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antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-

orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.
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 Departemen Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Gema Risalah Press, 
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ABSTRAK 

 

Mustoko Wati, Atik. 2017. Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru 

di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing (1) Kharisul Wathoni, M.Pd.I. 

 

Kata Kunci: Kepala sekolah, Profesionalisme guru 

Upaya meningkatkan profesionalisme guru merupakan salah satu kewajiban kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan baik pada kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam lembaga pendidikan 

profesionalitas seorang guru sangat diperlukan karena untuk menghasilkan peserta didik yang 

berkualitas.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, (2) 

Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru di Mi 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, (3) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi sosial guru di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, (4) 

Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di Mi 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan dalam pengumpulan data, 

penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam analisis 

data, penulis menggunakan reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, menyusun kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi pedagodik guru dengan cara mengadakan pembinaan dan pengawasan secara 

langsung kepada guru terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, 

juga dengan cara penilaian terhadap laporan tertulis yang dibuat oleh guru berupa perangkat 

pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, seperi Program Tahunan (PROTA), 

Program Semester (PROMES), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). (2) Upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru dengan cara memberikan contoh yang 

baik terhadap guru. Di samping itu, kepala sekolah selalu mengadakan pengawasan terhadap guru 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jika ada perilaku guru yang berseberangan atau tidak 

sesuai dengan norma kompetensi kepribadian guru, maka kepala sekolah melakukan pembinaan 

berupa pendekatan individual serta memberikan teguran secara langsung terhadap guru tersebut. 

(3) Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial dengan cara menciptakan 

nuansa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara meningkatkan komunikasi antarguru. 

Sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dan nyaman di dalam lingkungan sekolah. (4) 

Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, dengan cara melakukan 

pembinaan maupun mengikut sertakan guru dalam kegiatan diklat, seminar, workshop, maupun 

KKG, untuk memperluas pengetahuan guru serta mendapatkan ilmu yang baru, sehingga mampu 

menerapkannya dalam proses pembelajaran di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan Output peserta didik. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah bimbingan kepribadian atau pimpinan sadar oleh si 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentukknya kepribadian yang utama. Dan dalam pendidikan itu terdapat 

unsur-unsur usaha (kegiatan, pendidik, si terdidik, dan tujuan serta alat yang 

digunakan).
2
 Bila pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral dan fisik 

(jasmaniah) yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan 

tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah. 

Maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta 

menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha kependidikan bagi manusia 

menyerupai makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi pertembuhan 

manusia.3 

Pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannnya dimasa yang akan 

datang.
4
 Pendidikan merupakan suatu proses interaksi antar pendidik dengan 

peserta didik. Kegiatan utama pendidikan sekolah dalam rangka, mewujudkan 

tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi 

                                                           
2
 Ahmad D.Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma‟arif, 1989), 19. 

3
 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam II (IPI) (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 12. 

4
 Jusuf Amir Faesal, Reirientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),16. 
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sekolah bermuara pada pencapaian efisensi dan efektifitas pembelajaran. Oleh 

karena itu pelaksanaannya sangat diperlukan supervisi yang dilakukan oleh 

kepala sekolah.
5
 Supervisi yang diartikan dengan pengawasan dan juga inspeksi 

yang diartikan dengan penilaian. Inspeksi biasanya dianggap sebagai kegiatan-

kegiatan memeriksa apakah semua pekerjaan sudah dilaksanakan sebagaimana 

mestinya sesuai ketentuan.
6
 

Pendidikan merupakan salah satu pondasi yang harus dimiliki oleh setiap 

individu dalam menghadapi hidup dan kehidupannya, karena pendidikan 

merupakan kompas yang bisa dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan 

kebijakan dalam mengayunkan setiap langkah menuju masa depan yang lebih 

baik. Karena itu pendidikan pun harus mempunyai tujuan yang jelas agar para 

peserta didik tidak salah arah.
7
 

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu 

                                                           
5
 Mukhlison Effendi dan Siti Rodliyah, Ilmu Pendidikan (Ponorogo: PPS Press, 2004), 30. 

6
 Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 181. 

7
 Maksum,” Kepemimpinan dan kinerja kepala sekolah,” Edisi,(Juli-Desember, 2013), 53. 
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sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen 

pendidikan. Peningkatan relefansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan sebagai potensi sumber daya 

alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui 

penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan 

pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan
.8

 

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis, karena pendidikan 

menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peran strategis pendidikan 

tersebut melibatkan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan mempunyai 

peran dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. 

Oleh karena itu tenaga kependidikan yang profesioanl akan melaksanakan 

tugasnya secara profesional, sehingga menghasilkan kualitas peserta didik yang 

bermutu. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan 

kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah merupakan 

penjabat profesioanl yang ada dalam organisasi sekolah, yang bertugas untuk 

mengatur sumber daya sekolah dan bekerjasama dengan guru-guru, staff dan 

pegawai lainnya dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Dengan keprofesionalan kepala sekolah, pengembangan 

                                                           

        
8
 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada,  2010), 26. 
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profesionalisme akan lebih mudah dilakukan. Kepala sekolah yang profesional 

akan mengetahui kebutuhan dunia pendidikan serta kebutuhan sekolah secara 

spesifik, dengan demikian ia akan melakukan penyesuaian agar pendidikan dan 

sekolah mampu untuk berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan zaman.
9
 

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada 

tingkat institusional dan instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang 

menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen 

pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan 

oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat 

pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan 

tertentu. 

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya 

penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme untuk 

memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh 

pendidikan yang bermutu. Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berkaitan 

dengan peran guru dalam pembelajaran, antara lain sebagai fasilitator, motivator, 

pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta 

didik. Peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan kinerja dan 
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profesionalismenya seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul 

terhadap dunia pendidikan dewasa ini.
10

  

Layanan pendidikan yang diberikan harus memuaskan masyarakat sebagai 

pelanggan sehingga guru harus selalu menyesuaikan kompetensi dan 

pemahamannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat, dalam hal ini 

peserta didik dan orang tuanya. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang 

sesuai dengan perkembangan masyarakat yang yang biasanya dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Oleh karenanya, guru selalu 

dituntut untuk secara terus menerus mengembangkan pemahamannya, serta 

keterampilan dan mutu layanan. Keharusan meningkatkan dan mengambangkan 

mutu ini merupakan butir yang ke enam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang 

berbunyi “ Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan 

miningkatkan mutu dan martabat profesinya.” 

Untuk meningkatkan mutu profesi secara sendiri-sendiri, guru dapat 

melakukannya secara formal maupun informal. Secara formal artinya guru 

mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus sesuai dengan bidang tugas, 

keinginan, waktu, dan kemampuannya. Secara informal guru dapat meningkatkan 

pemahaman dan kompetensinya melalui berbagai jejaring sosial internet, media 
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massa seperti televisi, radio, majalah ilmiah, koran dan sebagainya. Ataupun 

membaca buku-buku dan pengetahuan lainnya yang cocok dengan bidangnya.11 

Dalam kenyataanya pada proses penyusunan administrasi sekolah 

ditemukan beberapa masalah yang terjadi. Masalah tersebut antara lain ketika 

pembuatan soal yang akan digunakan untuk UTS ada guru yang mengalami 

kesulitan dalam pembuatan soal, ada guru yang tidak bisa mengoperasikan 

Microsoft Word. Ketika guru mengajar banyak siswa yang ramai dan tidak 

memperhatikan pembelajaran, ketika guru menyuruh siswa untuk mengerjakan 

soal latihan banyak siswa yang tidak mengerjakan soal. Bila masalah tersebut 

terus terjadi maka akan mengurangi kualitas kompetensi tenaga kependidikan. 

Dari hasil penjajagan awal dilapangan diperoleh data bahwa Kepala 

Sekolah berusaha untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui kegiatan 

belajar kelompok guru yang diikuti oleh semua guru sebagai peserta dan sebagai 

fasilitator diambil dari guru yang sudah berkompeten dalam pembuatan 

administrasi pembelajaran yang berjumlah 5 guru, kegiatan kelompok belajar 

guru bertempat di Sekolah MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo. Kegiatan dilaksanakan setiap satu bulan sekali, akan tetapi ketika ada 

kegiatan akreditasi atau UAS maka kegiatan kelompok belajar guru diadakan 

setiap satu minggu sekali. Kegiatan kelompok belajar guru ini tidak hanya 
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berdampak positif bagi guru saja tetapi juga akan berdampak positif bagi proses 

belajar mengajar sehingga dampak meningkatkan kualitas peserta didik. 

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang bagaiamana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo tersebut. Berangkat dari masalah ini, maka penulis mengambil judul “ 

UPAYA KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 

PROFESIONALISME GURU DI MI MAMBA‟UL HUDA AL-ISLAMIYAH 

NGABAR PONOROGO.” 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Siman Ponorogo dan batasan masalahnya adalah : 

1. Peningkatan profesionalisme guru melalui Kompetensi Pedagogik. 

2. Peningkatan profesionalisme guru melalui Kompetensi Kepribadian. 

3. Peningkatan profesionalisme guru melalui Kompetensi Sosial. 

4. Peningkatan profesionalisme guru melalui Kompetensi Profesional. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis 

merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik Guru di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo? 

2. Bagaimana upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan Kompetensi 

Kepribadian Guru di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo? 

3. Bagaimana upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan Kompetensi Sosial 

Guru di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo? 

4. Bagaimana upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan Kompetensi 

Profesional guru di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik Guru di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

Kompetensi Kepribadian Guru di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

Kompetensi Sosial Guru di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. 
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4. Untuk mengetahui bagaimana upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam 

pengembangan proses belajar mengajar terutama dalam meningkatkan 

profesionalisme guru sehingga pendidikan dapat berjalan secara maksimal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan kajian untuk lebih baik dalam memimpin lembaga 

pendidikan agar menjadi sekolah yang mampu mencetak anak didik 

yang cerdas dan berbakat. 

b. Bagi Guru 

Sebagai pijakan guru supaya lebih bisa kompeten dalam 

menjalankan pendidikan, sehingga mampu menciptakan pendidikan 

yang bermutu. 
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c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan lebih memperdalam 

pengetahuan mengenai cara-cara agar menjadi tenaga pendidik yang 

profesional 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam 

laporan peneliti yang akan disusun dikelompokkan menjadi enam bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini berfungsi untuk memberi gambaran 

tentang penelitian yang akan dilakukan yang meliputi: Latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu. Bab ini ditulis 

untuk memperkuat suatu judul penelitian, dengan adanya landasan teori maka 

antara data dan teori akan saling melengkapi dan menguatkan.teori yang 

digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu tentang Profesionalisme 

Guru dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. 

BAB III   : Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian 

yang akan digunakan. Dan menjelaskan cara-cara dalam pengumpulan data. 
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BAB IV : Deskripsi data. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi 

dan deskripsi data. Gambaran umum mengenai sekilas tentang Mi Mamba‟ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo dan deskripsi data berisi tentang catatan 

lapangan yang diperoleh setelah melakukan penelitian. 

BAB V : Analisis data. Bab ini berisi tentang analisi dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan Upaya Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru. 

BAB VI : Penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari skripsi ini yaitu tentang kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari 

penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Kepala Sekolah 

a. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran. Dalam Permendiknas No. 1 tahun 2007 disyaratkan lima 

kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah, yaitu kompetensi 

kepribadian, kompetensi manajeral, kompetesni kewirausahaan, 

kompetensi supervise, dan kompetensi sosial.
12

 Kepala sekolah adalah 

jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan 

atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang akan diangkat menjadi 

kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-

persyaratan tertentu seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, 

pangkat, dan integritas. Oleh sebab itu, kepala sekolah pada hakikatnya 
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adalah pejabat formal, sebab pengangkatannya melalui suatu proses dan 

prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku.
13

  

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada 

kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin di 

lembaganya harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan. Ia harus mampu melihat adanya perubahan 

serata mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang 

lebih baik. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan 

keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan sekolah secara 

formal kepada atasannya atau secara informal kepada masyarakat yang 

telah menitipkan anak didiknya.
14

 

Setiap kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk 

melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, berencana, dan 

berkesinambungan. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi yang 

sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah harus memiliki 

kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi, dan luwes dalam 

melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik harus 

dapat mengupayakan peningkatan kinerja guru melalui program 

pembinaan kemampuan tenaga kependidikan. Oleh karena itu kepala 
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sekolah harus mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan 

serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga 

pendidikan.
15

 

Agar kepala sekolah secara efektif dapat melaksanakan fungsinya, 

kepala sekolah harus memahami dan mampu mewujudkan kedalam 

tindakan atau perilaku nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga 

keterampilan yaitu : 

1) Technical Skills 

a) Menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedur dan 

teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus. 

b) Kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan 

sarana, peralatan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan 

yang bersifat khusus tersebut. 

2) Human Skills 

Kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama 

dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang 

pemimpin, baik dalam situasi formal maupun informal. Untuk 

membangun relasi yang lebih baik harus dikembangkan sikap respek 

dan saling menghargai satu sama lain.
16
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3) Conceptual Skills 

a) Kemampuan analisis. 

b) Kemampuan berfikir rasional. 

c) Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi. 

d) Mampu menganalisis berbagai macam kejadian, serta mampu 

memahami berbagai kecenderungan. 

e) Mampu mengantisipasikan perintah. 

f) Mampu mengenali macam-macam kesempatan dan problem-

problem sosial.
17

 

 

b. Peran Kepala Sekolah dalam Menciptakan Guru Profesional 

Kepala sekolah memiliki memiliki peran yang sangat strategis 

dalam menciptakan guru yang profesional, karena guru profesional 

memerlukan pemimpin dan kepemimpinan kepala sekolah yang 

profesional. Kepala sekolah sebagai supervisor diharapkan mampu 

meningkatkan keterlibatan guru secara individu dalam rangka 

membangun kualitas sekolah yang bermutu. Kepala sekolah sebagai 

seorang supervisor harus mampu memadukan informasi yang ada 

dilingkungan sekolah, strategi pencapaian manajemen pendidikan yang 

diterapkan, cara dan sistem kerja, serta kinerja dengan cara yang 
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proporsional, menyeluruh, dan berkelanjutan, dimana kemampuan profesi 

guru perlu selalu diaktualkan. 

Peran Kepala sekolah sebagai seorang supervisor terhadap 

penciptaan profesionalisme guru adalah: 

1) Menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif 

Menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif dan efektif 

bagi pencapaian tujuan, dimana terdapat adanya kedekatan dan 

keterbukaan antara guru dan kepala sekolah, perasaan aman  

dan nyaman, terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, serta 

mengoptimalkan kesejahteraan guru. Peran kepala sekolah disini 

sebagai jembatan untuk melakukan proses supervisi yang humanis 

dalam proses pengelolaan iklim agar mendukung efektifitas tujuan 

pendidikan. 

2) Optimalisasi Peran Kepemimpinan 

Seorang supervisor harus mampu mengoptimalkan peran 

kepemimpinan yang tersebar di dalam hierarkis organisasi sekolah. 

Peran kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kematangan 

profesional guru, dimana kepala sekolah sebagai konduktor, 

motivator, dan koordinator, perlu memiliki peran kepemimpinan 

yang jelas. Kepala sekolah bertugas memimpin guru untuk membina 

kerja sama yang harmonis antara guru sehingga membangkitkan 

semangat serta motivasi kerja. 
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3) Pelaksanaan Supervisi Klinis 

Pelaksanaan supervisi klinis merupakan salah satu upaya 

kepala sekolah dalam mematangkan profesionalisme guru, dimana 

supervisi klinis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar 

guru yang berkaitan dengan kompetensi mengajarnya. Sebagai 

seorang pemimpin dan sebagai supervisor, kepala sekolah adalah 

pimpinan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam 

pengembangan dan pembinaan pendidikan, yang berkaitan dengan 

proses belajar mengajar dan kurikulum dengan semua 

pelaksanaannya.
18

 Dengan demikian kepala sekolah memiliki peran 

yang strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru. 

 

c. Peran Kepala Sekolah dalam Pembinaan Karakteristik Guru 

Kepala sekolah harus mampu menjadi pemandu, pengidentifikasi 

bakat, dan pengoptimal karakteristik guru untuk diikut sertakan kedalam 

program pelatihan dan penataran. Perilaku kepala sekolah mempengaruhi 

perilaku mengajar guru. Perilaku mengajar guru mempengaruhi perilaku 

belajar peserta didik. Oleh karena itu kepala sekolah dituntut harus 

memiliki kompetensi yang dapat mengoptimalkan karakteristik guru. 

Empat macam peran kepala sekolah dalam mengoptimalkan karakteristik 

guru adalah sebagai berikut: 
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1) Koordinator  

Berperan dalam mengkoordinasikan program dan bahan yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran 

dan harus membuat laporan mengenai pelaksanaan programnya. 

2) Konsultan  

Kepala sekolah harus memiliki kemampuan sebagai spesialis 

dalam masalah kurikulum, metodologi pembelajaran, dan 

pengembangan guru, sehingga kepala sekolah dapat membantu baik 

secara individual maupun kelompok. 

3) Pemimpin Sekolah 

Fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah berarti kepala 

sekolah dalam kegiatan memimpinnya berjalan melalui tahap-tahap 

kegiatan sebagai berikut: perencanaan (planning); pengorganisasian 

(organizing); pengarah (directing); pengkoordinasikan 

(coordinating); pengawasan (controling).
19

 

4) Evaluator  

Kepala sekolah harus dapat memberikan bantuan kepada guru 

untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum, 

serta harus mampu membantu mengidentifikasi permasalahan yang 

dihadapi guru, membantu melakukan penelitian dan pengembangan 

dalam pembelajaran dan sebagainya. 
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d. Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Administrasi 

Sekolah 

Dalam mengembangkan sistem pelayanan administratif sekolah 

untuk meningkatkan Profsional Administratif Sekolah kepala sekolah 

menerapkan konsep pembinaan sumber daya manusia yang antara lain : 

1) Mendefinisikan dan mendeskripsikan tugas tenaga administrasi 

sekolah dan ruang lingkupnya. 

2) Menetapkan pembatasan tugas pokok dan fungsi, wewenang, 

tanggung jawab, hak dan kewajiban tenaga administrasi sekolah. 

3) Meningkatkan kualifikasi tenaga administrasi sekolah. 

4) Meningkatkan kompetensi tenaga adminisrasi sekolah. 

5) Melakukan rekruitmen dan seleksi tenaga administrasi sekolah. 

6) Melaksanakan pembinaan karir tenaga administrasi sekolah. 

7) Mengembangkan sistem penilaian kinerja bagi tenaga administrasi 

sekolah. 

8) Memberikan penghargaan dan perlindungan kerja. 

9) Memberikan pelayanan pensiun. 

Kinerja kepala sekolah adalah untuk kerja, prestasi kerja, atau 

hasil pelaksanaan kerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah 

merupakan tingkatan dimana kepala sekolah menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Kinerja kepala sekolah 
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merupakan hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik/material 

maupun non fisik/non material dalam suatu tenggang waktu tertentu.
20

 

 

e. Gaya dan Sifat Kepemimpinan 

Dalam kepemimpinan terdapat beberapa cirri fungsional yang melekat 

pada seorang pemimpin, yaitu : 

1) Watak dan kewibawaan seorang pemimpin. 

2) Kekuasaan dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya. 

3) Hierarki kekuasaan structural. 

4) Kecerdasan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan 

umum. 

Sifat-sifat pemimpin yang utama adalah sebagai berikut : 

1) Energik, yaitu memiliki semangat yang tinggi dan terbaik 

dibandingkan dengan bawahannya. 

2) Emosinya stabil, yaitu telaten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

3) Mampu membangun relasi dengan seluruh bawahannya. 

4) Memiliki motivasi yang kuat dalam jiwanya untuk memimpin dengan 

baik.
21
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f. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif 

Sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, 

yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan 

pada umumnya direalisasikan. Kepemimpinan kepala sekolah yang 

efektif yaitu : 

1) Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. 

2) Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. 

3) Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 

mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. 

4) Bekerja dengan tim manajemen. 

5) Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan.
22

 

 

g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemimpin 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pimpinan dan bawahan secara 

timbal balik yaitu sebagai berikut : 
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1) Kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan pimpinan hal ini 

mencangkup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan 

mempengaruhi pilihan akan gaya. 

2) Pengharapan dan perilaku atasan. 

3) Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan, mempengaruhi 

terhadap gaya kepemimpinan manajer. 

4) Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga mempengaruhi gaya 

pimpinan. 

5) Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku 

bawahan.
23

  

 

2. Profesionalisme Guru 

a. Pengertian Guru 

Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian 

khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang di luar bidang kependidikan. Guru bermakna sebagai 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada jalur pendidikan formal.  Guru merupakan penentu keberhasilan 

pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan instruksional. 

Peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 
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2005 tentang Guru dan Dosen, yang menempatkan kedudukan guru sebagai 

tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajar. Sebagai tenaga 

profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang 

mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik 

sesuai dengan persyaratan untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
24

 

Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalisme 

tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau 

keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu.
25

 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. 

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada 

siswa.
26

 

 

b. Pengertian Profesionalisme 

Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu 

profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus 

mengembangkan strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan 

yang sesuai dengan profesinya. Dalam bidang apapun profesionalsime 

seseorang ditunjang oleh 3 (tiga) hal, yaitu keahlian, komitmen dan 
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keterampilan yang relevan akan membentuk sebuah segitiga sama sisi yang 

ditengahnya terletak profesionalisme. Ketiga hal itu pertama-tama 

dikembangkan melalui pendidikan pra-jabatan dan selanjutnya ditingkatkan 

melalui pengalaman dan pendidikan atau latihan dalam jabatan. 

Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai 

profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi, ada yang 

profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga 

mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja 

berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.
27

 

 

c. Pengertian Profesionalisme Guru 

Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup 

penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi 

guru. Ketiga faktor tersebut disinyalir berkaitan erat dengan maju-

mundurnya kualitas pendiidkan di Indonesia.  

Guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang 

dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang 

dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan.
28

 Guru profesional 

adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan 
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produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan 

masyarakat, bangsa, dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan 

peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing 

individu. Produk guru adalah prestasi para siswa-siswa dan lulusan-

lulusannya dari suatu sekolahan, lulusan tersebut harus mampu bersaing 

dalam dunia akademisi dan dunia kerja yang tidak lain berfokus pada mutu, 

setiap orang dalam sistem sekolah mesti mengakui bahwa Output lembaga 

pendidikan adalah kostumer. Guru harus memiliki keberanian berinovasi 

dalam pembelajaran dan mengembangkan pembelajaran bermutu, 

pembelajaran yang monoton harus segera diubah dengan pembelajaran 

dinamis dan bermakna.
29

 

Guru bekerja berdasarkan kompetensi dan kebiasaan tertentu, serta 

kegiatan rutin yang amat diperlukandan seringkali memberatkan. Jika 

kegiatan tersebut tidak dikerjakan dengan baik, maka bisa mengurangi atau 

merusak keefektifan guru pada semua peranannya. Di samping itu, jika 

kegiatan rutin tersebut tidak disukai dan dibenci, bisa merusak dan 

mengubah sikap umumnya terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, dalam 

setiap kegiatan pembelajaran guru harus membuat silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara tertulis. Jika guru membenci atau 

tidak menyenangi tugas ini, maka merusak keefektifan pembelajaran.  
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Secara pribadi maupun kelompok, guru dituntut untuk selalu 

meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru sebagaimana juga 

dengan profesi lainnya tidak mungkin dapat meningkatkan mutu dan 

martabat profesinya tanpa meningkatkan atau menambah pemahaman dan 

kompetensinya karena ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 

menunjang profesinya selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. 

Untuk meningkatkan mutu profesi secara sendiri-sendiri, guru dapat 

melakukannya dengan formal maupun informal. Secara formal artinya guru 

mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus sesuai dengan bidang 

tugas, keinginan, waktu, dan kemampuannya. Secara informal guru dapat 

meningkatkan pemahaman dan kompetensinya melalui berbagai jejaring 

sosial dan internet, media massa seperti televise, radio, majalah ilmiah, 

koran, dan sebagainya, ataupun membaca buku-buku dan pengetahuan 

lainnya yang cocok dengan bidangnya.
30

  

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan 

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata 

pencaharian. Sementara itu guru yang profesionalisme adalah guru yang 

memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas 

pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, untuk membedah aspek 
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profesionalisme guru berarti mengkaji kompetensi yang harus dimiliki 

seorang guru.
31

 

 

d. Kompetensi Guru 

Kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang 

diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
32

 Kompetensi itu dipandang 

perlu sebagai bagian atau komponen yang tidak terpisahkan dari eksistensi 

guru dalam melaksanakan profesinya sebab pekerjaan guru tidak gampang 

dan tidak sembarangan dilaksanakan melainkan harus memenuhi beberapa 

persyaratan sebagai pendukung dan penunjang pelaksanaan profesi. Jika 

guru tidak mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan sangat mustahil 

akan terwujud pelaksanaan kegiatan proses pendidikan disekolah akan 

menjadi lebih baik dan terarah. Kompetensi tersebut merupakan modal bagi 

guru dalam membina dan mendidik peserta didik sehingga tercapai mutu 

pendidikan yang akan menghasilkan peserta didik yang memiliki 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang paripurna. Jadi guru harus 

mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan guna melaksanakan 
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profesinya agar mencapai hasil yang memuaskan. Kompetensi tersebut 

yaitu:
33

 

1) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah karakteristik pribadi yang 

harus dimiliki guru sebagai individu yang mantap, stabil, dewasa, arif 

dan berwibawa.
34

 Menurut Hamzah B. Uno sbagaimana dikutib oleh 

Donni Juni Priansa menyatakan bahwa kompetensi kepribadian adalah 

sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber 

intensifikasi bagi subjek dan memiliki kepribadian yang pantas untuk 

diteladani. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi kearah 

proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku 

dalam masyarakat. Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan 

ilmu pengetahuan, memperngaruhi etika peserta didik sebagai pribadi 

dan anggota masyarakat. 

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi 

kepribadian guru meliputi: 

a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 
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c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa. 

d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. 

e) Menjunjung tinggi kode etik profesi.
35

 

2) Kompetensi Pedagogik 

Kemampuan pedagogik adalah kemampuan pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
36

 Kompetensi 

ini terdiri atas lima subkompetensi, yaitu: memahami peserta didik 

secara mendalam; merancang pembelajaran; melaksanakan 

pembelajaran; merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran; 

dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya.
37

 Secara rinci subkompetensi dijabarkan menjadi indikator 

esensial sebagai berikut: 

a) Sub-kompetensi memahami peserta didik secara mendalam 

memiliki indikator esensial memahami pesertadidik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami 
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peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, 

dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 

b) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub-kompetensi ini 

memiliki indikator esensial memahami landasan pendidikan, 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi 

yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan 

pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

c) Sub-kompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator 

esensial menata latar pembelajaran, dan melaksanakan 

pembelajaran yang kondusif. 

d) Sub-kompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran memiliki indikator esensial merancang dan 

melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil 

evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan ketuntasan 

belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar. 

e) Sub-kompetensi mengemabngkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator 

esensial memfasilitasi peserta didik utnuk mengembangkan 
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potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk 

mengembangkan potensi non akademik.
38

 

3) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam, yang mencangkup penguasaan materi kurikulum 

mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menangani 

materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi 

keilmuan. Dengan demikian guru harus memiliki pengetahuan yang 

luas dari bidang studi yang diajarkan, memilih dan menggunakan 

berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang 

diselenggarakannya.
39

 Guru pun harus memiliki pengetahuan yang luas 

tentang kurikulum serta landasan pendidikan. Kriteria kompetensi 

yang melekat pada kompetensi profesional guru meliputi : 

a) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. 

c) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. 

d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 
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e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri.
40

 

4) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan 

peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua 

atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
41

 Artinya kompetensi 

sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan kodrat manusia sebagai 

makhluk sosial dan makhluk etis. Ia harus dapat memperlakukan 

peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi 

potensi pada diri masing-masing peserta didik.
42

 Kemampuan guru 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan 

peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan 

wali peserta didik, masyarakat sekitar sekolah dan sekitar dimana 

pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan 

sekolah.
43

  

Sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya, guru harus 

memiliki ketajaman hati terhadap persoalan-persoalan masyarakat. 
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Interaksi utamanya dengan siswa, orang tua siswa, sesama guru / staff, 

atasan atau bawahan, masyarakat sekitar sekolah. Kepekaan sosial ini 

terbangun dari sikap peduli, empati, senang menolong dan ikhlas. 

Guru yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, artinya dia senang 

membantu tanpa pamrih dan pandang bulu terhadap siswa, sesama 

rekan guru, atasan/bawahan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. 

Jika perlu, seorang guru harus mampu melihat tanda-tanda bahwa 

seseorang (siswa, rekan, orang tua murid, bawahan/atasan) sedang 

memerlukan bantuan.
44

 Kompetensi sosial yaitu pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk: 

a) Berkomunikasi lisan dan tulisan. 

b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional. 

c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik. 

d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
45

 

Suasana yang harmonis disekolah harus diciptakan oleh semua 

warga sekolah, yakni peserta didik, kepala sekolah, guru, dan tenaga 

kependidikan lainnya. Demikian halnya suasana kerja yang kondusif 
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harus dibarengi oleh jalinan hubungan yang harmonis dengan orang 

tua dan masyarakat sekitar. Hal ini mengandung arti bahwa penciptaan 

suasana yang harmonis memerlukan peran dan rasa tanggung jawab 

bersama terhadap pendidikan. Hal ini penting karena sebagian kecil 

saja dari waktu peserta didik yang digunakan di sekolah di bawah 

pengawasan guru, sebagian besar justru digunakan peserta didik di 

luar sekolah, yakni di rumah dan di masyarakat. Oleh karena itu, 

sangat beralasan jika orang tua dan masyarakat harus berpartisipasi 

dan bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Agar pendidikan 

di luar ini terjalin dengan baik, apa yang dilakukan oleh guru di 

sekolah diperlukan kerja sama yang baik antara guru, orang tua dan 

masyarakat.
46

 Karena kompetensi sosial juga merupakan kompetensi 

yang terkait pada hubungan serta pelayanan dan pengabdian kepada 

masyarakat.
47
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil telaah terdahulu sebagai bahan 

perbandingan penelitian sebagai berikut : 

 

a. Nama  : Wiji Astutik 

Judul   : Profesionalisme Guru Melalui Penerapan Kode Etik Guru di 

SDN Sukosari Kauman Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Rumusan Masalah : 

1. Upaya apa yang dilakukan Kepala Sekolah untuk menjadikan guru 

profesional di SDN Sukosari Kauman Ponorogo Tahun pelajaran 

2014/2015 ? 

2. Bagaimana penerpan kode etik guru di SDN Sukosari Kauman 

Ponorogo Tahun pelajaran 2014/2015? 

 

Kesimpulan : 

Berdasarkan pembahasan hasilpenelitian yang telahdilakukan di SDN 

Sukosari Kauman Ponorogo dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Upaya guru utnuk menjadi guru profesional di SDN Sukosari Kauman 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 yaitu memiliki komitmen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, tanggung jawab, memiliki kompetensi 

akademik, mengikuti seminar, organisasi profesi, kegiatan ilmiah, 

lokakarya dan pertemuan, selalu memperbaiki sikap dan tingkah laku 
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serta menambah pengetahuan agar bisa menjadi teladan yang baik untuk 

para anak didik. 

2. Penerapan kode etik guru di SDN Sukosari Kauman Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015: 

a. Kode etik guru yang telah terlaksana : (1) Memandang peserta 

didiknya dengan menghormati hak-hak individunya serta 

membimbing peserta didik untuk memiliki karakter religious serta 

berjiwa sosial. (2) Berusaha mendapatkan informasi tentang 

kemampuan, minat dan bakat maupun permasalahnyang dimiliki 

oleh peserta didik. (3) Memelihara hubungan baik dengan orang tua 

murid. (4) Adanya komite sekolah yang ikut serta dalam membantu 

terlaksananya pendidikan disekolah. (5) Menjalin kerja sama yang 

mutualisme dengan rekan seprofesi, juga rasa senasib dan 

sepenanggungan. (6) Melaksanakan segala ketentuan yang 

merupakan kebijaksanaan pemerintah. 

b. Kode etik yang belum terlaksana : (1) kurangnya perhatian terhadap 

kesesuaian kurikulum yang dipakai, skill dan kemampuan guru 

sehingga mempengaruhi kinerja serta tanggung jawab sebagai 

seorang guru. (2) kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya. (3) 

belum sepenuhnya mengabdikan diri terhadap organisasi profesi. 
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b. Nama  : Binti Qoiriyatin 

Judul   : Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru Di Mi Ma‟arif Campurejo 

Sambit Ponorogo. 

 

Rumusan masalah : 

1. Bagaimana peran Kepala Madrasah sebagai manajer dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di Moi Ma‟arif Campurejo 

Sambit Ponorogo ? 

2. Bagaimana peran Kepala Madrasah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru di Mi Ma‟arif Campurejo 

Sambit Ponorogo ? 

 

Kesimpulan : 

1. Peran Kepala Madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru di Mi Ma‟arif Campurejo Sambit 

Ponorogo yaitu, kepala sekolah selalu berusaha menciptakan suasana 

akrab dengan guru dan seluruh staf yang ada di madrasah sehingga 

antara guru dan kepala sekolah tidak ada kesenjangan begitu juga antar 

semua guru dan staf yang ada. Dan memberikan kesempatan kepada 

seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya secara 

optimal. Misalnya memberi kesempatan kepada semua guru untuk 
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meningkatkan profesinya melalui KKG, MGMP, penataran, seminar, 

diklat maupun workshop. 

2. Peran kepala sekolah sebagai Supervisor dalam meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru di Mi Ma‟arif Campurejo Sambit 

Ponorogo yaitu dengan melalui kegiatan diskusi kelompok, kunjungan 

kelas, evaluasi kinerja, pembicaraan individual, dan mengatasi masalah 

yang mungkin terjadi dilingkungan sekolah 

 

c. Nama  : Desmam Trisandisa 

Judul   : Upaya Guru dan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Di 

SDN Banjarsari Weta Madiun. 

 

Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam untuk mencapai 

kompetensi profesioanl di SDN Banjarsari Wetan 02 Madiun ? 

2. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru Pendidikan Agama Islam di SDN Banjarsari Wetan 02 

Madiun ? 
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Kesimpulan :  

1. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Banjarsari Wetan 02 

Madiun dalam meningkatkan kompetensi profesional guru melalui 

kegiatan diklat, seminar, workshop, mesyawarah guru mata pelajaran 

(MGMP), pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), dan mengadakan 

evaluasi setiap akhir pembelajaran untuk mngukur pemahaman 

siswa/siswi. 

2. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN Banjarsari Wetan 02 Madiun 

mengikuti diklat, seminar, workshop, dan kelompk kerja guru (KKG). 

Sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab bertugas memberikan 

pengawasan, bantuan, bimbingan dan evaluasi agar semua guru 

Pendidikan Agama Islam dapat mencapai kompetensi profesional. 

 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tentang 

kompetensi profesionalisme guru. Peneliti Wiji Astutik meneliti mengenai 

Profesionalisme Guru Melalui Penerapan Kode Etik Guru di SDN Sukosari 

Kauman Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015, peneliti Binti Qoiriyatin meneliti 

mengenai Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional 

Guru di Mi Ma‟arif Campurejo Sambit Ponorogo, peneliti Desaman Trisandisa 

meneliti mengenai Upaya Guru dan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Banjarsari Wetan 
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Madiun, dan penelitian yang akan saya lakukan mengenai Upaya Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah. untuk 

peneliti pertama atas nama Wiji Astutik mencari hasil peningkatan 

profesionalisme guru dari kompetensi profesional dan penerapan kode etik guru, 

peneliti kedua atas nama Binti Qoiriyatin mencari perbedaan antara peran Kepala 

Sekolah sebagai Supervisor dan peran Kepala Sekolah sebagai Manajer dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru, peneliti ketiga atas nama Desmam 

Trisandisa mencari hasil tentang upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkankompetensi profesional dan upaya Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam. sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan adalah menganalisis upaya Kepala Sekolah 

dalam meningkatkan profesionalisme guru yang diukur melalui kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. 

Dari pemaparan diatas jelas ada perbedaan kajian dari setiap judul skripsi yang 

diajukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitain kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dll, 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.
48

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus, yaitu suatu analisis fenomena yang terjadi di sekolah. Studi kasus bisa 

gunakan dalam berbagai bidang penelitian. Disamping itu juga digunakan 

sebagai penyelidikan dalam menangani suatu permasalahan tertentu yaitu 

tentang “Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesioanlisme Guru 

di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. 
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 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2012), 6. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Kriteria dapat dalam penelitian kualitatif ini adalah data yang pasti. 

Data yang pasti meruapakan data yang memang benar-benar terjadi. 

Prespektif penelitian dalam hal ini dikemukakan dalam bentuk pembagian 

prespektif emik, yakni data dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut 

bahasa, cara pandang subjek penelitian, dan prespektif etik data 

dikemukakan dalam batasan yang dikehendaki peneliti.
49

 

Hal yang pertama kali dilakukan adalah mendatangi kepala sekolah 

untuk meminta izin melakukan penelitian, kemudian peneliti melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah dan guru di MI Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo, untuk mendapatkan informasi yang 

dapat dijadikan bahan analisa. Untuk itu, kehadiran peneliti sangat berarti 

untuk berpartisipasi penuh sebagai pengumpul data. 

 

3.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Siman Ponorogo. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan 

penyesuaian topik yang dipilih oleh peneliti. Alasan peneliti memilih lokasi 

di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo ini karena 

ketika melaksanakan PPLK II peneliti menemukan masalah yang terdapat di 
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 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 70-
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lembaga ini, dan menurut peneliti masalah ini perlu dikaji dan dianalisis 

secara mendalam. Dengan pemilihan lokasi ini, diharapkan menemukan hal-

hal yang bermakna dan baru. 

 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan.
50

 Maksud dari kata-kata dan 

tindakan disini adalah tindakan dari orang yang diamati dan hasil wawancara 

dari orang yang akan diamati. Data tambahan merupakan data yang didapat 

oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun 

sumber data diatas mengungkap tentang : 

a. Sumber data utama, yaitu person atau orang yang berlaku sebagai 

informan, meliputi kepala sekolah dan guru yang ada di MI Mamba‟ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

b. Sumber data tambahan, meliputi sumber data tertulis yaitu dokumentasi, 

data-data, dan semua buku yang relevan dengan tema penelitian di MI 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode 

yang relevan, yaitu : 
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a. Wawancara / Interview 

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan 

untuk mengumpulkan data data penelitian kualitatif. Wawancara 

memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para 

responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, 

wawancara perlu digunakan dengan bethati-hati karena perlu 

ditriangulasi dengan data lain.
51

 Wawancara yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, artinya bahwa dalam 

penelitian ini subjeknya mengentahui bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu.  

Dalam  penelitian ini ada beberapa yang akan dijadikan 

informan, diantaranya adalah  kepala sekolah (Bapak Ali Syahadat) 

selaku pemimpin dan guru-guru yang mengajar di MI Mamba‟ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. Hasil wawancara yang didapat 

dari informan ditulis lengkap dengan ditandai kode dalam transkip 

wawancara. 

b. Observasi  

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode 
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 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar (Jakarta: Pt. Indeks, 2012), 45. 
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observasi merupakan cara yang baik untuk mengawasi perilaku subjek 

penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan 

keadaan tertentu.
52

 

Dalam penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan adalah 

observasi Nonpartisipan artinya peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen.
53

 

Dalam penelitian kualitatif peneliti mengadakan pengamatan 

lapangan, setelah mengamati fenomena yang terjadi peneliti mencatat 

langsung fenomena yang terjadi yang terkait dengan upaya peningkatan 

profesionalisme guru yang dilakukan oleh kepala sekolah di MI 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan,transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan 

dengan metode lain maka metode ini tidak sulit. Dalam arti apabila ada 

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode 
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dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.
54

 Hasil 

pengumpulan data tersebut dicatat dalam format transkip dokumentasi. 

Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data mengenai profil sekolah diantaranya : sejarah 

berdirinya sekolah, visi, MIsi dan tujuan, sarana dan prasarana dan juga 

tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan profesioanlisme guru 

di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. Hasil 

pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini dicatat dalam format 

transkip wawancara. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripasi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah 

anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai 

materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang 

sudah anda temukan kepada orang lain.
55

 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian. Data yang terkumpul dapat 
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berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, 

laporan, dan sebagainya.
56

 

 

Adapun langkah-langkah analisinya adalah sebagai brikut : 

 

 

 

 

 

Gambar . 1.1 Analisis Data Model Interaktif 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini data yang akan 

direduksi adalah data-data hasil observasi, wawancara serta hasil 

penelitian yang dilakukan di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Penyajian data biasanya dilakukan dengan teks yang 
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bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, 

berdasarkan apa yang telah difahami mengenai upaya dalam 

meningkatkan Profesionalisme Guru di MI Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

c. Verification (Conclusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Tentunya juga hal tersebut 

berkaitan dengan upaya meningkatkan Profesionalisme Guru di MI 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang nantinya akan 

menjadi tolok ukur mengenai valid tidaknya informasi serta mengetahui 

apakah ada perbedaan atau tidak mengenai informasi yang telah diperoleh. 

Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang 

tepat. Salah satu caranya adalah dengan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada 
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empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Triangulasi Data 

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, 

hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih 

dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang  berbeda. 

b. Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing 

bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil 

pengumpulan data. 

c. Triangulasi Teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan 

bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian 

ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan 

menguji terkumpulnya data tersebut. 

d. Triangulasi Metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti 

metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti 
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melakukan metode wawancara  yang ditunjang dengan metode 

observasi pada saat wawancara dilakukan.
57

 

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus surat izin penelitian, menjajagi 

dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu meliputi : memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data yang meliputi : analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat berdirinya MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar Siman Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba‟ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

didirikan pada tahun 1946 M oleh Bapak KH. Moh. Thoyyib. Dalam 

mendirikan madrasah ini, beliau dibantu oleh tiga orang putranya, yaitu 

KH. Ahmad Thoyyib, KH. Ibrahim Thoyyib, KH. Ishak Thoyyib. Pada 

waktu itu, Madrasah masuk sore (pukul 14.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB). 

Madrasah Ibtidaiyah ini mulai masuk pagi pada tahun 1958. Pada waktu 

itu Kepala MI adalah KH. Moh Ishak Thoyyib, beliau kemudian diganti 

oleh Abdurrahman, dan secara berturut-turut  digantikan oleh Bapak  

Moh. Tarsis, Bapak Moh. Dan Suhud. Pada tanggal 1 Juli 2006 pimpinan 

pondok pesantren wali songo beserta anggota yayasan mengangkat Hj. 

Sumiatun sebagai kepala MI Mambaul Huda menggantikan Muhammad 

Suhud. Dan pada tanggal 01 Juli 2011 salah satu guru diangkat untuk 

menggantikan Hj. Sumiatun sebagai kepala sekolah di MI Mambaul Huda 

51 
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Ngabar Siman Ponorogo, yaitu M. Ali Syahadat S. Ag sebagai kepala 

sekolah periode 2011 sampai saat ini.
58

  

Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda adalah Madrasah swasta di 

bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Siman 

Ponorogo. Madrasah swasta ini berstatus terakreditasi dengan nilai B.
59

 

 

2. Letak Geografis MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Pondok Pesantren 

Ngabar Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda berlokasi di jalan Sunan 

Kalijaga No. 09 Desa Ngabar kecamatan Siman kabupaten Ponorogo. 

Dengan nomor telp. 0352-311302. Serta mempunyai NSM. 

111235020019 NPSN. 20510484 dan terakreditasi B. 

Adapun batas-batasnya adalah: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa beton 

b. Sebela selatan berbatasan dengan Desa Demangan 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Walisongo 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Demangan 

Lingkungan alam sekitar MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Siman Ponorogo berdekatan dengan area Pondok Wali Songo. Sehingga 
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memberikan keuntungan pada bidang akademis, terutama pada bidang 

agama.
60

 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MI Mamba’ul HudaAl-Islamiyah Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo 

a. Visi MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Menjadi lembaga pendidikan dasar islam yang unggul dan berjiwa 

pesantren. 

Indikator Siswa: 

1) Berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. 

2) Unggul dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. 

3) Unggul dalam kelembagaan dan managemen madrasah. 

4) Memiliki praktek pengembangan diri, keterampilan dan 

kewirausahaan. 

5) Memiliki praktek dan budaya pengalaman ajaran agama islam. 

6) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk 

belajar. 

7) Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

8) Memiliki panca jiwa pesantren yaitu: keikhlasan, kesederhanaan, 

berdikari, ukhuwah islamiyah, kebebasan.
61
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b. Misi MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

1) Generasi muslim yang berjiwa keikhlasan, kesederhanaan, 

kemandirian, ukhuwah islamiyah dan kebebasan. 

2) Membentuk generasi yang bertaqwa, beramal sholeh, berbudi luhur, 

berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas, berjiwa 

wiraswasta, dan cinta tanah air. 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, agar anak 

didik dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

4) Mengembangkan kemampuan dasar anak didik dalam ilmu 

pengetahuan, bahasa arab, bahasa inggris, keterampilan, dan seni. 

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih dan 

indah.
62

 

 

4. Sarana dan Prasarana MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. 

Dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) diperlukan adanya 

sarana dan prasarana yang memadai, sarana prasarana yang dimaksud 

adalah sesuatu yang dapat mempermudah uasaha dan memperlancar 

terlaksananya program pendidikan dan pengajaran di MI Mambaul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. Adapun sarana prasarana yang 
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tersedia disekolah adalah sebagai berikut: ruang kepala sekolah dan ruang 

guru jumlah 1 kondisi baik, ruang TU jumlah 1 kondisi baik, ruang LAB 

komputer jumlah 1 kondisi baik, mushola jumlah 1 kondisi baik, ruang 

toilet guru dan siswa jumlah 6 kondisi baik, ruang UKM jumlah 1 kondisi 

baik, lapangan sepak bola jumlah 1 kondisi baik, drumb band 1 set, band 1 

set.
63

 

 

5. Keadaan Guru MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Pondok Pesantren 

Ngabar Ponorogo 

Guru MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo 

berjumlah 38 orang terdiri dari laki-laki 11 dan perempuan 27, dengan 

pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 2 guru dan Guru Tetap 

Yayasan (GTY) berjumlah 36 guru. Guru MI Mambaul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo mempunyai jenjang pendidikan 

Madrasah Aliyah (MA), D2, D3, S1, dan S2. Tenaga pendidik yang ada di 

MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo juga ada yang 

lulusan non-pendidikan. Akan tetapi mereka mampu mengajar di bidang 

mata pelajaran masing-masing, karena mereka sudah mengikuti kegiatan 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Dalam hal ini dibuktikan 

dengan sertifikat pendidik sesuai mata pelajaran yang mereka ampu. Di 

samping itu sekolah juga menginstruksikan bagi mereka yang belum 
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menempuh pendidikan S1 agar menempuhnya di Institut Agama Islam 

Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) ataupun perguruan tinggi lain.  

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel lampiran.
64

 

 

6. Keadaan Siswa MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo 

Pada tahun pelajaran 2016/2017 madrasah ini memiliki jumlah siswa 

347. Peserta didik yang ada di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Siman Ponorogo tidak hanya berasal dari Ponorogo saja akan tetapi juga 

berasal dari luar ponorogo seperti Trenggalek, Pacitan, Madiun, Ngawi, 

Purwantoro. Selain itu, peserta didik yang ada di MI Mambal‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo juga berasal dari luar pulau seperti 

Sumatera, Kalimanta, Sulawesi dan Bali. Pluralitas yang ada di Madrasah 

ini tidak membuat kecil semangat para tenaga pendidik, bahkan lebih 

bersemangat untuk memvariasikan metode pembelajaran. Masalah apa 

pun dari peserta didik dapat terselesaikan dengan baik sehingga tercipta 

situasi belajar yang kondusif. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 

lampiran.
65
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7. Kegiatan Ekstrakurikuler
66

 

a. Muhadharah 

b. Pramuka 

c. Drumband 

d. Olahraga 

 

8. Aktifitas Madrasah 

a. Pentas Seni 

Yang diadakan setiap akhir tahun pelajaran. dengan peserta 

pengisi pentas seni dari siswa dan siswi MI Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

b. Perlombaan dalam rangka HUT PPWS.
67

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik Guru di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Siman Ponorogo 

Kemampuan pedagogik merupakan kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 
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belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik guru  perlu 

diiringi dengam kemampuan guru untuk memahami karakteristik 

peserta didik, baik berdasarkan aspek moral, emosional, dan 

intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus 

mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena 

peserta didik memiliki karakter, sifat, dan minat yang berbeda. Guru 

harus memahami bahwa peserta didik unik. Dasar pengetahuan tentang 

keragaman sangat penting, dan termasuk perbedaan dalam potensi 

peserta didik.
68

 

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat selaku kepala sekolah 

terkait dengan kompetensi pedagogik guru : 

Guru mampu dikatakan sudah memiliki kompetensi pedagogik 

apabila guru tersebut mampu melaksanakan tugasnya sebagai pendidik 

yaitu mampu memahami peserta didik, melaksanakan pembelajaran 

dengan efektif, mampu menguasai metode-metode pembelajaran.
69

 

 

Dari pemaparan Bapak Ali Syahadat dapat diketahui bahwa 

seorang guru harus mampu memahami peserta didik maksudnya 

adalah memahami tingkat kemampuan peserta didik yang mana 

kemampuan setiap peserta didik itu tidak sama. Ini merupakan hal 

yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pendidik. 
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Dari perbedaan kemampuan tersebut tentulah guru memerlukan suatu 

cara atau metode yang digunakan dalam penyampaian materi supaya 

materi yang disampaikan dapat diterima oleh peserta didik. 

Kemampuan menerima atau memahami suatu pelajaran bukan 

disebabkan hanya karena tingkat kecerdasan dan kebodohan anak saja, 

tetapi juga kemampuan guru dalam menjelaskan suatu materi 

pelajaran. 

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat mengenai kemampuan 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran : 

Guru yang mampu menyampaikan materi pelajaran dapat 

dilihat dari hasil nilai peserta didik setiap kelas, jika peserta didik 

mendapat nilai murni diatas KKM maka guru tersebut dapat 

dinyatakan sudah mampu menyampaikan materi pelajaran, karena 

peserta didik sudah memahami dibuktikan dari hasil belajar peserta 

didik.
70

 

 

Dari pemaparan Bapak Ali Syahadat kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

peserta didik, jika hasil belajar peserta didik tersebut dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) maka pembelajaran dikatakan tidak 

berhasil dan guru juga dikatakan gagal dalam menyampaikan materi 

pelajaran, begitupun sebaliknya, apabila nilai hasil belajar peserta 

didik diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) maka dapat 

dikatakan bahwa guru tersebut sudah mampu menjelaskan materi 
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pelajaran kepada peserta didik, sehingga peserta didik mudah 

memahami dan mendapatkan hasil belajar yang optimal.  

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat dalam mengetahui 

keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru : 

Setiap ada kegiatan Ulangan Umum Pertama atau kegiatan 

UlanganUmum Kedua saya selalu melaksanakan kegiatan koreksi 

bersama, koreksi bersama yang saya adakan harus diikuti oleh semua 

guru kelas dan membawa lembar jawaban yang sudah dikumpulkan, 

saya membuat kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dimana forum 

KKG ini saya gunakan sebagai tempat untuk melihat peningkatan 

kinerja guru dan sebagai tempat untuk berdiskusi guru.
71

 

 

Dari pemaparan Bapak Ali Syahadat dapat disimpulkan bahwa 

setiap ada ujian atau sering disebut Ulangan Umum Pertama dan 

Ulangan Umum Kedua, kepala sekolah dan guru mengadakan koreksi 

bersama hasil ulangan tersebut. Dari kegiatan ini kepala sekolah dapat 

mengetahui secara langsung hasil dari kinerja guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Karena dalam menyampaikan materi 

pelajaran juga diperlukan kemampuan yang khusus supaya peserta 

didik juga dengan mudah menerima pemahaman dari materi yang 

dijelaskan oleh guru. Kegiatan koreksi bersama yang direalisasikan 

dalam bentuk kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) juga mempunyai 

dampak positif bagi seorang guru. Misalnya ada guru yang mendapati 

nilai siswanya yang kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

pasti guru tersebut aku malu dan minder, dan sedikit demi sedikit guru 
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tersebut mampu membenahi dirinya supaya kedepannya mampu 

memperbaiki cara penyampaian materi pelajaran secara optimal. 

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat mengenai kompetensi 

pedagogik guru selain penguasaan peserta didik dan kemampuan 

meyampaikan materi ajar : 

Kemampuan guru dalam kompetensi pedagogik ini bukan 

hanya diukur dari kemampuan meyampaikan materi pelajaran saja, 

akan tetapi juga dilihat dari kemampuan guru dalam menyusun 

perangkat pembelajaran seperti PROTA (Program Tahunan), 

PROMES (Program Semester), serta RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Karena setiap akhir tahun ajar saya pasti mengecek 

kelengkapan semua perangkat pembelajaran yang digunakan selama 

semester 1 dan semester 2.
72

 

 

Dari penjelasan Bapak Ali Syahadat bahwa kompetensi 

pedagogik guru juga dilihat dari kemampuan guru dalam menyusun 

perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang sudah disusun 

oleh setiap guru akan mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran, karena di dalam perangkat Rencana Pelasksanaan 

Pembelajran (RPP) sudah tersusun rapi mengenaik strategi, urutan 

dalam menyampaikan materi, selain itu di dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) juga sudah terdapat keiteria penilaian dari materi 

yang diajarkan. Jadi dengan adanya penyususnan perangkat 

pembelajaran tersebut guru juga akan mudah dalam melakukan 

penilaian terhadap hasil belajar siswa. 
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Berikut pemaparan Ibu Sri Handayani mengenai kelengkapan 

perangkat pembelajaran : 

Setiap tahun saya menyusun perangkat pembelajaran seperti 

RPP, PROTA, PROMES. karena ketiga perangkat tersebut merupakan 

hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mempermudah 

dalam menyampaikan materi pelajaran. Selain itu semua perangkat 

pembelajaran memang hal yang diwajibkan oleh kepala sekolah dan 

semua guru harus mampu menyusunnya.
73

 

 

Ibu Sarmini juga menambahkan terkait dengan penyusunan 

perangkat pembelajaran sebagai berikut: 

RPP yang baik harus berisi komponen-komponen seperti nama 

sekolah, alokasi waktu, standart kompetensi, kompetensi dasar, tujuan, 

indikator, metode, strategi dan sumber belajar. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, apa yang dilaksanakan guru harus sesuai dengan RPP 

yang telah dibuat sebelum mengajar.
74

 

 

Dari pemaparan Ibu Sri Handayani bahwasannya beliau selalu 

membuat perangkat pembelajaran. Selain hal yang diwajibkan oleh 

kepala sekolah Ibu Sri Handayani berpendapat bahwa perangkat 

pembelajaran tersebut akan lebih mempermudah kita dalam 

meyampaikan materi pelajaran. Karena di dalam perangkat 

pembelajaran sudah terstruktur mengenai metode yang digunakan 

dalam penyampaian materi, jika ada juda sudah dicantumkan 

mengenai alat peraga yang digunakan dalam menyampaikan materi. 

Karena selain metode atau strategi yang menarik yang digunakan 
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dalam menyampaikan materi, juga harus ada alat peraga jika memang 

itu membutuhkan untuk lebih jelas anak-anak dalam memahaminya.  

Penyusunan perangkat pembelajaran tidaklah mudah tidak 

semua guru mampu dalam menyusun perangkat pembelajaran seperi 

halnya yang dijelaskan oleh Bapak Kasmani :  

Dalam menyusun perangkat pembelajaran saya merasa sangat 

kesulitan. Karena memang usia saya memang sudah sepuh, selain itu 

saya juga kurang mneguasai mengenai teknologi. Jadi saya merasa 

sangat kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran.
75

 

 

Dari penuturan Bapak Kasmani bahwa beliau mengalami 

kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Beliau merasa 

kesulitan karena memang beliau belum menguasai teknologi. Karena 

peralatan utama dalam penyusunan perangkat pembelajaran adalah 

komputer. Dari kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru seperti 

yang dialami oleh Bapak Kasmani tentunya kepala sekolah sudah 

mempunyai cara untuk menangani kesulitan tersebut.  

Berikut penuturan Bapak Ali Syahadat mengenai penanganan 

guru yang mempunyai kesulitan dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran: 

Untuk menangani guru yang kesulitan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran saya sudah membuat forum Kelompok Kerja 

Guru (KKG) yang mana forum ini kami gunakan sebagai tempat untuk 

belajar besama tukar pendapat dan sekaligus saya gunakan sebagai 

tempat untuk mneingkatkan kompetensi pedagogik guru darisegi sub-
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kompetensi yang belum mereka kuasai. Sehingga guru mampu 

menguasai kompetensi pedagogik secara maksimal.
76

 

 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala kekolah 

mengenai penangan guru yang belum mampu menyusun perangkat 

pembelajaran, kepala sekolah sudah membuat forum Kelompok Kerja 

Guru (KKG) dimana forum ini digunakan sebagai wadah untuk 

menampung semua kegelisahan dan masalah-masalah yang dialami 

oleh guru, seperti permasalahan yang dilalami oleh Bapak Kasmi 

bahwa beliau kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Dan 

semua kegelisahan, permasalahan yang dialami oleh guru diselesaikan 

bersama. di dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) juga ada 

fasilitator yang memandu jalannya acara. Fasilitator yang dipilih 

adalah sebagian guru yang mengajar di MI Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo, guru tersebut memang sudah 

mampu dan sudah menguasai penuh mengenai penyusunan perangkat 

pembelajaran. Sehingga dapat memandu sekaligus membantu guru 

yang memang masih mengalami kesulitan dalam proses penyusunan 

perangkat pembelajaran. Fasilitator tersebut yaitu Bapak Ali Syahadat, 

Thohirul Fikri, Sarmini, Sri Handayani, Siti Munawaroh, Siti Fatonah. 

Berikut penambahan Bapak Ali Syahadat mengenai cara untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru : 
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Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, guru diusahakan 

untuk selalu mengikuti diklat, seminar, workshop, dan belajar bersama 

mengenai hal-hal yang belum difahami, selain itu untuk guru yang 

belum menguasai teknologi juga diwajibkan untuk mengikuti kursus 

komputer.
77

 

 

Dari pemaparan Bapak Ali Syahadat diketahui bahwa beliau 

selalu berusaha dalam meningkatkan kemampuan tenaga pendidik 

dalam kompetensi pedagogik, karena beliau sadar bahwasannya guru 

yang mempunyai kompetensi pedagogik yang optimal maka guru 

tersebut juga akan mampu menyelesaikan tugasnya secara maksimal. 

Selain dalam penyusunan perangkat pembelajaran dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru, guru juga harus mampu 

menata latar pembelajaran sehingga guru mampu menyampaikan 

pembelajaran secara kondusif. Berikut pemaparan Ibu Sarmini terkait 

dengan pemahaman terhadap peserta didik: 

Peserta didik disatu kelas itu mempunyai sifat yang berbeda-

beda ada yang hyper aktif dan juga ada yang pendiam. Dalam 

menangani anak yang  hyper aktif saya selalu memberikan perhatian 

yang khusus, misalnya dalam setiap pembelajaran saya hubungkan 

dengan permainan, tetapi permainan tersebut juga tetap ada 

hubungannya dengan materi pembelajaran. Kalau pembelajaran dibuat 

dengan model permainan maka anak yang hyper aktif akan tenang dan 

terpaku pada pembelajaran. Karena dengan metode permainan secara 

langsung cara tersebut sudah memenuhi kebutuhan peserta didik yang 

hyper aktif.
78

 

 

Bapak Ahmad Daroni juga menambahkan terkait dengan 

pemahaman terhadap peserta didik: 
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Dalam menyampaikan materi saya menggunakan berbagai 

metode, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode yang 

menarik sehingga konsentrasi peserta didik dapat terfokus dalam 

pembelajaran. Selain menarik metode pembelajaran juga harus sesuai 

dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Dan metode 

pembelajaran akan mempermudah dalam penyampaian materi.
79

 

 

Berdasarkan pemaparan Ibu Sarmini dan Bapak Ahmad Daroni 

diketahui bahwa dalam kompetensi pedagogik guru, guru harus 

mampu memahami kemauan dari peserta didik, sehingga dalam 

penyampaian materi pembelajaran peserta didik tidak merasa terpaksa. 

Dalam pemahaman peserta didik dari guru maka kenyaman akan 

muncul dari dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik akan 

menerima materi pembelajaran dengan mudah. Selain mampu 

memahami peserta didik guru juga harus mampu membuat suasana 

kelas yang berbeda sehingga peserta didik yang masuk kelas tidak 

akan bosan dengan suasana kelas. Maka guru juga harus mampu 

mengelola kelas seperti yang dijelaskan oleh Ibu Supingatun sebagai 

berikut :  

Dalam menyampaikan pembelajaran untuk pengelolaan kelas 

juga saya perhatikan, jadi dalam pembelajaran setiap hari saya 

mengganti tempat duduk peserta didik. Jadi setiap hari suasana kelas 

itu berbeda.
80

 

 

Dalam kemampaun menciptakan suasana kelas yang tidak 

membosankan bukan hanya dari faktor penataan tempat duduk saja, 
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akan tetapi juga pengelolaan terhadap peserta didik yang ketika diajar 

ramai sendiri, guru juga harus mampu menangani peserta didik yang 

ramai sendiri ketika jam pelajaran, jika guru tidak mampu menangani 

maka akan menganggu peserta didik yang lain, dan akan 

mempengaruhi keberhasilan suatu tujuan dari proses pendidikan. 

