  

Dengan mengikuti PLPG diharapkan kinerja guru menjadi lebih 

meningkat yang ditunjang dengan kompetensi yang lebih berkualitas serta dapat 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama kegiatan pelatihan dalam kegiatan 

belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diduga bahwa terdapat pengaruh 

antara kepemimpinan kepala madrasah dan PLPG terhadap kinerja guru. 
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Gambar 2.1 

    Kerangka Pikir Penelitian  

 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori, penelitian relevan dan kerangka berpikir maka 

dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala madrasah terhadap 

kinerja guru MTs se-Kabupen Kolaka Utara. 

                   X1 

Kepemimpinan 
Kepala Madrasah 
- Merencanakan 

- Mengorganisasikan 

- Pelaksanaan  

- Evaluasi 
 

 

 

H1 

H2 

                   X2 
Pendidikan dan Pelatihan  

Profesi Guru (PLPG) 

 - K       -   Kemampuan Instruktur 

-   Metode yang digunakan 

-   Sarana dan Fasilitas 

-   Manfaat Diklat 

    (LPTK: 2016) 

  (Muchlas Saimin: 2009) 

 

H3 

(Permendiknas Nomor 41 

Tahun 2007, Jasmani dan 

Syaiful Mustofa, 2013) 

                  Y 
Kinerja Guru 

- Merencanakan  

- Penguasaan Materi 

- Penguasaan Metode 

- Pemberian Tugas 

- Mengelola Kelas 

- Mengevaluasi 
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2. Ada pengaruh yang signifikan PLPG terhadap kinerja guru MTs se-

Kabupen Kolaka Utara. 

3. Ada pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala madrasah dan PLPG 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru MTs se-Kabupen Kolaka Utara. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang 

diolah dengan metode statistika. Data-data yang dimaksud adalah data-data 

yang berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan atau informasi 

mengenai apa yang ingin diketahui. Selanjutnya bedasarkan metode penelitian 

digunakan adalah metode survei.  

Menurut Kerlinger dalam (Sugiyono, 2007, h. 7) bahwa penelitian survei 

adalah proses penelitian yang mengambil data dari responden tanpa 

memberikan perlakuan serta data yang dihasilkan merupakan data 

rasio/interval yang diperoleh dengan menggunakan angket. 

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

metode survei yang didasarkan atas prinsip-prinsip statistik untuk menarik 

suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini secara objektif.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan di MTs se-Kabupaten Kolaka Utara 

yang berjumlah 16 madrasah, terdiri dari; MTsN 1 Kolaka Utara, MTsN 2 

Kolaka Utara, MTsN 3 Kolaka Utara, MTs. An-Nur Rantebaru, MTs. Koroha, 

MTs. Al-Ikhlas Tiwu, MTs. Al-Islam Meeto, MTs. Al-Mustawa Labipi, MTs. 

Darul Istiqamah Watunohu, MTs. Al-Mu'minin Puurau, MTs. As'adiyah Lapai, 

52 
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MTs. Darul Istiqomah Katoi, MTs. Latowu, MTs. Darul Istiqomah Mala-Mala, 

MTs. Muslim Mujetahid Lametuna dan MTs. Baitul Maqdis. 

Pemilihan lokasi tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa lokasi 

tersebut cukup representatif karena belum pernah dilakukan penelitian yang 

sejenis.  

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yakni dimulai pada bulan 

Agustus sampai dengan Oktober 2019 dengan tahapan-tahapan yang meliputi: 

pengurusan administrasi penelitian, ujicoba instrumen, pengambilan data di 

lapangan, analisis data dan penyusunan laporan hasil penelitian. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu; dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kepemimpinan 

kepala madrasah dan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru), sedangkan 

variabel terikatnya yaitu kinerja guru MTs se Kabupaten Kolaka Utara.  

Variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) 

kepemimpinan kepala madrasah disebut sebagai variabel bebas (X1); (2) PLPG 

(Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) disebut sebagai variabel bebas (X2); dan 

(3) kinerja guru disebut sebagai variabel terikat (Y). 

 

3.4 Desain Penelitian 

Desain penelitian memuat penjelasan tentang pendekatan dari 

penelitian yang dilakukan. Adapun pendekatan penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan rancangan penelitian 
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korelasional. Dikatakan kuantitatif  karena data penelitian yang dikumpulkan 

berbentuk angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik serta bermaksud 

menguji hipotesis.  