Bapak Royani Maskur menjelaskan terkait dengan penanganan anak 

yang ramai sebagai berikut: 

Dalam menangani peserta didik yang ramai, pertama akan saya 

beri peringatan, jika dalam pemberian peringatan peserta didik tidak 

juga nurut maka langkahnya adalah memberikan hukumam tetapi 

hukuman yang diberikan tidak boleh merugikan peserta didik, 

hukuman yang diberikan adalah keluar dari kelas dengan mengerjakan 

tugas yang sudah diberikan oleh guru, selain itu guru juga memberikan 

wejangan jika kesalahan itu diulang lagi maka guru akan memberikan 

nilai merah.
81

 

 

Dari pemaparan Bapak Royani Maskur diketahui bahwa upaya 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, 

sangat memberikan pengaruh yang positif bagi semua guru, sehingga 

guru juga akan selalu menerapkan program kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru melalui kegiatan-kegiatan 

yang sudah tersusun secara maksimal. Dalam menilai tingkat 

kompetensi pedagogik guru juga dilihat dari hasil evaluasi peserta 

didik yang berupa evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jika evaluasi 
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tersebut nilainya baik maka guru sudah bisa dikatakan memiliki sikap 

profesionalisme dalam kompetensi pedagogik. 

 

2. Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Kepribadian Guru di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Siman Ponorogo 

Kompetensi Kepribadian merupakan kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
82

 

Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi kearah proses yang 

lebih baik sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku 

dalam masyarakat. Tata nilai termasuk norma, moral, etika, dan ilmu 

pengetahuan, mempengaruhi perliaku etik peserta didik sebagai 

pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik 

akan dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, 

watak, dan kepribadian peserta didik yang kuat. Guru dituntut harus 

mampu membelajarkan peserta didik tentang disiplin diri, belajar 

membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara 

belajar, mematuhi tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. 

Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya.  
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Berikut penuturan Bapak Ali Syahadat mengenai Kompetensi 

Kepribadian Guru: 

Kompetensi kepribadian guru adalah guru yang mampu 

menjadi uswah yang baik, guru yang mampu dijadikan suri tauladan 

bagi setiap peserta didik, guru yang mampu memberikan kenyamanan 

bagi peserta didik, dan juga mampu menjunjung tinggi kode etik 

guru.
83

 

 

Dari penuturan Bapak Ali Syahadat bahwa kompetensi 

kepribadian guru adalah guru yang mampu menjunjung tinggi 

martabatnya sebagai tenaga pendidik, dan juga mampu menjadi suri 

tauladan bagi peserta didik. Untuk meningkatkan kompetensi 

kepribadian seorang guru kepala sekolah juga mempunyai cara 

tersendiri. 

Berikut penuturan Bapak Ali Syahadat Mengenai cara yang 

dilakukan dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru : 

untuk meningkatkan kompetensi kepribadian guru saya 

lakukan adalah berangkat dari diri saya sendiri, saya sebagai kepala 

sekolah harus mampu menjadi contoh yang baik bagi semua guru yang 

ada di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo ini. 

karena pengaruh dari seorang pemimpin akan berdampak besar bagi 

karyawannya. Pemimpin yang mempunyai akhlak yang baik maka 

akan disegani dan ditiru oleh karyawannya.
84

 

 

Dari penuturan Bapak Ali Syahadat dapat diketahui bahwa 

dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru, kepala sekolah 

selalu memberikan contoh yang baik bagi semua guru yang megajar di 
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MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. Karena 

menurut beliau contoh yang baik dari seorang kepala sekolah akan 

memberikan dampak yang baik pula bagi semua guru. Contoh yang 

diberikan kepada guru dari kepala sekolah bukan hanya akhlaknya saja 

akan tetapi juga dari sifat disiplin sebagai seorang kepala sekolah. 

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat mengenai contoh yang 

baik yang selalu diceriminkan setiap hari : 

Untuk jam masuk di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Siman Ponorogo ini adalah jam 06.45. Tetapi sebelum jam masuk saya 

sudah datang terlebih dahulu dibandingkan dengan semua guru yang 

mengajar di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo bukan karena rumah saya yang berdekatan dengan sekolah 

ini,tetapi memang saya berniat untuk memberikan contoh disiplin bagi 

semua guru yang mengajar di sini.
85

 

Berikut penambahan Bapak Ali Syahadat mengenai contoh 

yang baik yang selalui dicerminkan : 

Selain saya selalu datang lebih awal, saya juga memberikan 

contoh berpakaian yang rapi, karena dari pakaian yang rapi maka 

wibawa seorang guru akan terpancar dan itu mempunyai nilai yang 

tinggi bagi seorang guru.
86

 

 

Dari pemaparan Bapak Ali Syahadat dapat diketahui bahwa 

seorang guru harus memberikan contoh yang baik bagi peserta 

didiknya, dari segi perkataan, kedisiplinan, dan cara perpakain yang 

rapi dan sopan, menunjukkan bahwa wibawa seorang tenaga pendidik 

sangatlah tinggi. Selain dari perkatan, kedisiplinan, dan cara 
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berpakaian ada salah satu kegiatan di MI Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo yang melibatkan guru dan peserta 

didik, kegiatan itu ialah shalat bersama yang dilaksanakan dimasjid MI 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat mengenai kegiatan 

shalat dzuhur bersama : 

Shalat dzuhur bersama yang melibatkan semua guru dan semua 

peserta didik kami laksanakan setiap hari. Untuk semua guru yang 

tidak berhalanagn diwajibkan untuk mengikuti kegiatan shalat 

bersama, karena guru disini dijadikan sebagai contoh yang baik yang 

dapat ditiru oleh semua peserta didik.
87

 

 

Jadi kegiatan yang diadakan oleh kepala sekolah ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian guru. Dari 

contoh-contoh kepribadian guru tersebut dapat dijadikan contoh yang 

baik bagi peserta didik. Sehingga contoh-contoh positif tersebut dapat 

dijadikan sebagai bekal peserta didik untuk terjun langsung ke dalam 

kehidupan masyarakat. Selain menjadi tauladan yang baik guru juga 

harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaanya. 

misalnya ketika ada guru yang berhalangan untuk hadir mengajar di 

sekolah. Maka himbauan dari kepala sekolah guru tersebut juga harus 

mencari guru pengganti, sehingga kelas yang menjadi tanggung jawab 

guru tersebut tidak kosong dan peserta didik juga tidak rugi. 
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Berikut pemaparan Ibu Ika Fitria Puspita Dewi mengenai 

tanggung jawab sebagai seorang guru : 

Saya sebagai tenaga pendidik yang mengajar di MI Mamba‟ul 
Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo mempunyai tanggung 

jawab penuh atas pekerjaan saya, misalnya setiap hari saya harus 

masuk, supaya kelas yang menjadi tanggung jawab saya tidak kosong 

dalam pelajaran. Pernah saya izin 2 minggu tidak masuk karena saya 

kemarin ada acara pernikahan, sebagai bentuk tanggung jawab saya, 

saya harus mencari pengganti yang mampu menggantikan saya 

sementara untuk mengajar dikelas yang sudah menjadi tanggung 

jawab saya.
88

 

 

Dari pemaparan Ibu Ika Fitria Puspita bahwa tanggung jawab 

yang sudah dipegang harus tetap dilaksanakan, sebagai contoh ketika 

Ibu Ika sedang cuti selama 2 minggu, maka ibu ika juga harus mencari 

pengganti yang mampu menggantikan beliau untuk mengajar dikelas 

yang menjadi ampuan beliau. Tidak mungkin beliau mengambil dari 

guru yang sudah ada di Mi Mamb‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo, karena semua guru yang ada Di MI Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo sudah mempunyai tanggung jawab 

mengajar masing-masing. Jadi Ibu Ika harus mengambil guru dari luar 

yang mampu dipercaya untuk memegang sementara kelas yang 

dimapu oleh Ibu Ika. Kebijakan yang seperti itu juga diwajibkan dari 

kepala sekolah karena hal tersebut juga diukur sebagai bentuk 

tanggung jawab seorang tenaga pendidik dalam melaksanakan 

pekerjaan dan kewajibannya.  
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 Berikut penambahan Bapak Thohirul Fikri terkait dengan 

wibawa seorang guru : 

Guru yang mempunyai wibawa yang baik adalah salah satunya 

menghargai pendapat orang lain, contoh kecilnya adalah menghargai 

pendapat seorang peserta didik supaya mereka merasa dihargai dan 

akhirnya juga akan tumbuh sikap menghargai orang lain.
89

 

 

Bapak Thohirul Fikri juga menambahkan terkait dengan 

kompetensi kerpibadian sebagai berikut: 

Dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru, guru juga 

harus mampu memberikan contoh yang baik, berbicara sopan, saling 

menghormati dan saling menghargai, sebagai contoh ketika 

pembelajaran berlangsung adaanak yang berpendapat tentang mata 

pelajaran yang disampaikan, jadi saya sebagai guru juga harus 

mendengarkan pendapatnya dan menanggapinya, karena jika jika 

lakukan hal yang seperti itu maka peserta didik juga akan merasa 

dihargai.
90

 

 

Dari penuturan Bapak Thohirul Fikri bahwa guru yang 

berwibawa salah satunya adalah guru yang mampu menerima 

pendapat orang lain. Misalnya pendapat yang diajukan dari peserta 

didik, seorang guru juga harus menghargai pendapat yang 

disampaikan oleh peserta didik, agar peserta didik juga merasa 

dihargai, ketika peserta didik sudah merasa dihargai maka secara 

langsung sikap menghargai sesama akan tumbuh dari dalam diri 

peserta didik. Karena disini peserta didik juga merasa dibutuhkan 

pendapatnya. 
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Dalam kompetensi kepribadian guru juga harus bertindak tegas 

terhadap peserta didik yang memang sulit untuk diatur. Misalnya di 

dalam kelas ketika pembelajaran ada anak yang tidak bisa tenang, 

kegiatannya hanya ramai dan menganggu peserta didik yang lain. 

Maka guru harus mampu bertindak untuk mengatasi anak tesebut, 

tetapi tindakan yang dilakukan oleh guru juga harus sesuai dengan 

norma yang berlaku. 

Berikut pemaparan Ibu Sutini terkait dengan penanganan 

peserta didik yang kurang disiplin: 

Dalam pendidikan dilarang untuk menggunakan kekerasan, 

jadi saya sebagai tenaga pendidik juga harus mematuhi peraturan yang 

berlaku. Dalam proses mendidik anak jika menggunakan kekerasan 

pasti akan timbul dendam dari dalam diri anak, selain itu juga akan 

mempengaruhi perkembangan psikologi anak, jadi kami tidak pernah 

melakukan kekerasan dalam proses pendidikan.
91

 

 

Berikut tambahan Bapak Royani mengenai kompetensi kepribadian 

guru: 

Untuk menunjukkan kepribadian guru yang berwibawa, maka 

dalam memanggil sesama guru tidak boleh hanya dengan namanya 

saja, akan tetapi juga harus disertai dengan panggilan Ustad atau 

Ustadzah karena itu juga sebagai contoh bagi peserta didik dalam 

menghargai seorang guru.
92

 

 

Dari tambahan penjelasan Bapak Royani dapat disimpulkan 

bahwa kita memberikan contoh kepada peserta didik dalam sikap 

menghargai bukan terlihat dari sikap saja. Akan tetapi juga dari cara 
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kita membedakan antara memangil nama kepada seorang guru dan 

kepada seorang teman harus ada bedanya. Dan dari perbedaan-

perbedaan itulah guru harus memberikan contoh yang baik. Agar 

peserta didik juga menirunya dengan baik. 

Selain mengarahkan anak guru juga harus mempunyai etos 

kerja sebagai guru, berikut pemaparan Ibu Nasrurohmatin terkait 

dengan etos kerja guru:  

Dalam meningkatkan etos kerja saya selalu berfikir bahwa 

kerja adalah sebuah kewajiban dan ibadah, apalagi pekerjaan saya di 

dalam lingkup pendidikan, artinya saya bekerja untuk menanamkan 

pendidikan entah itu berupa materi ataupun perilaku-perilaku yang 

sesuai dengan norma masyarakat, jadi kewajiban yang seperti itu harus 

saya lakukan semaksimal mungkin dan mampu membawa peserta 

didik dalam jenjang keberhasilan dan prestasi.
93

 

 

Dari penjelasan Ibu Nasrurohmatin dapat disimpulkan bahwa 

guru harus mempunyai etos kerja yang tinggi, karena dengan adanya 

etos kerja yang tinggi maka guru akan mampu  meningkatkan kualitas 

dan mutu pendidik. Setiap guru harus memiliki etos kerja yang tinggi 

guna melahirkan berbagai prestasi yang bermanfaat bagi dirinya, 

peserta didik, dan masyarakat. 
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3. Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Sosial 

Guru di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo 

Komptensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru dimata masyarakat dan 

peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan 

suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Guru perlu memiliki 

kompetensi sosial dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan 

proses pembelajaran. Melalui kemampuan tersebut, maka hubungan 

sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan harmonis, sehingga 

hubungan saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat dapat 

berjalan secara sinergis. Kompetensi sosial perlu dibangun beriringan 

dengan kompetensi guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul, 

dan mempunyai jiwa yang menyenangkan.
94

 

Dalam meningkatkan kompetensi sosial guru banyak sekali 

yang dilakukan oleh kepala sekolah seperti yang diuangkapkan oleh 

Bapak Ali Syahadat selaku kepala sekolah : 

Kepala sekolah selalu menciptakan suasana akrab dengan guru 

dan seluruh staf yang ada di madrasah sehingga antara guru dan kepala 
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sekolah tidak ada kesenjangan begitu juga antar sesama guru dan staf 

yang ada.
95

 

 

Dari pemaparan Bapak Ali Syahadat mengenai cara yang 

digunakan untuk meningkatkan kompetensi sosial guru sangatlah 

bagus, karena kepala sekolah selalu berusaha untuk menjaga 

komunikasi yang baik dengan semua guru. Sehingga hubungan antara 

kepala sekolah, guru, dan staf akan selalu terlihat harmonis. Disetiap 

kelompok kerja yang ada di dalam lembaga pastilah tidak terlepas dari 

suatu permasalahan internal, entah itu antara kepala sekolah dengan 

guru atau antara guru dengan guru.  

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat terkait dengan 

permasalahan yang menganggu hubungan keharmonisan guru : 

Orang yang bekerja di dalam lembaga pasti mempunyai 

karyawan yang banyak, atau rekan kerja yang banyak, begitupun di 

dalam lembaga MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo ini, guru yang mengajar disini berjumlah 35 guru, di dalam 

diri masing-masing guru tentulah mempunyai sifat dan karakter yang 

berbeda-beda, ada yang sabar kadang ada juga yang perasaannya cepat 

tersinggung. Oleh karena itu saya selalu mengawasi setiap guru, jika 

ada permasalahan internal maka permasalahan tersebut akan dengan 

cepat saya selesaikan, karena saya tidak mau kalau keharmonisan guru 

akan pecah dan perpecahan komunikasi guru akan berdampak negatif 

bagi peserta didik begitupun pandangan masyarakat terhadap lembaga 

madrasah ini juga akan negatif.
96

 

 

Ibu Sri Handayani menambahkan terkait dengan penjagaan 

komunikasi yang baik antar sesama guru: 
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Untuk menjaga komunikasi agar tetap terjaga dan harmonis 

kami sering menyapa, sering berkomunikasi, yang utama adalah 

menjaga pembicaraan jangan sampai ada tutur kata atau pembicaraan 

yang akhirnya akan menyinggung perasaan sesama tenaga pendidik. 

Jadi intinya kami harus menjaga lisan supaya tidak timbul pertikaian 

antara kami, sehingga suasana lembaga akan harmonis dan 

menyenangkan.
97

 

 

Dari pemaparan Bapak Ali Syahadat dapat dipahami bahwa 

usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi sosial 

guru. Dilihat dari usaha beliau dalam menyelesaikan permasalahan 

antar guru sehingga guru mampu menjaga komunikasinya secara 

optimal. Bapak Ali Syahadat menjelaskan bahwa guru sangat berperan 

dalam perkembangan dan perubahan yang dialami oleh peserta didik, 

apa jadinya kalau guru saja hubungannya tidak harmonis, 

kemungkinan besar hal tersebut juga ditiru anak, misalnya ada anak 

yang berkelahi dan disuruh berdamai mereka tidak mau karena 

gurunya saja ada yang tidak akur. Dari kejadian inilah ynag ditakuti 

oleh kepala sekolah sehingga kepala sekolah selalu berusaha untuk 

menjaga keharmonisan guru dan kepala sekolah maupun staf yang ada 

di dalam sekolah. Agar peserta didik juga mampu memelihara 

hubungan yang harmonis dengan sesama peserta didik. Untuk 

mewujudkan lembaga sekolah yang tenang dan nyaman. Selain 

mempertahankan komunikasi yang harmonis dengan guru dan kepala 
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sekolah serta staf sekolah saya sarankan guru juga menjaga 

komunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.  

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat terkait dengan cara 

yang dilakukan untuk menjaga komunikasi antara guru dan wali 

peserta didik : 

untuk menjaga komunikasi antara guru dengan wali murid, 

saya sarankan untuk semua guru wali kelas harus mempunyai nomor 

handphone orang tua peserta didik, jadi kalau ada kepentingan yang 

harus melibatkan langung dengan orang tua peserta didik maka guru 

akan mudah dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Setiap kelas 

ada toples kecil yang dinamankan dengan kotak kontak, isi kotak 

kontak tersebut adalah nomor handphone wali murid kelas tersebut. 

Selain berkomunikasi lewat handphone saya juga membuat pertemuan 

akhir tahun. Untuk penerimaan raport kenaikan kelas yang mengambil 

adalah wali murid. Dengan berkumpulnya wali murid guru bisa 

menyampaikan secara langsung perkembangan peserta didik selama 

setahun pembelajaran.
98

 

 

Ibu Umi Rohmaniyah juga menambahkan terkait dengan 

penjagaan komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua/wali 

peserta didik sebagai berikut: 

Dalam menjaga komunikasi dengan orang tua/wali peserta 

didik saya wajib mempunyai kontak/nomor handphone orang tua/wali 

peserta didik, karena berkomunikasi lewat media elektronik akan lebih 

mudah, ketika peserta didik disekolah mendapatai masalah maka guru 

bisa secara langsung menginformasikan kepada orang tua/wali peserta 

didik, selain itu media elektronik juga kami gunakan sebagai tempat 

sharing, bertukar pendapat dalam proses membimbing peserta didik. 

Karena semua sadar bahwa pendidikan bukan hanya berproses 

disekolah, tetapi juga dirumah.
99
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Dari pemaparan Bapak Ali Syahadat mengenai cara dalam 

meningkatkan kompetensi sosial guru salah satunya adalah menjalin 

komunikasi dengan orang tua peserta didik, dengan adanya 

komunikasi wali murid dengan guru maka proses pembelajaran juga 

akan mudah. Misalnya ada peserta didik yang memang benar-benar 

sulit untuk diarahkan dalam proses pembelajaran, maka peserta didik 

yang seperti itulah yang memerlukan perhatian khusus antara guru 

dengan wali murid, karena guru sadar bahwa pengawansan guru hanya 

bisa dihitung dengan jam saja, karena pengawasan sepenuhnya adalah 

dari orang tua peserta didik. Komunikasi yang dilakukan bukan hanya 

komunikasi lewat elektronik saja, akan tetapi juga dilakukan secara 

langsung, komunikasi yang dilakukan guru dan wali murid secara 

langsung dilaksanakan ketika ada acara pengambilan raport kenaikan 

kelas, dengan adanya kegiatan tatap muka secara langsung ini maka 

akan mempermudah guru dan wali murid dalam berkonsultasi 

mengenai perkembangan masing-masing peserta didik. Pertemuan 

wali murid terbut dilaksanakan perkelas. Jadi masing-masing wali 

kelas harus bertatap muka langsung dengan wali murid. karena orang 

tua peserta didik juga butuh kenal dengan wali kelas, begitupun 

sebaliknya wali kelas juga harus mampu mengenal orang tua masing-

masing peserta didik. 
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Berikut penambahan Bapak Ali Syahadat terkait dengan cara 

untuk meningkatkan kompetensi sosial guru : 

Dalam meningkatkan kompetensi sosial guru saya sarankan 

untuk semua guru juga harus mempunyai komunikasi yang baik 

dengan warga masyarakat, karena kita seorang pendidik harusnya 

mampu menjadi suri tauladan yang baik, bukan hanya untuk peserta 

didik saja akan tetapi juga untuk warga masyarakat juga, rasa saling 

menghormati, saling membantu, dan saling mengahrgai ini lah yang 

harus kita tumbuhkan dari dalam diri kita masing-masing. Untuk 

menjaga hubungan yang baik dengan warga masyarakat.
100

 

 

Dari penjelasan Bapak Ali Syahadat selaku kepala sekolah MI 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo dalam 

meningkatkan kompetensi sosial guru terlihat sangat baik dan optimal. 

Dari penjelasan beliau bahwa guru yang memiliki kompetensi sosial 

adalah guru yang mampu menjaga kominikasi yang baik dengan 

peserta didik sesama guru, dengan wali murid dan dengan warga 

masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi sosial guru sangat berdampak positif bagi 

guru.  

Berikut pemaparan Ibu Anis terkait dengan upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial guru : 

Dengan adanya kebijakan kepala sekolah dalam penanaman 

komunikasi yang baik dengan sesama guru, peserta didik, wali murid, 

dan masyarakat. memang berdampak positif terhadap masing-masing 

guru. Dari segi peserta didik guru lebih dihormati, manfaat 

mempunyai komunikasi baik dengan sesama guru ketika 
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melaksanakan bekerjaan lebih tenang, tidak ada beban dan bisa 

terfokus dalam pekerjaan.
101

 

 

Dari pemaparan Ibu Anis bahwa upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi sosial guru mempunyai dampak yang 

positif terhadap guru, jadi sapat disimpulkan bahwa upaya kepala 

sekolah tersebut pantas untuk dipertahankan. 

 

 

4. Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Profesional Guru di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Siman Ponorogo 

Kompetensi profesional kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

terintegrasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan 

membimbing peserta didik dalam Standart Nasional Pendidikan. 

Dengan demikian, guru harus memiliki pengetahuan yang luas 

berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan serta serta 

penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep 

teoritik, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta 

mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus 

memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum serta landasan 
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kependidikan.
102

 Dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, 

kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk membuat 

suatu kegiatan yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap 

kompetensi profesional guru. 

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat terkait dengan 

kompetensi profesional guru:  

Semua guru diberi kesempatan untuk mengikuti KKG, 

seminar, diklat ataupun workshop, sehingga diharapkan nantinya dari 

hasil kegiatan tersebut seorang guru mampu menerapkan dan 

mengembangkan di madrasah. utnuk kegiatan seminar, diklat serta 

workshop dilaksanakan jika ada permintaan dari kemenag untuk 

mengirimkan perwakilan dari madrasah untuk mengikuti kegiatan 

tersebut. Biasanya penyelenggara kegiatan memberikan kuota dengan 

jumlah tertentu untuk masing-masing madrasah. Bagi yang ikut 

kegiatan tersebut akan mengajarkan kepada guru lain agar semua tahu 

dan bisa mengembangkan ilmunya. Untuk kegiatan KKG kepala 

sekolah membuat forum KKG sendiri, KKG yang hanya diikuti oleh 

guru MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo ini 

dilaksankan di lembaga Mi sendiri. Kegiatan itu berlangsung setiap 1 

bulan sekali. Kegiatan KKG ini juga dijadikan sebagai ajang dalam 

penyampaian masalah-masalah yang dihadapi oleh guru yang tidak 

mampu menyusun perangkat pembelajaran.
103

 

 

Dari pernyataan Bapak Ali Syahadat diatas bahwa semua guru 

diberi kesempatan untuk mengikuti KKG, seminar, diklat ataupun 

workshop untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.  
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Dari pernyataan diatas berikut penambahan Bapak Ali 

Syahadat terkait dengan upaya meningkatkan kompetensi profesional 

guru : 

Dalam upaya-upaya meningkatkan kompetensi profesional 

tersebut selalu didukung, karena program-program itu positif, 

membawa dampak yang baik bagi tingkat profesional guru. program-

program itu untuk meningkatkan kompetensi profesional guru agar 

tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.Sehingga dapat 

mencetak generasi penerus bangsa yang hebat dan bertanggung 

jawab.
104

 

 

Ibu Rusminatin juga menambahkan terkait dengan upaya 

kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru: 

Kepala sekolah selalu mendukung kami dalam meningkatkan 

kompetensi profesional, seperti di dalam perpustakaan dipasang wifi, 

wifi dipasang bertujuan untuk mempermudah guru dalam mengakses 

internet untuk mencari materi pendukung yang dapat digunakan untuk 

memperlancar KBM. Salah satu yang dilakukan oleh guru untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman semakin maju.
105

 

 

Penambahan Bapak Ali Syahadat mengenai cara untuk 

meningkatkan kompetensi profesional guru tersebut sangat 

mempunyai pengaruh besar bagi guru yang mengikuti diklat, 

workshop ataupun seminar tersebut. Karena dari kegiatan itu guru 

mempunyai ilmu baru yang nantinya akan diterapkan dalam proses 

belajar mengajar dikelas. Supaya pembelajaran tidak bosan dan peserta 

                                                           

       
104

 Lihat Transkip Wawancara 16/W/04-03-2017 

       
105

 Lihat Transkip Wawancara 41/W/15-03-2017  



85 

 

 

 

didik merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran guru harus 

mampu memilih strategi atau metode yang menarik yang akan 

digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta 

didik. 

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat terkait dengan 

penggunaan metode pembelajaran oleh guru : 

Dalam penggunaan metode pembelajaran guru harus pintar 

memilih metode atau strategi yang menarik, tetapi dalam pemilihan 

metode dan strategi tersebut tidak hanya dilihat dari tingkat 

menariknya saja, akan tetapi juga dilihat dari kecocokan antara metode 

dengan materi pelajaran.
106

 

 

Menurut pemaparan Bapak Ali Syahadat bahwa guru harus 

mampu memilih metode pembelajaran yang menarik dan harus 

disesuaikan dengan materi pelajaran. Penggunaan metode yang 

menarik tentunya membuat siswa semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Karena metode yang digunakan tidak monoton, tidak 

membuat peserta didik bosan. Dalam pemilihan metode tidaklah 

mudah tidak semua guru mengerti bagaimana memilih metode yang 

baik, biarpun mengerti kadang hanya tahu namanya saja, tida paham 

bagaimana cara penerapannya. 

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat mengenai pembinaan 

pemilihan metode pembelajaran : 
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Dalam pemilihan metode pembelajaran memang masih ada 

sebagian guru yang belum memahami. Dengan adanya masalah yang 

seperti itu akan kami selesaikan melalui kegiatan KKG (Kelompok 

Belajar Guru) yang kami adakan di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Siman Ponorogo ini, yang mengikuti hanya guru yang ada di 

mi ini saja, dimana kegiatan ini digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh lembaga kami, sekaligus 

permasalahan yang dialami oleh guru. Salah satunya adalah guru 

belum mampu dalam memilih metode pembelajaran yang menarik.
107

  

 

Dari pemaparan Bapak Ali Syahadat dapat diketahui 

bahwasannya kemampuan sebagian guru kurang dalam penguasaan 

metode pembelajaran. sehingga guru merasa belum terbantu dalam 

menyampaikan pembelajaran, guru tersebut hanya menggunakan 

strategi yang monoton yang sudah sering digunakan. Oleh karena itu 

kepala sekolah sengaja membuat kegiatan KKG dalam meningkatkan 

profesionalisme guru pada kompetensi profesional. Dalam suatu 

kegiatan tentulah adanya seorang fasilitator, dimana fasilitator 

bertugas sebagai pemandu acara, sebagai pengisi dan sebagai 

narasumber yang akan memimpin jalannya kegiatan. 

berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat mengenai fasilitaor 

dalam kegiatan KKG di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Siman Ponorogo : 

Kegiatan KKG yang diadakan tentulah memerlukan fasilitaor. 

Fasilitator merupakan orang yang sudah mampu dan sudah menguasai 

materi yang akan disampaiakan dalam kegiatan. fasilitator dari 

kegiatan ini saya ambil juga dari guru di MI Mamba‟ul Huda Al-
Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo juga. Karena ada juga beberapa 
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guru bahkan banyak guru yang sudah menguasai mengenai 

perangcangan kegiatan pembelajaran. Dimana rancangan kegiatan 

pembelajaran tersebut sudah berisi mengenai standart kompetensi, 

kompetensi dasar, tujuan, indikator, metode, strategi dan sumber 

belajar. Sebelum memilih metode dan strategi harusnya guru 

memahami dulu mengenai perancangan RPP, yang menjadi pegangan 

wajib bagi semua guru.
108

 

 

Dari pemaparan Bapak Ali Syahadat bahwa fasilitaor yang 

memimpin jalannya acara adalah Bapak Ali Syahadat selaku kepala 

sekolah, Ibu Sarmini, Ibu Sri Handayani, Bapak Thohirul Fikri, Ibu 

Siti Fatonah dan Ibu Siti Munawaroh. Semua fasilitator diambil dari 

sebagian guru yang sudah menguasai mengenai metode pembelajaran 

maupun penyusunan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran 

yang harus disusun oleh guru harus lengkap. Perangkat pembelajaran 

seperti RPP harus tersusun dengan rapi, sehingga akan mempermudah 

guru dalam meyampaikan materi pelajaran.  

Kepala sekolah selalu memberikan bimbingan dan arahan 

kepada guru untuk membuat RPP yang baik sebelum pelaksanaan 

KBM seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sarmini:  

RPP yang baik itu harus berisi komponen-komponen seperti 

nama madrasah, alokasi waktu, standart kompetensi, kompetensi 

dasar, tujuan, indikator, metode, strategi dan sumber belajar. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, apa yang dilaksanakan guru harus sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat sebelum mengajar.
109
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Dari pernyataan Ibu Sarmini bahwa sebelum mengajar guru 

harus membuat RPP terlebih dahulu dan dalam pelaksanaannya harus 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat tersebut. Kepala sekolah sangat 

penting dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru, 

karena guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan belajar siswa. 

Kompetensi profesional guru bukan hanya dilihat dari 

kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran saja, akan 

tetapi juga dilihat dari penguasaan materi pembelajaran. Seorang guru 

yang menguasai materi pembelajaran jika menjelaskan ke peserta 

didik juga akan lebih mudah, guru yang menguasai materi 

pembelajaran maka dalam penyampaiannya akan lebih jelas dan 

mudah dipahami oleh peserta didik.  

Berikut pemaparan Ibu Nasrurohmatin terkait dengan 

penguasaan materi ajar guru : 

Dalam pembelajaran guru memang harus menguasai materi, itu 

adalah hal yang sangat wajib bagi guru, ketika guru sudah mneguasai 

materi maka dalam penyampaian kepada peserta didik akan lebih 

mudah, lebih santai dan penjelasannya lebih mudah dipahami.  Oleh 

karena itu memang hal yang sangat wajib jika seorang guru harus 

mampu menguasai materi pembelajaran.
110

 

 

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Nasrurohmatin bahwa 

kewajiban seorang guru dalam penguasaan materi memang hal yang 

sangat penting. Karena peserta didik memang membutuhkan guru 
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yang menguasai materi pembelajaran. Kemampuan guru dalam 

menguasai materi pembelajaran juga akan mempunyai dampak positif 

dalam hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Dalam kompetensi 

profesional guru juga dituntut untuk bisa memahami materi ajar yang 

ada di dalam kurikulum sekolah. Dalam pemahaman materi ajar guru 

harus mampu mengkaitkan antara konsep-konsep antar mata pelajaran 

terkait.  

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat terkait dengan 

pemahaman guru dalam mengaitkan konsep-konsep antar mata 

pelajaran yang terkait : 

Tidak semua guru memahami keterkaitan konsep-konsep antar 

mata pelajaran, tetapi ada juga beberapa guru yang mampu dalam 

mengaitkan konsep-konsep antar mata pelajaran tersebut. Oleh sebab 

itu maka saya membuat forum KKG yang kami gunakan sebagai 

wadah untuk belajar bersama,  terkait dengan cara-cara mengaitkan 

konsep-konsep antar mata pelajaran. Kemampuan pengetahuan guru 

memang tidak sama. Karena untuk kegiatan diklat, workshop dan 

seminar yang diadakan oleh kemenag hanya diambil beberapa saja 

untuk perwakilan. Karena kegiatan-kegiatan tersebut terbatas untuk 

peserta. Oleh sebab itu saya mengadakan forum KKG sebagai tempat 

untuk berbagi ilmu kepada guru-guru yang lain.
111

 

 

Dari pemaparan Bapak Ali Syadad dalam meningkatkan 

pengetahuan guru mengenai cara mengkaitkan konsep-konsep antar 

mata pelajaran sangatlah efektif. Karena dengan adanya wadah dalam 

belajar bersama yang dilaksanakan oleh semua guru dan kepala 

sekolah juga mengkaji tentang cara-cara dalam mengaitkan konsep 
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antar mata pelajaran. Tidak semua guru tidak bisa tentang masalah 

keterkaitan konsep antar mata pelajaran. Oleh karena itu guru yang 

sudah menguasai dan mengetahui tetang konsep keterkaitan antar mata 

pelajaran merekalah yang nantinya akan menjadi fasilitator. Dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru, Kepala sekolah juga 

sering melakukan evaluasi terhadap Bapak/Ibu guru di MI Mamba‟ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

Berikut pemaparan Bapak Ali Syahadat terkait evaluasi guru : 

Dalam evaluasi ini yang dibahas biasanya mengenai masalah 

evaluasi kinerja guru dalam mengajar dan menjalankan tugasnya. 

Kemudian evaluasi yang dilakukan setiap saat yakni melalui 

pengawasan baik di dalam kelas maupun di luar kelas baik dilakukan 

secara rutin maupun tidak langsung. Dengan adanya dampak supervisi 

ini para guru selalu siap dengan tugasnya masing-masing.
112

 

 

Dari kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang diadakan 

oleh kepala sekolah memberikan manfaat yang positif kepada guru 

seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sarmini berikut : 

Manfaat yang saya rasakan terkait dengan profesi guru teratasi. 

Misalnya administrasi guru jadi lengkap, kesulitan mengajar dapat 

diminimalisir dan hubungan sesama guru semakin dekat.
113

 

  

Berikut penuturan Bapak Fikri terkait dengan manfaat KKG: 

Dengan adanya kegiatan KKG ini saya merasakan mendapat 

ilmu baru. Seperti penggunaan metode pembelajaran, mengatasi anak 
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yang malas belajar dan ramai sendiri. Karena kebanyakan setiap anak 

yang diajar pasti ramai.
114

 

 

Berikut tambahan Ibu Sri Handayani terkait dengan manfaat 

KKG: 

Kegiatan ini intinya ngumpul dengan teman sejawat, misalnya 

kelas guru kelas 1 ya guru kelas 1 saja. Info apapun didapat dari 

kegiatan KKG selain itu juga mendapat pengalaman baru.
115

 

 

 

Dari pemaparan Ibu Sarmini, Bapak Fikri dan Ibu Sri 

Handayani diketahui bahwa manfaat dari kegiatan Kelompok Kerja 

Guru (KKG) ialah administrasi guru menjadi lengkap, kesulitan 

mengajar dapat teratasi, hubungan sesam guru semakin dekat, 

mendapat ilmu baru, mampu mengatasi anak yang ramai ketika 

pembelajaran, mendapatkan pengalaman baru. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa kepala madrsah MI Mamba‟ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo memperhatikan masalah 

kompetensi profesional guru baik dalam segi ilmu pengetahuan, 

wawasan dan keterampilannya. Ibu Nasrurohmatin mengatakan 

bahwa: 

Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo ini sangat besar sekali dan kepala sekolah sudah berjalan 

sesuai dengan fungsinya, mulai dari pengawasan, pembinaan, dan lain-

lain. Sehingga upaya kepala  sekolah untuk meningkatkan kompetensi 
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profesional guru ini sangat mempunyai dampak positif terhadap semua 

guru.
116

 

 

Dengan demikian peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru yaitu dengan memberikan motivasi 

dukungan, mengevaluasi, serta mengatasi masalah yang mungkin 

terjadi. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik Guru di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo Melalui Pengawasan Guru. 

Berdasarkan penggalian data di lapangan diketahui ada beberapa 

upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, yaitu 

antara lain memberi kesempatan kepada mereka untuk mengikuti workshop 

atau seminar yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas 

mereka sebagai tenaga pendidik. Sebagaimana yang tertuang dalam 

“Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru” oleh Sudarwan Danim bahwa 

pengikut sertaan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi 

model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Kegiatan 

ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan 

kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan 

kualitas pendidikan.
117

 Kegiatan seminar atau workshop biasanya diadakan 

oleh kemenag. Kegiatan seminar atau workshop yang diadakan oleh kemenag 

jumlah pesertanya terbatas. Satu lembaga sekolah biasanya dihimbau untuk 

mengirim 2 (dua) peserta. Oleh karena itu, kepala sekolah mengadakan 
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kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang digunakan sebagai wadah untuk 

berbagi informasi antar guru. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Ali 

Syahadat: 

Untuk menangani guru yang kesulitan dalam menyusun perangkat 

pembelajaran saya sudah membuat forum Kelompok Kerja Guru (KKG) yang 

mana forum ini kami gunakan sebagai wadah untuk belajar besama tukar 

pendapat dan sekaligus saya gunakan sebagai tempat untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru dari segi sub-kompetensi yang belum mereka 

kuasai. Sehingga guru mampu meningkatkan kompetensi pedagogi.
118

 

 

Guru yang menjadi perwakilan dalam mengikuti kegiatan seminar atau 

workshop dari kemenag yang berhubungan dengan pembelajaran maka guru 

tersebut diwajibkan menjadi fasilitator dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru 

(KKG) untuk menyampaikan ilmu yang di dapat dari kegiatan seminar atau 

workshop dari kemenag. Sebagaimana pendapat Donni Juni Priansa bahwa 

guru yang telah mengikuti diklat fungsional dan/atau kegiatan kolektif guru 

berkewajiban mendiseminasikan kepada rekan guru lain, minimal di 

sekolahnya masing-masing, sebagai bentuk kepedulian dan wujud kontribusi 

dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat 

mempercepat proses kemajuan dan pengembangan sekolah secara 

komperhensif.
119

 Tujuannya supaya guru yang tidak mengikuti kegiatan 

seminar atau workshop juga mendapat ilmu baru walaupun tidak langsung 

dari kemenag. Selain kegiatan diklat, seminar ataupun workshop yang 
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diwajibkan oleh kepala sekolah, juga ada kegiatan yang lebih penting lagi 

yakni mengenai peningkatan penguasaan teknologi, dari pengoperasian 

komputer. Guru yang belum menguasai mengenai teknologi komputer maka 

kepala sekolah menganjurkan untuk mengikuti kursus komputer. Dengan 

adanya kemampuan guru dalam penguasaan komputer maka akan 

mempermudah guru dalam menyelesaikan tugas kependidikannya seperti 

penyusunan administrasi sekolah.  

Dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru tidak hanya melalui 

diklat, seminar dan workshop saja. Kepala sekolah juga mengadakan koreksi 

bersama setiap Ulangan Umum Pertama dan Ulangan Umum Kedua. 

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Ali Syahadat: 

Setiap ada kegiatan Ulangan Umum Pertama atau kegiatan Ulangan Umum 

Kedua saya selalu melaksanakan kegiatan koreksi bersama, koreksi bersama 

yang saya adakan harus diikuti oleh semua guru kelas dan membawa lembar 

jawaban yang sudah dikumpulkan, saya membuat kegiatan Kelompok Kerja 

Guru (KKG) dimana forum KKG ini saya gunakan sebagai temapt untuk 

melihat peningkatan kinerja guru dan sebagai tempat untuk berdiskusi guru.
120

 

 

Koreksi bersama yang dilaksanakan oleh guru dan kepala sekolah 

tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Karena guru yang sukses dalam pembelajaran maka hasil nilai 

peserta didik juga akan baik. Apabila hasil nilai peserta didik masih di bawah 

Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM) maka keberhasilan suatu proses 

pendidikan tidak berjalan dengan maksimal. Masih perlu banyak pembenahan 
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untuk guru yang mengalami kesulitan dalam proses penyampaian materi 

pembelajaran. Selain kesulitan dalam menyampaikan materi guru juga 

kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai materi. Fungsi 

metode pembelajaran di dalam proses pendidikan adalah mempermudah guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu peserta didik tidak akan 

bosan dalam mengikuti pembelajaran karena guru selalu menggunakan 

metode pembelajaran yang bervariasi. Sebagaimana pendapat M. Hosnan 

bahwa guru harus mempunyai kemampuan terkait dengan peningkatan diri 

seperti mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-

metode pengajaran dan mampu memanfaatkan perencanaan guru secara 

kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang 

relevan.
121

 Selain itu kepala sekolah juga melakukan pengawansan terhadap 

kinerja guru baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung 

dengan cara kepala sekolah melihat langsung kinerja guru dalam proses 

pembelajaran, secara tidak langsung melalui laporan tertulis berupa perangkat 

pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 

Dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru kepala sekolah 

dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan. Usaha yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dalam meningktkan kompetensi pedagogik guru membawa 

perubahan yang positif bagi tenaga pendidik di MI Mambal‟ul Huda Al-
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Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. Jadi, kegiatan dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru  diberi apresiasi yang positif oleh semua pihak 

guru, dan guru tidak merasa terpaksa dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

 

B. Analisis Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Kepribadian Guru Di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo Melalui Pendekatan Individual. 