Adapun desain atau konstelasi pengaruh antara variabel-variabel 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1  

Model Konstelasi Pengaruh Antar Variabel 

Keterangan: 

 X1 =  Kepemimpinan kepala madrasah 

 X2 =  PLPG (Pendidikan dan Latihan Guru Profesi) 

 Y =  Kinerja Guru 
 𝜌𝑦1 =  Pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru  

 𝜌𝑦2   =  Pengaruh PLPG  terhadap kinerja guru  

 𝜌1.2   =  Pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan PLPG  terhadap 
kinerja guru  

 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah “keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, nilai tes atau peristiwa 

sebagai sumber yang memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian” 

(Margono, 2003, h. 118). Dengan demikian yang menjadi populasi dalam 

𝑿2 

𝒀 

𝑿1 

𝜌𝑦12 

𝜌𝑦1 

𝜌𝑦2 
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penelitian ini adalah seluruh guru yang bersertifikasi dan bertugas mengajar di 

MTs se-Kabupaten Kolaka Utara yang berjumlah 73 orang. 

Adapun rincian jumlah populasi penelitian ini berdasarkan jumlah 

MTs secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1  Keadaan Populasi Penelitian 

No. NSM Nama Madrasah 
Guru Sertifikasi 

Jumlah 
GPNS GBPNS 

1.  121174080001 MTsN 1 Kolaka Utara 12 7 19 

2.  121174080002 MTsN 2 Kolaka Utara 10 2 12 

3.  121174080003 MTsN 3 Kolaka Utara 4 1 5 

4.  121274080001 MTs. An-Nur Rantebaru 3 - 3 

5.  121274080002 MTs. Koroha 1 3 4 

6.  121274080003 MTs. Al-Ikhlas Tiwu - 2 2 

7.  121274080004 MTs. Al-Islam Meeto - 1 1 

8.  121274080005 MTs. Al-Mustawa Labipi 1 3 4 

9.  121274080006 
MTs. Darul Istiqamah 

Watunohu 1 2 3 

10.  121274080007 MTs. Al-Mu'minin Puurau - 2 2 

11.  121274080008 MTs. As'adiyah Lapai 1 3 4 

12.  121274080009 MTs. Darul Istiqomah Katoi 1 6 7 

13.  121274080010 MTs. Latowu - 1 1 

14.  121274080011 
MTs. Darul Istiqomah Mala-

Mala - 3 3 

15.  121274080012 
MTs. Muslim Mujetahid 

Lametuna - 1 1 

16.  121274080013 MTs. Baitul Maqdis - 2 2 

 Jumlah Total 34 39 73 

Sumber: Dokumentasi Kantor Kemenag Kabupaten Kolaka Utara, 2019 

 

3.5.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karasteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Margono, 2003, h. 81). Sampel penelitian ini ditetapkan secara 

purposive sampling, dimana sampel ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

khusus, yakni hanya pada guru yang telah tersertifikasi. 

Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka penelitian ini 

menggunakan teknik total sampling, yaitu semua unit populasi dijadikan 
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sebagai sampel penelitian, sebagaimana Arikunto (2010, h. 120) menyatakan 

bahwa apabila jumlah populasi kurang dari 100 responden, maka diambil 

seluruhnya sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, maka sampel 

penelitian ini berjumlah 73 orang.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

yang berisi pernyataan-pernyataan yang disertai alternatif jawaban yang telah 

disediakan, sehingga dalam menjawab pernyataan-pernyataan tersebut 

responden tinggal memilih alternatif jawaban yang dinilai paling sesuai 

dengan keadaan responden. Adapun angket yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah angket tentang kepemimpinan kepala madrasah, angket 

PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru) dan angket kinerja guru di MTs 

se-Kabupaten Kolaka Utara. dengan menggunakan skala Likert. 

Adapun penentuan skor dari setiap pertanyaan positif dan negatif 

dengan alternatif jawaban yang berbeda menurut Sugiyono, 2013, h. 80), yaitu: 