Berdasarkan penelusuran data di lapangan diketahui upaya kepala 

sekolah  dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru dengan cara 

memberikan suri tauladan, seperti memberikan contoh yang positif kepada 

semua tenaga pendidik dan staf dari bentuk kedisiplinan, tegas, berpakaian 

dan rasa saling menghormati. Sebagaimana pendapat Afifudin dalam bukunya 

“Kepemimpinan Kepala Sekolah” bahwa pemimpin harus memiliki kelebihan 

yang memungkinkan ia mengatur dan mengarahkan bawahanya. Superioritas 

seorang pemimpin akan menentukan terbentuknya sikap taat dari seluruh 

bawahannya. Jika seorang pemimpin kurang berwibawa, kurang tegas, dan 

kurang ditunjang oleh pengetahuan tentang kepemimpinan, semua 

instruksinya dan kebijakan yang ditetapkan akan disepelekan oleh bawahan. 

Oleh karena itu, kepemimpinan berkaitan dengan keterampilan dan keahlian 

menggerakkan orang lain.
122
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Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepribadian 

guru dengan cara menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sebagaimana pendapat 

Syaiful Sagala dalam bukunya “ Kemampuan “Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan” bahwa Guru wajib bertanggung jawab atas segala sikap, 

tingkah laku, dan amalnya dalam rangka membina dan membimbing anak 

didik.
123

 Dalam meningkatkan rasa tanggung jawab guru maka kepala sekolah 

mempunyai kebijakan bahwa ketika ada guru yang berhalangan untuk 

mengajar, maka guru tersebut harus mampu mencari pengganti guru untuk 

mengisi jam kosong ketika guru tersebut tidak masuk. Karena kepala sekolah 

tidak akan membiarkan kelas terbengkalai dan tidak diurus. Guru yang 

dijadikan sebagai pengganti juga harus mampu menyampaikan materi. Boleh 

mengambil dari salah satu guru yang mengajar di MI Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo, tetapi dengan syarat bahwa guru yang 

disuruh untuk menggantikan sementara tidak ada jadwal mengajar. Jika guru 

tersebut ada jadwal mengajar maka tidak boleh dijadikan sebagai pengganti 

harus mencari guru lain atau orang dari luar MI yang memang berkompeten 

dalam dunia pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ika Fitria Puspita 

Dewi: 

Saya sebagai tenaga pendidik yang mengajar di MI Mamba‟ul Huda Al-
Islamiyah Ngabar Ponorogo mempunyai tanggung jawab penuh atas 

pekerjaan saya, misalnya setiap hari saya harus masuk, supaya kelas yang 

mnejadi tanggung jawab saya tidak kosong dalam pelajaran. Pernah saya izin 

2 minggu tidak masuk karena saya kemarin ada acara pernikahan, sebagai 
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bentuk tanggung jawab saya, saya harus mencari pengganti yang mampu 

menggantikan saya sementara untuk mengajar dikelas yang sudah menjadi 

tanggung jawab saya. 

 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya kepala sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru dengan cara menjadi suri 

tauladan bagi semua guru, menumbuhkan rasa tanggung jawab dari dalam diri 

guru, dan menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling menghormati. 

Dimana rasa saling menghormati rasa saling menghargai akan tumbuh di 

dalam diri guru dan peserta didik. Dengan adanya rasa saling menghormati 

maka rasa nyaman dan aman akan tercipta dalam lingkungan pendidikan. 

 

C. Analisi Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Sosial 

Guru Di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo 

Melalui Peningkatan Komunikasi Antar Guru. 

Berdasarkan hasil penelusuran data diketahui bahwa upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial guru dengan cara 

menciptakan suasana akrab antara kepala sekolah dengan guru, suasana akrab 

antara guru dan guru serta suasana akrab antara tenaga pendidik dengan 

peserta didik. Untuk mewujudkan suasana akrab maka rasa tenang dan rasa 

damai harus tercipta didalam lembaga sekolah di MI Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. Sebagaimana pendapat Soetjipto bahwa 

suasana yang harmonis di sekolah tidak akan terjadi bila personil yang terlibat 
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di dalamnya, yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa, tidak 

menjalin hubungan yang baik antara sesamanya. Penciptaan suasana kerja 

yang menantang harus dilengkapi dengan terjalinnya hubungan yang baik 

antara orang tua dan masyarakat sekitarnya. Ini dimaksudkan untuk membina 

peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
124

 Untuk 

menciptakan rasa tenang dan damai kepala sekolah selalu memberikan 

perhatian kepada guru yang mengajar di MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Siman Ponorogo dalam berkomunikasi, jika ada permasalahan 

internal antara guru dengan guru maka kepala sekolah secara langsung 

mengatasi permasalahan tersebut, supaya masalah tidak menjadi panjang dan 

mengakibatkan perseteruan antar guru. Karena Menurut kepala sekolah jika 

ada guru yang bertengkar dan sampai tidak saling menyapa maka semua itu 

akan berpengaruh terhadap peserta didik, dan menjadikan citra sekolah rusak 

dipandangan masyarakat. Hal ini karena MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Siman Ponorogo secara geografis dekat dengan lingkungan 

masyarakat.  

Selain menjaga komunikasi antar tenaga pendidik kepala sekolah juga 

menganjurkan kepada guru untuk menjaga komunikasi dengan wali murid. 

Jadi setiap wali kelas harus mempunyai nomor handphone wali murid. Karena 

dengan adanya komunikasi tersebut akan mempermudah guru dalam 

menyampaikan perkembangan peserta didik. Selain itu jika ada kepentingan 
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sekolah yang ada hubungannya dengan wali murid akan mempermudah dalam 

memberikan informasi. Jika wali kelas dengan wali murid mempunyai 

hubungan baik maka keadaan peserta didik juga akan terkontrol di sekolah 

maupun dirumah, karena pendidikan tidak hanya terjadi disekolah saja, akan 

tetapi pendidikan dirumah juga terjadi oleh karena itu maka guru dengan wali 

murid harus mempunyai fikiran yang sama dan tujuan yang sama dalam 

mendidik dan mengarahkan peserta didik.  

Sebagaimana tertuang dalam “Guru Profesional Implementasi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi 

Guru” oleh Kunandar bahwa penilaian dari atasan dan pengawas, yaitu 

penilaian terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yang meliputi aspek-

aspek ketaatan menjalankan agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, 

keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik 

dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama.
125

 Dari 

penelusuran data diketahui bahwa upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi sosial guru dengan cara, menjaga komunikasi antar tenaga 

pendidik disekolah, menciptakan suasana akrab disekolah, selain itu kepala 

sekolah juga mempunyai kiat dalam menjaga komunikasi antara guru dengan 

wali murid peserta didik dan menjaga komunikasi antara tenaga pendidik  

dengan warga masyarakat. 
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D. Analisis Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Profesional Guru Di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo Melalui Pembinaan Guru.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dilakukan dengan 

memberikan fasilitas kepada semua guru untuk mengembangkan pengetahuan 

terkait dengan perkembangan pendidikan serta untuk memperluas ilmu 

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Ibu Rusminatin: 

Kepala sekolah selalu mendukung kami dalam meningkatkan kompetensi 

profesional, seperti di dalam perpustakaan dipasang wifi, wifi dipasang 

bertujuan untuk mempermudah guru dalam mengakses internet untuk mencari 

materi pendukung yang dapat digunakan untuk memperlancar KBM. Salah 

satu yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan diri dengan 

perkembangan zaman semakin maju.
126

 

 

Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh kepala sekolah maka guru 

dapat memanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran. Mempermudah 

guru dalam menambah pokok pembahasan, materi pembelajaran serta 

mempermudah guru dalam mencari cara dalam penyampaian materi 

pembelajaran yang tidak membosankan dan mudah untuk difahami peserta 

didik. Sebagaimana tertuang dalam “Etika Profesi Pendidik Pembinaan dan 

Pemantapan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, Serta Pengawas Sekolah” oleh M. 

Hosnan bahwa bahan pembelajaran sangat penting peranannnya dalam 
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meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru harus 

mengenal faktor-faktor yang harus dikembangkan dalam memilih bahan 

pembelajaran. Di samping itu, guru juga harus mahir dalam mengelola bahan 

pembelajaran sehingga menarik dan memudahkan peserta didik untuk 

memahami bahan pembelajaran tersebut.
127

  

Dalam meningkatkan kompetensi profesional guru kepala sekolah juga 

memberikan kesempatan guru untuk mengikuti kegiatan pembinaan guru 

seperti kegiatan seminar, diklat, dan workshop. Kegiatan tersebut diharapkan 

mampu menambah pengetahuan guru mengenai pendidikan dan mampu 

mengaplikasikan ilmu yang di dapat dari kegiatan pengembangan diri guru 

dalam proses belajar mengajar. 

Dari penjelasan Bapak Ali Syahadat selaku kepala sekolah di MI 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo diketahui bahwa guru 

yang profesional adalah guru yang mampu mengaitkan konsep pembelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari artinya guru tersebut harus mampu 

menggambarkan secara nyata pembelajaran dengan menggunakan contoh 

yang ada disekitar kita, karena peserta didik akan lebih mudah memahami hal 

yang nyata dari pada yang abstrak. Sebagaimana pendapat E. Mulyasa bahwa 

guru dalam pekerjaan dan jabatannya dituntut untut memiliki persyaratan 

keterampilan yang berlandaskan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang 
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mendalam, juga berlandaskan filosofis, psikologis dan sosiologis.
128

 Selain 

mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari guru 

juga harus mampu mengaitkan antara konsep satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran yang lain. Karena kemampuan untuk mengkaitkan konsep antar 

mata pelajaran juga tidak mudah oleh karena itu kepala sekolah membuat 

kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru yang 

direalisasikan melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dimana 

kegiatan ini akan membahas mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi 

oleh guru, sehingga kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang diadakan 

oleh kepala sekolah ini berperan dalam proses peningkatan kompetensi 

profesional guru. Sebagaimana pendapat M. Hosnan dalam bukunya “Etika 

Profesi Pendidik Pembinaan dan Pemantapan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, 

Serta Pengawas Sekolah” bahwa Semua guru mengakui bahwa dalam dirinya 

masih ada kekurangan dalam melaksanakan KBM, tetapi tidak semua mau 

mencari sendiri sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya, mungkin dengan alasan waktu atau alasan lainnya. Dalam hal 

ini, KKG diperlukan untuk membina guru-guru dalam satu gugus sekolah.
129

 

 Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional 

dilakukan dengan pemberian fasilitas wifi yang dapat digunakan guru untuk 

menambah pengetahuan terkait dengan proses pembelajaran, selain itu kepala 
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sekolah juga memberikan fasilitas peningkatan profesionalitas guru melalui 

kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG). Manfaat yang diperoleh guru setelah 

mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) ialah administrasi guru 

menjadi lengkap, kesulitan mengajar dapat teratasi, hubungan sesama guru 

semakin dekat, mendapat ilmu baru, mampu mengatasi anak yang ramai 

ketika pembelajaran, mendapatkan pengalaman baru. Sebagaimana tertuang 

dalam “Etika Profesi Pendidik Pembinaan dan Pemantapan Kinerja Guru, 

Kepala Sekolah, Serta Pengawas Sekolah” oleh M. Hosnan bahwa setelah 

mengikuti Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) guru mampu 

menyampaikan proses belajar mengajar yang baik, cara-cara mengatasi anak 

yang lemah, nakal, dan malas, mampu memunculkan ide-ide baru, rasa 

kekeluargaan sesama guru, bimbingan dari para pembina, ilmu yang 

dikembangkan dari penataran, cara membuat SP/LK yang benar, dan 

pengalaman-pengalaman.
130

 Dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja 

Guru (KKG) mencapai 6 (enam) aspek yaitu administrasi guru menjadi 

lengkap, kesulitan mengajar dapat teratasi, hubungan sesama guru semakin 

dekat, mendapat ilmu baru, mampu mengatasi anak yang ramai ketika 

pembelajaran, mendapatkan pengalaman baru. Padahal menurut teori guru 

mendapat 8 (delapan) aspek yaitu guru mampu menyampaikan proses belajar 

mengajar yang baik, cara-cara mengatasi anak yang lemah, nakal, dan malas, 

mampu memunculkan ide-ide baru, rasa kekeluargaan sesama guru, 
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bimbingan dari para pembina, ilmu yang dikembangkan dari penataran, cara 

membuat SP/LK yang benar, dan pengalaman-pengalaman. Oleh karena itu, 

fasilitas peningkatan profesionalitas yang diadakan oleh kepala sekolah 

melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dilakukan dengan rutin 

sehingga kemampuan profesionalitas guru akan berkembang secara optimal.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari rangkaian pembahasan dan beberapa uraian diatas, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagodik guru 

dengan cara mengadakan pembinaan dan pengawasan secara langsung 

kepada guru terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran di dalam 

kelas. Selain itu, juga dengan cara penilaian terhadap laporan tertulis yang 

dibuat oleh guru berupa perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran, seperti Program Tahunan (PROTA), Program 

Semester (PROMES), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

2. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru 

dengan cara memberikan contoh yang baik terhadap guru. Di samping itu, 

kepala sekolah selalu mengadakan pengawasan terhadap guru baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Jika ada perilaku guru yang 

berseberangan atau tidak sesuai dengan norma kompetensi kepribadian 

guru, maka kepala sekolah melakukan pembinaan berupa pendekatan 

individual serta memberikan teguran secara langsung terhadap guru 

tersebut. 
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3.  Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial dengan 

cara menciptakan nuansa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara 

meningkatkan komunikasi antarguru. Sehingga tercipta suasana kerja 

yang harmonis dan nyaman di dalam lingkungan sekolah. 

4. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, 

dengan cara melakukan pembinaan maupun mengikut sertakan guru 

dalam kegiatan diklat, seminar, workshop, maupun KKG, untuk 

memperluas pengetahuan guru serta mendapatkan ilmu yang baru, 

sehingga mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran di sekolah 

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan Output peserta 

didik. 

 

B. Saran 

Setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis 

dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus lebih aktif dalam 

mengembangkan seluruh tenaga pendidik yang ada di lembaga sekolah. 

Karena dengan adanya kemampuan yang maksimal dari tenaga pendidik, 

maka mutu yang ada disekolah juga akan meningkat, selain itu juga 

mampu mengantarkan peserta didik kejenjang prestasi. 

2. Guru sebagai pendidik yang memberikan pengajaran setiap hari kepada 

peserta didik, harus mampu menciptakan suasana yang tidak 
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membosankan, sehingga peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

juga akan semangat, guru harus mampu memakai berbagai metode 

pembelajaran di dalam kelas sehingga peserta didik akan senang dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 
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Lampiran 01 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

1. Bagaimana menurut anda guru yang memiliki kompetensi pedagogik ? 

2. Bagaimana cara mengukur kemampuan guru dalam menyampaikan 

pembelajaran kepada peserta didik ? 

3. Bagaimana cara anda untuk mengetahui bahwa peserta didik tersebut 

memiliki nilai murni dari kegiatan ulangan ? 

4. Apakah untuk mengukur kompetensi pedagogik guru hanya anda lakukan dari 

keberhasilan menyampaikan materi pelajaran dan pemahaman terhadap 

peserta didik saja? 

5. Bagaimana cara anda untuk menangani guru yang mempunyai kesulitan 

dalam menyusun perangkat pembelajaran ? 

6. Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru selain yang anda jelaskan 

apakah ada cara lain yang anda gunakan atau sarankan kepada setiap guru ? 

7. Bagaimana yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian ? 

8. Bagaimana cara anda untuk meningkatkan kompetensi kepribadian guru ? 

9. Contoh apa saja yang anda contohkan setiap harinya untuk guru terkait 

dengan kompetensi kepribadian guru ? 

10. Bagaimana cara anda dalam memberikan contoh yang baik bagi seorang guru 

? 



 

 

 

 

11. Pembiasaan yang seperti apa yang melibatkan antara guru dan peserta didik 

sehingga guru mampu memberikan contoh secara langsung kepada peserta 

didik ? 

12. Apa yang anda lakukan dalam meningkatkan kompetensi sosial ? 

13. Apa yang akan anda lakukan jika ada konflik antar guru ? 

14. Bagaimana cara yang anda lakukan untuk membangun komunikasi antara 

sesama guru ?  

15. Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru ? 

16. Mengapa anda selalu memberikan kesempatan guru dalam kegiatan diklat, 

seminar dan workshop ? 

17. Bagaimana menurut anda dalam proses pemilihan metode pembelajaran setiap 

guru ? 

18. Bagaimana usaha anda dalam membina guru yang kesulitan dalam memilih 

metode pembelajaran ? 

19. Siapa yang menjadi fasilitator untuk memandu jalannya kegiatan KKG 

tersebut ? 

20. Dalam kompetensi profesioanl diharuskan guru mampu mengaitkan antar 

konsep mata pelajaran, menurut anda bagaimana kemampuan dalam 

mengaitkan konsep antar mata pelajaran tersebut ? 

21. Dalam kegiatan evaluasi kinerja guru strategi bagaimana yang anda gunakan ? 

 

 



 

 

 

 

B. Wawancara dengan Guru 

1. Apakah anda sebagai guru juga menyusun perangkat pembelajaran ?  

2. Apakah anda mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran? 

3. Bagaimana bentuk tanggung jawab anda sebagai guru ? 

4. Menurut anda guru yang berwibawa itu adalah guru yang bagaimana ? 

5. Bagaimana pendapat anda terkait dengan upaya kepala sekolah dalam 

menigkatkan kompetensi sosial guru ? 

6. Bagaiama pendapat anda mengenai upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi sosial guru ?  

7. Menurut anda bagaimana RPP yang baik itu ? 

8. Bagaimana menurut anda tentang penguasaan materi oleh tenaga pendidik ? 

9. Bagaimana menurut anda mengenai usaha kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional tersebut? 

10. Bagaimana cara anda dalam menangani peserta didik yang hiperaktif ?  

11. Bagaimana cara anda dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan ? 

12. Dalam melaksanakan pembelajaran, apakah hanya dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang menarik saja, untuk membuat peserta didik tidak 

bosan ? 

13. Apa yang anda lakukan jika dalam pelaksanaan pembelajaran ada anak yang 

ramai ? 



 

 

 

 

14. Dalam melaksanakan pembelajaran bagaimana sistem evaluasi yang anda 

gunakan ? 

15. Bagaimana cara anda dalam meningkatkan etos kerja sebagai tenaga 

pendidikan ? 

16. Bagaimana usaha anda dalam memberikan contoh yang baik bagi peserta 

didik, sehingga peserta didik dapat terpengaruh dalam sifat yang positif ? 

17. Apakah dalam mendidik peserta didik harus dengan menggunakan kekerasan 

? 

18. Bagaimana cara anda dalam menjaga komunikasi yang baik dengan sesama 

tenaga pendidik ? 

19. Apa yang anda lakukan untuk menjaga komunikasi yang baik dengan orang 

tua/wali peserta didik? 

20. Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional 

guru ? 