Jika pertanyaan positif dengan alternatif jawaban yang berbeda, yaitu: 

a. Untuk alternatif jawaban “a” diberi skor tertingi  : 5 (Selalu) 

b. Untuk alternatif jawaban “b” diberi skor tinggi  : 4 (Sering) 

c. Untuk alternatif jawaban “c” diberi skor sedang  : 3 (Kadang-kadang) 

d. Untuk alternatif jawaban “d” diberi skor sedang  : 2 (Jarang) 

e. Untuk alternatif jawaban “e” diberi skor terendah  : 1 (Tidak pernah) 
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Jika pertanyaan negatif dengan alternatif jawaban yang berbeda, yaitu: 

a. Untuk alternatif jawaban “a” diberi skor tertingi  : 1 (Selalu) 

b. Untuk alternatif jawaban “b” diberi skor tinggi  : 2 (Sering) 

c. Untuk alternatif jawaban “c” diberi skor sedang  : 3 (Kadang-kadang) 

d. Untuk alternatif jawaban “c” diberi skor sedang  : 4 (Jarang) 

e. Untuk alternatif jawaban “d” diberi skor terendah  : 5 (Tidak pernah) 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat dan 

menyalin data yang terdapat di madrasah terkait dengan pembahasan topik 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mencatat jumlah guru, keadaan sarana 

dan prasarana serta hal lain yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Pemberian skor pada angket dalam penelitian ini umumnya dilakukan 

dengan menggunakan  teknik skala likert. Skala likert dalam penelitian ini 

digunakan pada masing-masing variabel, yaitu: (1) kepemimpinan kepala 

madrasah; (2) pendidikan dan latihan profesi guru dan (3) kinerja guru. 

3.7.1 Variabel Kepemimpinan Kepala Madrasah (X1) 

1. Definisi konseptual 

Kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan 

yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahdjisumijo bahwa “Kepala madrasah 

merupakan seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan pembelajaran atau 

dimana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan 

peserta didik yang menerima pelajaran" Wahjosumidjo, 2010, h. 70.  
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2. Definisi operasional 

Kepemimpinan kepala madrasah merupakan kemampuan dan 

kesiapan yang dimiliki oleh seseorang kepala madrasah untuk dapat 

mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan bahkan 

memaksa orang lain agar ia mau menerima pengaruh itu dan selanjutnya 

berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau 

tujuan tertentu. Adapun kepemimpinan kepala madrasah yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah (1) merencanakan; (2) mengorganisasikan; (3) 

pelaksanaan; dan  (4) evaluasi. 

3. Kisi-kisi instrumen kepemimpinan kepala madrasah 

Instrumen kepemimpinan kepala madrasah yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni berupa angket yang digunakan untuk mengetahui  

tingkat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang kepala madrasah dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Angket ini berjumlah 40 pernyataan yang memuat 32 

pernyataan positif dan 8 pernyataan negatif. Hal ini diberikan untuk 

meminimalkan kecenderungan responden dalam memilih di salah satu 

ketegori. Adapun kisi-kisi instrumen kepemimpinan kepala madrasah 

tersebut sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Indikator 
Item 

Jumlah Tidak Valid Valid 
(+) (-) 

Merencanakan 1,3,4,5,7,8 2,6 8 3,8 1,2,,4,5,6,7 

Mengorganisasikan  9,10,12 11 4 10,12 9,11 

Pelaksanaan 

14, 15, 16, 

18 s/d 22, 

24 s/d 37 

13,16, 

17,23 
25 

16,18,21,25, 

31,36,37 

13,14,15,27,29,20,2

2,23,24,26,27,28,29

,30,32,33,34,35 

Evaluasi 38,39 40 3 40 38,39 

Jumlah 32 8 40 12 28 

 

3.7.2 Variabel PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) (X2) 

a. Definisi konseptual 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 

Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik professional. 

Guru yang dimaksud meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, guru 

bimbingan dan konseling/ konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan 

pengawas satuan pendidikan. Guru profesional dipersyaratkan memiliki 

kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya 

dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang 

Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan 

dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sistematik 

yang disebut sertifikasi. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah 

satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Guru 
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dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti 

sertifikasi melalui jalur PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru). 

b. Definisi operasional 

PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru) merupakan pola 

sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon 

LTPK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta 

sertifikasi. Adapun substansi yang diteliti tentang PLPG (pendidikan dan 

latihan profesi guru) dalam penelitian ini mencakup: (1) kemampuan 

instruktur; (2) metode yang digunakan; (3) sarana dan fasilitas dan (4) 

manfaat diklat. 

c. Kisi-kisi instrumen PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru) 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan PLPG 

(pendidikan dan latihan profesi guru) dalam penelitian ini yakni berupa 

angket yang berjumlah 40 pernyataan yang memuat 32 pernyataan positif 

dan 8 pernyataan negatif. Adapun kisi-kisi instrumen angket PLPG 

(pendidikan dan latihdan profesi guru) tersebut sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) 

Indikator 
Item 

Jumlah Tidak Valid Valid 
(+) (-) 

Kemampuan 

instruktur 
 1,3,4,5,7,8   2,6 8 7 1,2,3,4,5,6,8 

Metode yang 

digunakan  
 9,10,12  11 4 10 9,11,12 

Sarana dan 

fasilitas 

 14, 15, 16, 

18 s/d 22, 

24 s/d 37  

 13,16, 

17,23 
25 

13,21,22,24,

28,31,33 

14,15,16,17,18,19

,20,23,25,26,27,2

9,39,32,34,35,36 

Manfaat Diklat  38,39  40 3 39 38,40 

Jumlah 32 8 40 10 30 
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3.7.3 Variabel Kinerja Guru (Y) 

a. Definisi konseptual 

Kinerja Guru Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2005 

Guru berkewajiban: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bertindak 

objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 

agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, 

dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (4) 

menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik 

guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (5) memelihara dan memupuk 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

b. Definisi operasional 

Kinerja guru merupakan prestasi kerja yang dicapai oleh guru 

setelah melaksanakan tugas pokoknya. Adapun kinerja guru yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah: (1) merencanakan; (2) penguasaan 

materi; (3) penguasaan metode; (4) pemberian tugas; (5) mengelola tugas 

dan (6) mengevaluasi. 

c. Kisi-kisi instrumen kinerja guru 

Instrumen kinerja guru dalam penelitian ini yakni berupa angket 

yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja guru dalam 
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melangsung kegiatan belajar mengajar. Angket ini berjumlah 40 

pernyataan yang memuat 31 pernyataan positif dan 9 pernyataan negatif. 

Adapun kisi-kisi instrumen kinerja guru tersebut sebagai berikut: 

Tabel. 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Kinerja Guru 

Indikator 
Item 

Jumlah 
Tidak 

Valid 
Valid 

(+) (-) 

Merencanakan  1,3,4,6  2,5 6  1,2,3,4,5,6  

Penguasaan 

materi  

 7,8,9,10,11,12,

13,14 
 9,10,15 11 12,13 7,8,9,10,11, 14,15 

Penguasaan 

metode 

16,17,18,19,20,

21 
 17,19 8   16,17,18,19,20,21 

Pemberian tugas 22,23,24 25 4   22,23,24,25 

Mengelola kelas 26, 27,28,29   4 26,28 27.29 

Mengevaluasi  30 s/d 40  40 11 30,31,33,36 
32.34.35.37.38.39.

40 

Jumlah 31 9 40  8 32  

 

3.8 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi 

sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini 

mempunyai kedudukan yang paling tinggi yang menentukan berkualitas atau 

tidaknya penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan baik sebagai alat ukur jika 

memiliki ciri-ciri yang sahih (valid) dan andal (reliabel). 

3.8.1 Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah instrumen penelitian 

yaitu butir-butir item angket pada penelitian ini telah valid (dapat mengukur 

yang seharusnya diukur dalam penelitian ini). Proses validasi instrumen 

dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba instrumen yaitu validitas 
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butir dengan menggunakan rumus korelasi product moment untuk 

menghitung koefisien korelasi antara skor setiap butir dengan skor total. 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor tiap 

item dengan skor total pada setiap item skala, dengan menggunakan rumus 

teknik korelasi Product Moment, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟
𝑥𝑦=

𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 2−(∑ 𝑋)2).(𝑁 ∑ 𝑌2 −(∑ 𝑌)2 𝑋

…………
   

Keterangan: 

Rxy  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = Banyaknya peserta tes 

X = Skor setiap item 

Y = Skor total 

∑ 𝑋𝑌  = Hasil kali skor X dan Y untuk setiap responden 

∑ 𝑋  = Jumlah skor X 
∑ 𝑌 = Jumlah skor Y 

∑ 𝑋2 = Jumlah kuadrat seluruh skor X 

∑ 𝑌2 . = Jumlah kuadrat seluruh skor Y (Asep Jihad dan Abdul  

Haris, 2010, h. 180) 

 

 Butir dikatakan valid apabila koefisien korelasi (rhit) bernilai positif 

dan lebih besar atau sama dengan rtabel dengan taraf signifikansi 5%. 

Demikian sebaliknya dikatakan tidak valid apabila koefisien korelasi (rhit) 

lebih kecil dari rtabel dengan taraf signifikansi 5%. Pelaksanaan perhitungan 

validitas butir pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 

versi 20. 