21. Apa yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru ? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 02 

JADWAL WAWANCARA 

No Tanggal dan 

Informan 

Kode Waktu Topik 

Wawancara 

Tempat 

1 25 Februari 

2017 

01/W/25-02-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

2 25 Februari 

2017 

02/W/25-02-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

3 25 Februari 

2017 

03/W/25-02-

2017 

07.30-07.45 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

4 25 Februari 

2017 

04/W/25-02-

2017 

07.45-08.00 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

5 25 Februari 

2017 

05/W/25-02-

2017 

08.00-08.15 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

6 25 Februari 

2017 

06/W/25-02-

2017 

08.15-08.30 Kompetensi 

pedagogik 

Ruang 

Kepala 



 

 

 

 

guru Sekolah 

7 27 Februari 

2017 

07/W/27-02-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Perpustakaan 

8 27 Februari 

2017 

08/W/27-02-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Perpustakaan 

9 27 Februari 

2017 

09/W/27-02-

2017 

07.30-07.45 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Perpustakaan 

10 27 Februari 

2017 

10/W/27-02-

2017 

07.45-08.00 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Perpustakaan 

11 27 Februari 

2017 

11/W/27-02-

2017 

08.00-08.15 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Perpustakaan 

12 01 Maret 2017 12/W/01-03-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

13 01 Maret 2017 13/W/01-03-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang 

Kepala 



 

 

 

 

Sekolah 

14 01 Maret 2017 14/W/01-03-

2017 

07.30-07.45 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

15 04Maret 2017 15/W/04-03-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

16 04 Maret 2017 16/W/04-03-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

17 04 Maret 2017 17/W/04-03-

2017 

07.30-07.45 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

18 04 Maret 2017 18/W/04-03-

2017 

07.45-08.00 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

19 04 Maret 2017 19/W/04-03-

2017 

08.00-08.15 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

20 04 Maret 2017 20/W/04-03-

2017 

08.15-08.30 Kompetensi 

profesional 

Ruang 

Kepala 



 

 

 

 

guru Sekolah 

21 04 Maret 2017 21/W/04-03-

2017 

08.30-08.45 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

22 06 Maret 2017 22/W/06-03-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

23 06 Maret 2017 23/W/06-03-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

24 06 Maret 2017 24/W/06-03-

2017 

07.30-07.45 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Ruang Guru 

25 06 Maret 2017 25/W/06-03-

2017 

07.45-08.00 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang Guru 

26 06 Maret 2017 26/W/06-03-

2017 

08.00-08.15 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Ruang Guru 

27 06 Maret 2017 27/W/06-03-

2017 

08.15-08.30 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 



 

 

 

 

28 06 Maret 2017 28/W/06-03-

2017 

08.30-08.45 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang Guru 

29 06 Maret 2017 29/W/06-03-

2017 

08.45-09.00 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang Guru 

30 15 Maret 2017 30/W/15-03-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

31 15 Maret 2017 31/W/15-03-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

32 15 Maret 2017 32/W/15-03-

2017 

07.30-07.40 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

33 15 Maret 2017 33/W/15-03-

2017 

07.40-07.50 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

34 15 Maret 2017 34/W/15-03-

2017 

07.50-08.00 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 



 

 

 

 

35 15 Maret 2017 35/W/15-03-

2017 

08.00-08.10 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Ruang Guru 

36 15 Maret 2017 36/W/15-03-

2017 

08.10-08.20 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Ruang Guru 

37 15 Maret 2017 37/W/15-03-

2017 

08.20-08.30 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Ruang Guru 

38 15 Maret 2017 38/W/15-03-

2017 

08.30-08.40 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang Guru 

39 15 Maret 2017 39/W/15-03-

2017 

08.40-08.50 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang Guru 

40 15 Maret 2017 40/W/15-03-

2017 

08.50-09.00 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang Guru 

41 15 Maret 2017 41/W/15-03-

2017 

09.00-09.10 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang Guru 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 03 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 01/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana menurut anda guru yang 

memiliki kompetensi pedagogik ? 

 

Informan  Guru mampu dikatakan sudah memiliki 

kompetensi pedagogik apabila guru 

tersebut mampu melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik yaitu mampu 

memahami peserta didik, melaksanakan 

pembelajaran dengan efektif, mampu 

menguasai metode-metode pembelajaran.  

 

Refleksi  Guru yang memiliki kompetensi 

pedagogik adalah guru yang mampu 

memahami peserta didik. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 02/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara mengukur kemampuan 

guru dalam menyampaikan pembelajaran 

kepada peserta didik ? 

Informan  Guru yang mampu menyampaikan materi 

pelajaran dapat dilihat dari hasil nilai 

peserta didik setiap kelas, jika peserta 

didik mendapat nilai murni diatas KKM 

maka guru tersebut dapat dinyatakan 

sudah mampu menyampaikan materi 

pelajaran, karena peserta didik sudah 

memahami dibuktikan dari hasil belajar 

peserta didik. 

 

Refleksi  Kemampun guru dalam menyampaiakn 

materi pembelajaran dilihat dari hasil 

pencapaian nilai peserta didik. 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 03/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 07.30-07.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda untuk mengetahui 

bahwa peserta didik tersebut memiliki 

nilai murni dari kegiatan ulangan ? 

Informan  Setiap ada kegiatan Ulangan Umum 

Pertama atau kegiatan Ulangan Umum 

Kedua saya selalu melaksanakan kegiatan 

koreksi bersama, koreksi bersama yang 

saya adakan harus diikuti oleh semua 

guru kelas dan membawa lembar jawaban 

yang sudah dikumpulkan, saya membuat 

kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) 

dimana forum KKG ini saya gunakan 

sebagai temapt untuk melihat peningkatan 

kinerja guru dan sebagai tempat untuk 



 

 

 

 

berdiskusi guru. 

Refleksi  Kepala Sekolah dan guru mengadakan 

koreksi bersama setiap akhir ulangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 04/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 07.45-08.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apakah untuk mengukur kompetensi 

pedagogik guru hanya anda lakukan dari 

keberhasilan menyampaikan materi pelajaran 

dan pemahaman terhadap peserta didik saja? 

Informan  Kemampuan guru dalam kompetnsi pedagogik 

ini bukan hanya diukur dari kemampuan 

meyampaikan matrei pelajaran saja, akan 

tetapi juga dilihat dari kemampuan guru dalam 

menyusun perangkat pembelajaran seperti 

PROTA (Program Tahunan), PROMES 

(Program Semester), serta RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Karena setiap 

akhir tahun ajar saya pasti mengecek 

kelengkapan semua perangkat pembelajaran 

yang digunakan selama semester 1 dan 

semester 2. 



 

 

 

 

Refleksi  Kemampun kompetensi pedagogik guru juga 

diukur dari pemahaman guru dalam 

penyusunan perangkat pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 05/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 08.00-08.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda untuk menangani guru 

yang mempunayi kesulitan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran ? 

Informan  Untuk menangani guru yang kesulitan dalam 

menyusun perangkat pembelajaran saya sudah 

membuat forum KKG (Kelompok Kerja Guru) 

yang mana forum ini kami gunakan sebagai 

tempat untuk belajar besama tukar pendapat 

dan sekaligus saya gunakan sebagai tempat 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru dari segi sub-kompetensi yang belum 

mereka kuasai. Sehingga guru mampu 

meningkatkan kompetensi pedagogik. 

Refleksi  Dalam menangani guru yang kesulitan untuk 

menysuun perangkat pembelajaran maka 



 

 

 

 

kepala sekolah mengadakan kegiatan KKG 

(Kelompok Kerja Guru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 06/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 08.15-08.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Untuk meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik Guru selain yang anda 

jelaskan apakah ada cara lain yang anda 

gunakan atau sarankan kepada setiap guru 

? 

Informan  Untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik, guru diusahakan untuk selalu 

mengikuti diklat, seminar, workshop, dan 

belajar bersama mengenai hal-hal yang 

belum difahami, selain itu untuk guru 

nyang belum menguasai teknologi juga 

diwajibkan untuk mengikuti kursus 

komputer. 

Refleksi  Kepala sekolah juga menganjurkan guru 

untuk mengikuti diklat, seminar dan 



 

 

 

 

workshop yang diadakan oleh kemenang, 

kabupaten dan kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 07/W/27-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 27 Februari 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana yang dimaksud dengan 

kompetensi kepribadian ? 

Informan  Kompetensi Kepribadian guru adalah 

guru yang mampu menjadi uswah yang 

baik, guru yang mampu dijadikan suri 

tauladan bagi setiap peserta didik, guru 

yang mampu memberikan kenyamanan 

bagi peserta didik, dan juga mampu 

menjunjung tinggi kode etik guru. 

Refleksi  Guru dikatakan mempunyai kompetensi 

kepribadian adalah guru yang mampu 

menjadi uswah serta suri tauladan yang 

baik bagi peserta didik. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 08/W/27-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 27 Februari 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda untuk 

meningkatkan kompetensi kepribadian 

guru ? 

Informan  Untuk meningkatkan kompetensi 

kepribadian guru saya lakukan adalah 

berangkat dari diri saya sendiri, saya 

sebagai kepala madrasah harus mampu 

menjadi mauidoh khasanah bagi semua 

guru yang ada di Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo ini. karena 

pengaruh dari seorang pemimpin akan 

berdampak besar bagi karyawannya. 

Pemimpin yang mempunyai akhlak yang 

baik maka akan disegani dan ditiru oleh 

karyawannya. 

Refleksi  Dalam meningkatkan kompetensi 



 

 

 

 

kepribadian guru, kepala sekolah 

berusaha untuk menjadi mauidoh 

khasanah bagi semua guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 09/W/27-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 27 Februari 2017 

Jam    : 07.30-07.45 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Contoh apa saja yang anda berikan setiap harinya 

untuk guru ? 

Informan  Untuk jam masuk di Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo ini adalah jam 06.45. 

Tetapi sebelum jam masuk saya sudah datang 

terlebih dahulu dibandingkan dengan semua guru 

yang mnegajar di Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo bukan karena rumah 

saya yang berdekatan dengan sekolah ini,tetapi 

memang saya berniat untuk memberikan contoh 

disiplin bagi semua guru yang mengajar di sini. 

Selain saya selalu datang lebih awal, saya juga 

memberikan contoh berpakaian yang rapi, karena 

dari pakaian yang rapi maka wibawa seorang guru 

akan terpancar dan itu mempunyai nilai yang 

tinggi bagi seorang guru. 

Refleksi  Contoh yang diberikan oleh kepala sekolah kepada 

guru dilakukan setiap hari. 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 10/W/27-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 27 Februari 2017 

Jam    : 07.45-08.00 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda dalam memberikan 

mauidoh khasanah bagi seorang guru? 

Informan  Selain saya selalu datang lebih awal, saya 

juga memberikan contoh berpakaian yang 

rapi, karena dari pakaian yang rapi maka 

wibawa seorang guru akan terpancar dan 

itu mempunyai nilai yang tinggi bagi 

seorang guru. 

Refleksi  Dari cara berpakain juga mencerminkan 

sifat kepribadian seorang guru. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 11/W/27-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 27 Februari 2017 

Jam    : 08.00-08.15 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Pembiasaan yang seperti apa yang 

melibatkan antara guru dan peserta didik 

sehingga guru mampu memberikan 

contoh secara langsung kepada peserta 

didik? 

Informan  Shalat dzuhur bersama yang melibatkan 

semua guru dan semua peserta didik kami 

laksanakan setiap hari. Untuk semua guru 

yang tidak berhalanagn diwajibkan untuk 

mengikuti kegiatan shalat bersama, 

karena guru disini dijadikan sebagai 

contoh yang baik yang dapat ditiru oleh 

semua peserta didik. 

Refleksi  Pembiasaan yang melibatkan antara guru 

dan peserta diidk mampu menjadikan 



 

 

 

 

contoh secara langsung kepada peserta 

didik, dan itu danpaknya sangat positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 12/W/01-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 01 Maret 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang anda lakukan dalam 

meningkatkan kompetensi sosial ? 

Informan  Dalam meningkatkan kompetensi sosial 

guru saya sarankan untuk semua guru 

juga harus mempunyai komunikasi yang 

baik dengan warga masyarakat, karena 

kita seorang pendidik harusnya mampu 

menjadi suri tauladan yang baik, bukan 

hanya untuk peserta didik saja akan tetapi 

juga untuk warga masyarakat juga, rasa 

saling menghormati, saling membantu, 

dan saling mengahrgai ini lah yang harus 

kita tumbuhkan dari dalam diri kita 

masing-masing. Untuk menjaga 

hubungan yang baik dengan warga 

masyarakat 



 

 

 

 

Refleksi  Kepala sekolah selalu mencipatakan 

suasana akrab dilingkungan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 13/W/01-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 01 Maret 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang akan anda lakukan jika ada konflik antar guru 

? 

Informan  Orang yang bekerja di dalam lembaga pasti mempunyai 

karyawan yang banyak, atau rekan kerja yang banyak, 

begitupun di dalam lembaga Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo ini, guru yang mengajar 

disini berjumlah 35 guru, didalam diri masing-masing 

guru tentulah mempunyai sifat dan karakter yang 

berbeda-beda, ada yang sabar kadang ada juga yang 

perasaannya cepat tersinggung. Oleh karena itu saya 

selalu mengawasi setiap guru, jika ada permasalahan 

internal maka permasalahn tersebut akan dengan cepat 

saya selesaikan, karena saya tidak mau kalau 

keharmonisan guru akan pecah dan perpecahan 

komunikasi guru akan berdampak negatif bagi peserta 

didik begitupun pandangan masyarakat terhadap 



 

 

 

 

lembaga madrasah ini juga akan negatif. 

Refleksi  Konflik yang terjadi disuatu lembaga sekolah harus 

cepat diselesaikan karena akan memiliki dampak buruk 

bagi suatu lembaga sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 14/W/01-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 01 Maret 2017 

Jam    : 07.30-07.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara yang anda lakukan untuk 

membangun komunikasi antara guru dengan wali 

murid ? 

Informan  Untuk menjaga komunikasi antara guru dengan wali 

murid, saya sarankan untuk semua guru wali kelas 

harus mempunyai nomor handphone orang tua 

peserta didik, jadi kalau ada kepentingan yang harus 

melibatkan langung dengan orang tua peserta didik 

maka guru akan mudah dalam berkomunikasi 

dengan peserta didik. Setiap kelas ada toples kecil 

yang dinamankan dengan kotak kontak, isi kotak 

kontak tersebut adalah nomor handphone wali 

murid kelas tersebut. Selain berkomunikasi lewat 

handphone saya juga membuat pertemuan akhir 

tahun. Untuk penerimaan raport kenaikan kelas 

yang mengambil adalah wali murid. Dengan 



 

 

 

 

berkumpulnya wali murid guru bisa menyampaikan 

secara langsung perkembangan peserta didik selama 

setahun pembelajaran. 

Refleksi  Pentingnya komunikasi antara guru dengan wali 

murid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 15/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04Maret 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru ? 

Informan  Semua guru diberi kesempatan untuk mengikuti KKG, 

seminar, diklat ataupun workshop, sehingga diharapkan 

nantinya dari hasil kegiatan tersebut seorang guru mampu 

menerapkan dan mengembangkan di madrasah. utnuk 

kegiatan seminar, diklat serta workshop dilaksanakan jika ada 

permintaan drai kemenag untuk mengirimkan perwakilan dari 

madrasah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Biasanya 

penyelenggara kegiatan memberikan kuota dengan jumlah 

tertentu untuk masing-masing madrasah. Bagi yang ikut 

kegiatan tersebut akan mengajarkan kepada guru lain agar 

semua tahu dan bisamengemabngkan ilmunya. Untuk 

kegiatan KKG kepala madrasah membuat forum KKG 

sendiri, KKG yang hanya diikuti oleh guru Mi Mamba‟ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo ini dilaksankan di 

lembaga Mi sendiri. Kegiatan itu berlangsung setiap 1 bulan 



 

 

 

 

sekali. Kegiatan KKG ini juga dijadikan sebagai ajang dalam 

penyampaian masalah-masalah yang dihadapi oleh guru yang 

tidak mampu menyusun perangkat pembelajaran. 

Refleksi  Guru dianjurkan mengikuti kegiatan yang dapat 

meningkatkan kompetensi profesional guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 16/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Mengapa anda selalu memberikan 

kesempatan guru dalam kegiatan diklat, 

seminar dan workshop ? 

Informan  Dalam upaya-upaya meningkatkan 

kompetensi profesional tersebut selalu 

didukung, karena program-program itu 

positif, membawa dampak yang baik bagi 

tingkat profesional guru. program-

program itu unutk meningkatkan 

kompetensi profesional guru agar tujuan 

pendidikan dapat tercapai dengan 

baik.Sehingga dapat mencetak geberasi 

penerus bangsa yang hebat dan 

bertanggung jawab. 

Refleksi  Motivasi dari kepala skeolah sangat 



 

 

 

 

diperlukan dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 17/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 07.30-07.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana menurut anda dalam proses 

pemilihan metode pembelajaran setiap 

guru? 

Informan  Dalam penggunaan metode pembelajaran 

guru harus pintar memilih metode atau 

strategi yang menarik, tetapi dalam 

pemilihan metode dan strategi tersebut 

tidak hanya dilihat dari tingkat 

menariknya saja, akan tetapi juga dilihat 

dari kecocokan antara metode dengan 

materi pelajaran.  

Refleksi  Metode pembelajaran mempermudah 

dalam menjelaskan materi pelajaran. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 18/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 07.45-08.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana usaha anda dalam membina guru 

yang kesulitan dalam memilih metode 

pembelajaran ? 

Informan  Dalam pemilihan metode pembelajaran memang 

masih ada sebagian guru yang belum memahami. 

Dengan adanya masalah yang seperti itu akan 

kami selesaikan melalui kegiatan KKG 

(Kelompok Belajar Guru) yang kami adakan di 

Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo ini, yang mengikuti hanya guru yang 

ada di mi ini saja, dimana kegiatan ini digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh lembaga kami, sekaligus 

permasalahan yang dialami oleh guru. Salah 

satunya adalah guru belum mampu dalam 

memilih metode pembelajaran yang menarik.  



 

 

 

 

Refleksi  Guru harus mampu memilih strategi yang 

menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 19/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 08.00-08.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Siapa yang menjadi fasilitator untuk memandu 

jalannya kegiatan KKG tersebut ? 

Informan  Kegiatan KKG yang diadakan tentulah memerlukan 

fasilitaor. Fasilitator merupakan orang yang sudah 

mampu dan sudah menguasai materi yang akan 

disampaiakan dalam kegiatan. fasilitator dari 

kegiatan ini saya ambil juga dari guru di Mi 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

juga. Karena ada juga beberapa guru bahkan banyak 

guru yang sudah menguasai mengenai perangcangan 

kegiatan pembelajaran. Dimana rancangan kegiatan 

pembelajaran tersebut sudah berisi mengenai standart 

kompetensi, kompetensi dasar, tujuan, indikator, 

metode, strategi dan sumber belajar. Sebelum 

memilih metode dan strategi harusnya guru 

memahami dulu mengenai perancangan RPP, yang 



 

 

 

 

menjadi pegangan wajib bagi semua guru. 

Refleksi  Dalam memilih fasilitator untuk suatu kegiatan, 

harus yang menguasai materi yang akan dijadikan 

pokok bahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 20/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 08.15-08.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Dalam kompetensi profesional diharuskan guru mampu 

mengkaitkan antar konsep mata pelajaran, menurut anda 

bagaimana kemampuan dalam mengkaitkan konsep 

antar mata pelajaran tersebut ? 

Informan  Tidak semua guru memahami keterkaitan konsep-konsep 

antar mata pelajaran, tetapi ada juga beberapa guru yang 

mampu dalam mengaitkan konsep-konsep antar mata 

pelajaran tersebut. Oleh sebab itu maka saya membuat 

forum KKG yang kami gunakan sebagai wadah untuk 

belajar bersama,  terkait dengan cara-cara mengaitkan 

konsep-konsep antar mata pelajaran. Kemampuan 

pengetahuan guru memang tidak sama. Karena untuk 

kegiatan diklat, workshop dan seminar yang diadakan 

oleh kemenag hanya diambil beberapa saja untuk 

perwakilan. Karena kegiatan-kegiatan tersebut terbatas 

untuk peserta. Oleh sebab itu saya mengadakan forum 

KKG sebagai tempat untuk berbagi ilmu kepada guru-



 

 

 

 

guru yang lain. 

Refleksi  Kemampuan dalam mengkaitkan konsep antar mata 

pelajaran harus dikuasa oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 21/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 08.30-08.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Dalam kegiatan evaluasi kinerja guru 

strategi bagaimana yang anda gunakan ? 

Informan  Dalam evaluasi ini yang dibahas biasanya 

mengenai masalah evaluasi kinerja guru 

dalam mengajar dan menjalankan 

tugasnya. Kemudian evaluasi yang 

dilakukan setiap saat yakni melalui 

pengawasan baik didalam kelas maupun 

di luar kelas baik dilakukan secara rutin 

maupun tidak langsung. Dengan adanya 

dampak supervisi ini para guru selalu siap 

dengan tugasnya masing-masing. 

Refleksi  Dalam mengetahui berbagai peningkatan 

kompetensi yang dicapai oleh guru, maka 

kepala sekolah harus selalu mengadakan 

evaluasi terhadap guru. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 22/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sri Handayani 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apakah anda sebagai guru juga menyusun 

perangkat pembelajaran ? 

Informan  Setiap tahun saya menyusun perangkat 

pembelajaran seperti RPP, PROTA, 

PROMES. karena ketiga perangkat 

tersebut merupakan hal pokok yang harus 

dimiliki oleh seorang guru untuk 

mmepermudah dalam menyampaikan 

materi pelajaran. Selain itu semua 

perangkat pembelajaran memang hal yang 

diwajibkan oleh kepala sekolah dan 

semua guru harus mampu menyusunnya. 

Refleksi  Guru wajib menyusun perangkat 

pembelajaran. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 23/W/06-03-2017 

Nama Informan : Bapak Kasmani 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apakah anda mengalami kesulitan dalam 

menyusun perangkat pembelajaran ? 