3.8.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji Reliabilitas Instrumen dilakukan untuk mengukur apakah 

instrumen penelitian yaitu butir-butir item angket pada penelitian ini 

konsisten (menunjukkan hasil yang sama) walaupun digunakan berkali-kali 
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pada waktu yang berbeda. Uji reabilitas ini dengan menggunakan tehnik 

alpha Cronbach yaitu “menganalisis reabilitas alat ukur dari satu kali 

pengukuran” (Akdon dan Ridwan, 2012. h. 115).  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik formula Alpha Cronbach. Menurut (Asep Jihad dan Abdul Haris, 

2010, h. 180) rumus alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen 

yang skornya tidak bernilai 1 atau 0, misalnya angket atau soal bentuk 

uraian. Rumus Alpha Cronbach:, yaitu:  

𝑟
11 = [ 

𝑛
𝑛 − 1

 ][ 1 − 
𝑆𝑖

2

𝑆𝑡
2 ]

…. 

Keterangan : 

r11  = Koefisien reliabilitas  

n = Banyaknya butir soal 

𝑆𝑖
2 = Jumlah varians skor tiap item 

       𝑆𝑡
2 = Varians skor total 

 

Proses pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara, hasil uji validitas 

pada semua pertanyaan dinyatakan yang dinyatakan valid, kemudian dihitung 

koefisien reliabilitasnya menggunakan rumus alpha cronbach. Proses 

perhitungan pengujian tersebut dianalisis menggunakan bantuan program 

SPSS versi 20 for Microsoft Windows. Insrumen dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbanch Alpha > 0,60 (Ghozali Imam, 2012, h. 34). 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, 

mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sesuai 
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dengan tujuan penelitian, serta mendeskripsikan data hasil penelitian dengan 

menggunakan tabel sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam 

menginterpretasikan. Kemudian data hasil penelitian pada masing-masing tabel 

tersebut diinterpretasikan (pengambilan makna) dalam bentuk naratif (uraian) dan 

dilakukan penyimpulan.  

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif, yaitu; digunakan untuk memperoleh gambaran data 

atau karakteristik penyebaran nilai dari setiap variabel yang diteliti, dan dapat 

disajikan melalui tabel distribusi frekuensi, nilai maksimum dan minimum, 

menghitung rata-rata, median, modus, simpangan baku, varians, dan disajikan 

dalam bentuk histogram (Anas Sudjana, 2006, h. 14).  

2. Analisis Inferensial 

a. Pengujian Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji 

linearitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelas.. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang 

diteliti datanya berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data 

yang  berdistribusi  normal  yaitu  data-data  yang  memiliki  sebaran  yang 

sama atau mendekati kurve normal. Uji normalitas ini menggunakan uji One 
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Sample Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program SPSS 21 for windows. 

Untuk mengidentifikasi data berdistribusi normal adalah dengan melihat nilai 

probabilitas 2-tailed significance yaitu jika masing-masing variabel memiliki 

nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitian berdistribusi normal. 

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan 

variabel terikat dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang linear. Adapun 

rumus yang digunakan dalam uji linieritas dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

𝐹𝑟𝑒𝑔 =  
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 

  Keterangan : 

        𝐹𝑟𝑒𝑔  = Harga untuk garis regresi 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔  = Rerata kuadrat garis regresi 

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠  = Rerata kuadrat residu (Sutrisno Hadi, 2004, h. 13) 

 

Pada penelitian ini data di analisis dengan bantuan program SPSS 20 

for windows. Kriteria yang digunakan apabila harga Fhitung lebih kecil atau 

sama dengan Ftabel signifikansi 5% maka pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat bersifat linier. Lebih jelas lagi jika nilai p lebih besar dari 0,05 

maka kedua variabel mempunyai pengaruh yang linier, sebaliknya jika nilai p 

lebih kecil dari 0,05 maka pengaruh antara kedua variabel tidak linier. 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
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yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi maka dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai 

cut off yang umum dipakai untuk menunjukan tingkat multikolinieritas adalah 

nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai ≥ 10. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi  merupakan korelasi pada tempat yang berdekatan 

datanya yaitu cross sectional. Autokorelasi merupakan korelasi time series 

(lebih menekankan pada dua data penelitian berupa data rentetan waktu). Cara 

mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai 

DW (Durbin Watson) dengan kriteria pengambilan jika D–W sama dengan 2, 

maka tidak terjadi autokorelasi sempurna sebagai rule of tumb (aturan ringkas), 

jika nilai D–W di antara 1,5–2,5 maka tidak mengalami gejala autokorelasi. 

b. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang 

dirumuskan. Hipotesis ini harus diuji kebenarannya secara empiris. Penelitian 

ini terdiri dari dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nihil (Ho) yaitu hipotesis 

yang menyatakan tidak ada pengaruh antara satu variabel dengan variabel 

lainnya dan hipotesis alternatif (H1) yaitu hipotesis yang menyatakan ada 

pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. 
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Sebelum dilakukan analisis statistik untuk pembuktian hipotesis 

alternatif yang diajukan maka perlu diajukan hipotesis nihilnya. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam pembuktian hipotesis tidak berprasangka dan tidak 

berpengaruh dari pernyataan hipotesis alternatifnya. Apabila nilai signifikansi 

(𝜌) lebih kecil dari 𝛼= 0,05 maka H1 diterima dan atau sebaliknya.   

Untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel bebas dengan 

variabel terikat dalam penelitian ini, digunakan pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Pengaruh 

0,00-0,199 Sangat Tidak Kuat 

0,20-0,399 Tidak Kuat 

0,40-0,599 Cukup Kuat 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

 (Sugiyono, 2010, h. 257) 

 

Selain analisis korelasi yang digunakan di atas dapat pula digunakan 

analisis regresi linear, yakni; untuk pengujian hipotesis pertama dan kedua 

menggunakan analisis regresi sederhana, sedangkan hipotesis ketiga 

menggunakan analisis regresi ganda. Adapun tujuan analisis regresi adalah 

untuk menentukan persamaan yang menjelaskan sifat pengaruh antara 

variabel, semakin tinggi koefisien korelasi antara variabel bebas dan variabel 

terikat maka semakin tepat variabel bebas dalam meramalkan variabel terikat 

(Kachigan, 1982, h. 160-16). 
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1) Analisis Regresi Sederhana 

Kegiatan analisis regresi pada penelitian ini akan diawali dengan 

dilakukan analisis regresi sederhana. Pelaksanaan analisis ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh antara masing masing variabel bebas 

dengan variabel terikat. Adapun perhitungan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini dilakukan menggunakan program SPSS versi 20.  

Berdasarkan perhitungan statistik akan diperoleh penerimaan dan 

penolakan dengan kriteria sebagai berikut : 

a) Jika nilai probabilitas sig. lebih kecil atau sama dengan dari nilai α = 0,05, 

maka Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. 

b) Jika nilai probabilitas sig. lebih besar dari nilai α = 0,05, maka Ho diterima, 

artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan (Ridwan dan Engkos 

Ahmad Kuncoro, 2011, h. 74). 

2) Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi selanjutnya pada penelitian ini akan dilakukan analisi 

regresi ganda. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara dua variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel 

terikat. 

Perhitungan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan program SPSS. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel Anova 

(hasil uji hipotesis), tabel coefficients (persamaan regresi) dan Model Summary 

(koefisien determinasi). 

Dari perhitungan statistik akan diperoleh penerimaan atau penolakan 

dengan kriteria sebagai berikut: 
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1) Jika nilai Sig. (F) lebih kecil atau sama dengan nilai α = 0,05, maka Ho 

ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan.  

2)  Jika nilai Sig. (F) lebih besar dari nilai α = 0,05, maka Ho diterima, artinya 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan (Ridwan dan Engkos Ahmad 

Kuncoro, 2011, h. 80). 

 

3.10 Hipotesis Statistik 

Secara statistik hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Hipotesis pertama 

 H0 :  py1 =  0, artinya kepemimpinan kepala madrasah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru MTs se-

Kabupaten Kolaka Utara 

 H1  :  py1 > 0,   artinya kepemimpinan kepala madrasah berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja guru MTs se-Kabupaten 

Kolaka Utara. 

 

2. Hipotesis kedua 

 H0  :  py2 = 0,       artinya PLPG tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru MTs se-Kabupaten Kolaka Utara 

 H1  :  py2 > 0,  artinya PLPG berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

guru MTs se-Kabupaten Kolaka Utara 

 

3. Hipotesis ketiga  

 H0  : py12 = 0,    artinya kepemimpinan kepala madrasah dan PLPG tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru MTs se-

Kabupaten Kolaka Utara  

 H1  : py12 > 0,    artinya kepemimpinan kepala madrasah dan PLPG 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru MTs se-

Kabupaten Kolaka Utara.  

 