Informan  Dalam menyusun perangkat pembelajaran 

saya merasa sangat kesulitan. Karena 

memang usia saya memang sudah sepuh, 

selain itu saya juga kurang menguasai 

mengenai teknologi. Jadi saya merasa 

sangat kesulitan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran. 

Refleksi  Diperlukan adanya pembinaan khusus 

terhadap guru yang belum menguasai 

penyusunan perangkat pembelajaran. 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 24/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Ika Fitria Puspita Dewi 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 07.30-07.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi Kepribadian Guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana bentuk tanggung jawab anda 

sebagai guru ? 

Informan  Saya sebagai tenaga pendidik yang mengajar 

di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo mempunyai tanggung jawab penuh 

atas pekerjaan saya, misalnya setiap hari saya 

harus masuk, supaya kelas yang mnejadi 

tanggung jawab saya tidak kosong dalam 

pelajaran. Pernah saya izin 2 minggu tidak 

masuk karena saya kemarin ada acara 

pernikahan, sebagai bentuk tanggung jawab 

saya, saya harus mencari pengganti yang 

mampu menggantikan saya sementara untuk 

mengajar dikelas yang sudah menjadi 

tanggung jawab saya. 

Refleksi  Guru harus bertanggung jawab penuh terhadap 

pekerjaannya. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 25/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Anis 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 07.45-08.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana pendapat anda terkait dengan 

upaya kepala sekolah dalam meingkatkan 

kompetensi sosial guru ? 

Informan  Dengan adanya kebijakan kepala 

madrasah dalam penanaman komunikasi 

yang baik dengan sesama guru, peserta 

didik, wali murid, dan masyarakat. 

memang berdampak positif terhadap 

masing-masing guru. Dari segi peserta 

didik guru lebih dihormati, manfaat 

mempunyai komunikasi baik dengan 

sesama guru ketika melaksanakan 

bekerjaan lebih tenang, tidak ada beban 

dan bisa terfokus dalam pekerjaan. 

Refleksi  Komunikasi yang baik akan menciptakan 

suasanan kerja yang tenang. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 26/W/06-03-2017 

Nama Informan : Bapak Fikri 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 08.00-08.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Menurut anda guru yang berwibawa itu 

adalah guru yang bagaimana ? 

Informan  Guru yang mempunyai wibawa yang baik 

adalah salah satunya menghargai 

pendapat orang lain, contoh kecilnya 

adalah menghargai pendapat seorang 

peserta didik supaya mereka merasa 

dihargai dan akhirnya juga akan tumbuh 

sikap menghargai orang lain. 

Refleksi  Guru harus mampu menghargai pendapat 

orang lain, entah dari sesame guru 

maupun peserta didik. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 27/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sarmini 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 08.15-08.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Menurut anda bagaimana RPP yang baik 

itu? 

Informan  RPP yang baik itu harus berisi 

komponen-komponen seperti nama 

madrasah, alokasi waktu, standart 

kompetensi, kompetensi dasar, tujuan, 

indikator, metode, strategi dan sumber 

belajar. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, apa yang dilaksanakan 

guru harus sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat sebelum mengajar. 

Refleksi  RPP yang disusun oleh guru harus 

lengkap susunannya. 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 28/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Nasrurohmatin 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 08.30-08.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana menurut anda tentang 

penguasaan materi oleh tenaga pendidik ? 

Informan  Dalam pembelajaran guru memang harus 

menguasai materi, itu adalah hal yang 

sangat wajib bagi guru, ketika guru sudah 

mneguasai materi maka dalam 

penyampaian kepada peserta didik akan 

lebih mudah, lebih santai dan 

penjelasannya lebih mudah dipahami.  

Oleh karena itu memang hal yang sangat 

wajib jika seorang guru harus mampu 

menguasai materi pembelajaran. 

Refleksi  Guru wajib menguasai materi 

pembelajaran. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 29/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Nasrurohmatin 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 08.45-09.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana menurut anda mengenai usaha 

kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional tersebut? 

Informan  Upaya kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru 

di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo ini sangat besar sekali 

dan kepala madrasah sudah berjalan sesuai 

dengan fungsinya, mulai dari pengawasan, 

pembinaan, dan lain-lain. Sehingga upaya 

kepala  sekolah untuk meningkatkan 

kompetensi profesional guru ini sangat 

mempunyai dampak positif terhadap 

semua guru. 

Refleksi  Upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional 

guru mempunyai dampak yang positif. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 30/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sarmini 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda dalam menangani 

peserta didik yang hiperaktif ? 

Informan  Peserta didik disatu kelas itu mempunyai 

sifat yang berbeda-beda ada yang hyper 

aktif dan juga ada yang pendiam. Dalam 

menangani anak yang  hyper aktif saya 

selalu memberikan perhatian yang 

khusus, misalnya dalam setiap 

pembelajaran saya hubungkan dengan 

permainan, tetapi permainan tersebut juga 

tetap ada hubungannya dengan materi 

pembelajaran. Kalau pembelajaran dibuat 

dengan model permainan maka anak yang 

hyper aktif akan tenang dan terpaku pada 

pembelajaran. Karena dengan metode 

permainan secara langsung cara tersebut 

sudah memenuhi kebutuhan peserta didik 

yang hyper aktif. 

Refleksi  Seorang guruharus mampu memahmi 

peserta didik, supaya mampu memenuhi 

kebutuhan peserta didik. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 31/W/15-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ahmad Daroni 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda dalam menciptakan 

suasana pembelajaran yang 

menyenangkan ? 

Informan  Dalam menyampaikan materi saya 

menggunakan berbagai metode, metode 

pembelajaran yang saya gunakan adalah 

metode yang menarik sehingga 

konsentrasi peserta didik dapat terfokus 

dalam pembelajaran. Selain menarik 

metode pembelajaran juga harus sesuai 

dengan materi pembelajaran yang 

disampaikan. Dan metode pembelajaran 

akan mempermudah dalam penyampaian 

materi. 

Refleksi  Dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, 

diperlukan berbagai varian metode yang 

digunakan. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 32/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Supingatun 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 07.30-07.40 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Dalam melaksanakan pembelajaran, 

apakah hanya dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang menarik saja, 

untuk membuat peserta didik tidak bosan 

? 

Informan  Dalam menyampaikan pembelajaran 

untuk pengelolaan kelas juga saya 

perhatikan, jadi dalam pembelajaran 

setiap hari saya mengganti tempat duduk 

peserta didik. Jadi setiap hari suasana 

kelas itu berbeda. 

 

Refleksi  Dalam mencipatakan suasana 

pembelajaran yang menarik dan tidak b 

osan maka pengelolaan kelas juga perlu 

diperhatikan. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 33/W/15-03-2017 

Nama Informan : Bapak Royani Maskur 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 07.40-07.50 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang anda lakukan dalam menangani 

anak yang ramai ketika proses 

pembelajaran ? 

Informan  Dalam menangani peserta didik yang 

ramai, pertama akan saya beri peringatan, 

jika dalam pemberian peringatan peserta 

didik tidak juga nurut maka langkahnya 

adalah memberikan hukumam tetapi 

hukuman yang diberikan tidak boleh 

merugikan peserta didik, hukuman yang 

diberikan adalah keluar dari kelas dengan 

mengerjakan tugas yang sudah diberikan 

oleh guru, selain itu guru juga 

memberikan wejangan jika kesalahan itu 

diulang lagi maka guru akan memberikan 

nilai merah. 

 

Refleksi  Guru harus mampu menangani peserta 

didik yang ramai, sehingga tidak 

mengaggu KBM. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 34/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sarmini 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 07.50-08.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Dalam pelaksanaan pembelajaran 

bagaimana sistem evaluasi yang anda 

lakukan ? 

Informan  Dalam sistem evaluasi saya menggunakan  

evaluasi  proses dan evaluasi hasil, yang 

mana evaluasi proses merupakan faktor 

utama dalam menentukan nilai dan 

keberhasilan peserta didik. 

Refleksi  Sebaiknya dalam proses pembelajaran 

menggunakan evaluasi proses dan 

evaluasi hasil. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 35/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Nasrurohmatin 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.00-08.10 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda dalam 

meningkatkan etos kerja sebagai tenaga 

pendidikan ? 

Informan  Dalam meningkatkan etos kerja saya 

selalu berfikir bahwa kerja adalah sebuah 

kewajiban dan ibadah, apalagi pekerjaan 

saya di dalam lingkup pendidikan, artinya 

saya bekerja untuk menanamkan 

pendidikan entah itu berupa materi 

ataupun perilaku-perilaku yang sesuai 

dengan norma masyarakat, jadi kewajiban 

yang seperti itu harus saya lakukan 

semaksimal mungkin dan mampu 

membawa peserta didik dalam jenjang 

keberhasilan dan prestasi. 

Refleksi  Dalam melaksanakan tanggung jawab 

harus mempunyai sebuah prinsip, 

sehingga mampu menciptakan etos kerja 

yang baik. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 36/W/15-03-2017 

Nama Informan : Bapak Royani 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.10-08.20 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana usaha anda dalam 

memberikan contoh yang baik terhadap 

peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat terpengaruh dalam sikap yang 

positif ? 

Informan  Untuk menunjukkan kepribadian guru 

yang berwibawa, maka dalam memanggil 

sesama guru tidak boleh hanya dengan 

namanya saja, akan tetapi juga harus 

disertai dengan panggilan Ustad atau 

Ustadzah karena itu juga sebagai contoh 

bagi peserta didik dalam menghargai 

seorang guru.  

Refleksi  Contoh yang baik dari seorang guru, 

maka akan menimbulkan dampak positif 

terhadap peserta didik. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 37/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sutini 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.20-08.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apakah dalam mendidik peserta didik 

harus menggunkaan kekerasan ? 

Informan  Dalam pendidikan dilarang untuk 

menggunakan kekerasan, jadi saya 

sebagai tenaga pendidik juga harus 

mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam 

proses mendidik anak jika menggunakan 

kekerasan pasti akan timbul dendam dari 

dalam diri anak, selain itu juga akan 

mempengaruhi perkembangan psikologi 

anak, jadi kami tidak pernah melakukan 

kekerasan dalam proses pendidikan. 

Refleksi  Kekerasan dilarang untuk dilakukan 

dalam proses pendidikan, karena akan 

mempengaruhi perkembangan psikologi 

anak. 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 38/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sri Handayani 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.30-08.40 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda dalam menjaga 

komunikasi yang baik dengan sesama 

tenaga pendidik ? 

Informan  Untuk menjaga komunikasi agar tetap 

terjaga dan harmonis kami sering 

menyapa, sering berkomunikasi, yang 

utama adalah menjaga pembicaraan 

jangan sampai ada tutur kata atau 

pembicaraan yang akhirnya akan 

menyinggung perasaan sesama tenaga 

pendidik. Jadi intinya kami harus menjaga 

lisan supaya tidak timbul pertikaian antara 

kami, sehingga suasana lembaga akan 

harmonis dan menyenangkan. 

Refleksi  Dalam mencipatakan suasana harmonis 

dilingkungan sekolah, antar tenaga 

pendidik harus mempunyai komunikasi 

yang baik. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 39/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Umi Rohmaniyah 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.40-08.50 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang anda lakukan untuk menjaga 

komunikasi yang baik dengan orang 

tua/wali peserta didik? 

Informan  Dalam menjaga komunikasi dengan orang 

tua/wali peserta didik saya wajib 

mempunyai kontak/nomor handphone 

orang tua/wali peserta didik, karena 

berkomunikasi lewat media elektronik 

akan lebih mudah, ketika peserta didik 

disekolah mendapatai masalah maka guru 

bisa secara langsung menginformasikan 

kepada orang tua/wali peserta didik, selain 

itu media elektronik juga kami gunakan 

sebagai tempat sharing, bertukar pendapat 

dalam proses membimbing peserta didik. 

Karena semua sadar bahwa pendidikan 

bukan hanya berproses disekolah, tetapi 

juga dirumah. 

Refleksi  Guru juga memanfaatkan alat teknologi 

sebagai sarana pendukung dalam 

mnciptakan kelancaran komunikasi antara 

guru dengan orang tua/wali peserta didik. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 40/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Nasrurohmatin 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.50-09.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaiamana peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional 

guru? 

Informan  Upaya kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional 

guru di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo ini sangat besar sekali 

dan kepala madrasah sudah berjalan 

sesuai dengan fungsinya, mulai dari 

pengawasan, pembinaan, dan lain-lain. 

Sehingga upaya kepala  sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi profesional 

guru ini sangat mempunyai dampak 

positif terhadap semua guru. 

 

Refleksi  Kepala sekolah sangat berperan dalam 

memberdayakan tenaga pendidik 

dilembaga sekolah yang dipimpin. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 41/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Rusminatin 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 09.00-09.10 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional 

guru ? 

Informan  Kepala sekolah selalu mendukung kami 

dalam meningkatkan kompetensi 

profesional, seperti di dalam perpustakaan 

dipasang wifi, wifi dipasang bertujuan 

untuk mempermudah guru dalam 

mengakses internet untuk mencari materi 

pendukung yang dapat digunakan untuk 

memperlancar KBM. Salah satu yang 

dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan 

diri dengan perkembangan zaman 

semakin maju. 

Refleksi  Kepala sekolah harus mempunyai alat 

pendukung dalam mengembangnya mutu 

pendidikan. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 42/W/15-03-2017 

Nama Informan : Bapak Fikri 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 08.00-08.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana usaha guru dalam 

meningkatkan kompetensi kepribadian 

guru ? 

Informan  Dalam meningkatkan kompetensi 

kepribadian guru, guru juga harus mampu 

memberikan contoh yang baik, berbicara 

sopan, saling menghormati dan saling 

menghargai, sebagai contoh ketika 

pembelajaran berlangsung adaanak yang 

berpendapat tentang mata pelajaran yang 

disampaikan, jadi saya sebagai guru juga 

harus mendengarkan pendapatnya dan 

menanggapinya, karena jika jika lakukan 

hal yang seperti itu maka peserta didik 

juga akan merasa dihargai. 

Refleksi  Contoh yang baik dari guru merupakan 

pembelajaran yang utama bagi peserta 

didik. 



 

 

 

 

Lampiran 04 

JADWAL OBSERVASI 

No Hari/Tanggal Tempat Waktu Observasi Obyek yang 

diobservasi 

Waktu 

penyusunan 

1 09 Februari 

2017 

Mi Mamba‟ul 

Huda Al-

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

07.00-08.30 Pelaksanaan 

kegiatan KKG 

(Kelompok Kerja 

Guru) 

10.00-11.30 

2 16 Februari 

2017 

Mi Mamba‟ul 

Huda Al-

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

06.45-07.00 Kegiatan dalam 

meningkatkan 

kompetensi 

kepribadian guru 

08.00-09.00 

3 2 Maret 2017 Mi Mamba‟ul 

Huda Al-

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

07.00-08.30 Kegiatan dalam 

meningkatkan 

kompetensi 

pedagogik guru 

11.00-12.00 

4 4 Maret 2017 Mi Mamba‟ul 

Huda Al-

08.30-09.30 Kegiatan 

meningkatkan 

11.00-12.00 



 

 

 

 

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

kompetensi 

profesional guru 

5 7 Maret 2017 Mi Mamba‟ul 

Huda Al-

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

07.00-08.30 Kegiatan 

meningkatkan 

kompetensi sosial 

guru 

10.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 05 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode      : 01/O/9-2-2017 

Tanggal Pengamatan   : 09 Februari 2017 

Jam      : 07.00-08.30 

Disusun Jam     : 10.00-11.30 

Kegiatan yang diobservasi   : Pelaksanaan kegiatan KKG (Kelompok Kerja 

Guru) 

 

Transkip Observasi Pelaksanaan kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) di Mi 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo setiap satu 

bulan sekali. Jika ada kegiatan sekolah yang mengharuskan 

adanya musyawarah antara guru maka kegiatan KKG bisa 

berubah jadwal yaitu satu minggu sekali. Kegaiatan yang akan 

dilaksanakan di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo ini adalah kegiatan Ulangan Umum Pertama, maka 

kegiatan KKG ditambah menjadi satu minggu sekali, kegiatan 

itu membahas mengenai cara-cara pembuatan soal. Setelah 

kegaiatan pembuatan soal selesai setiap akhir ulangan akan 

diadakan kegiatan koreksi bersama. 

Tanggapan Kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) di Mi Mamba‟ul Huda 



 

 

 

 

Pengamat Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo sangat fleksibel. Karena 

jadwal tetapnya adalah satu bulan sekali, jika ada kegaiatan 

yang mengharuskan adanya musyawarah dari semua guru 

maka kegiatan KKG akan ditambah satu minggu sekali 

menjelang kegiatan tersebut berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode      : 02/O/16-2-2017 

Tanggal Pengamatan   : 16 Februari 2017 

Jam      : 10.00-12.00 

Disusun Jam     : 13.00-14.00 

Kegiatan yang diobservasi   : Kegiatan dalam meningkatkan kompetensi 

kepribadian guru 

 

Transkip Observasi Dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru kepala 

sekolah selalu memberikan contoh kepada guru, setiap pagi 

kepala sekolah selalu datang lebih awal, ketika sampai 

kesekolah kepala sekolah tidak hanya duduk berdiam saja, 

kepala sekolah berkeliling mengelilingi lingkungan sekolahan 

untuk mengecek kebersihan lingkungan sekolah. Jika ada yang 

kotor maka kepala sekolah langsung membersihkan, tanpa 

menyuruh peserta didik untuk membersihkannya.  

Tanggapan 

Pengamat 

Usaha kepala sekolah untuk menjadi suri tauladan bagi semua 

guru yang mnegajar di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo sangat terkesan baik dan mempunyai 

dampak positif bagi guru maupun peserta didik.  

 



 

 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode      : 03/O/2-3-2017 

Tanggal Pengamatan   : 02 Maret 2017 

Jam      : 07.00-08.30 

Disusun Jam     : 11.00-12.00 

Kegiatan yang diobservasi   : Kegiatan dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru 

Transkip Observasi Dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, kepala 

sekolah selalu menganjurkan bahwa sebelum pembelajaran 

guru harus mempunyai rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang lengkap terdiri dari Standart Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, Tujuan, Indikator, Metode, Media, Sumber materi dan 

lain-lain. 

Tanggapan 

Pengamat 

Dengan adanya perangkat pembelajaran yang lengkap maka 

dalam proses pembelajaran guru akan lebih mudah karena 

sudah dilengkapi metode pembelajaran yang menarik, dan 

siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode      : 04/O/4-3-2017 

Tanggal Pengamatan   : 04 Maret 2017 

Jam      : 08.30-09.30 

Disusun Jam     : 11.00-12.00 

Kegiatan yang diobservasi   : Kegiatan meningkatkan kompetensi 

profesional guru 

Transkip Observasi Dalam mengukur tingkat profesional guru maka setiap proses 

penyampaian materi kepada peserta didik, guru harus mampu 

mengkaitkan antar konsep materi pembelajaran, selain itu guru 

juga harus mampu mengkaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari. Karena apa yang nyata dilihat oleh 

peserta didik maka akan mempengaruhi tingkat pemahaman 

peserta didik. 

Tanggapan 

Pengamat 

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru dituntut harus mampu 

dan mahir dalam menyampaikan materi pelajaran. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode      : 05/O/7-3-2017 

Tanggal Pengamatan   : 07 Maret 2017 

Jam      : 07.00-08.30 

Disusun Jam     : 10.00-11.00 

Kegiatan yang diobservasi   : Kegiatan meningkatkan kompetensi sosial 

guru 

Transkip Observasi Dalam meningkatkan kompetensi sosial guru semua guru 

harus mampu mempunyai komunikasi yang baik antar guru, 

selain komunikasi yang baik antar guru, guru juga dituntut 

harus mampu memiliki komunikasi yang baik dengan peserta 

didik, karena dengan adanya komunikasi yang baik antara guru 

dengan peserta didik jika suatu saat ditemui peserta didik yang 

biasanya ceria menjadi tidak ceria maka peserta didik akan 

lebih leluasa untuk bercerita kepada guru, karena dari awal 

sudah dibiasakan untuk menjalin komunikasi antara guru 

dengan peserta didik. Selain dengan peserta didik guru harus 

mempunyai komunikasi yang baik dengan wali murid dan 

lingkungan masyarakat di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo.  

 



 

 

 

 

Tanggapan 

Pengamat 

Dalam meningkatkan kompetensi sosial guru, guru dituntut 

harus mempunyai komunikasi yang baik dengan sesama guru, 

peserta didik wali murid dan warga masyarakat sekitar Mi 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 

DAFTAR HASIL DOKUMENTASI 

No Bentuk 

Dokumentasi 

Isi Dokumentasi Koding Tanggal/Waktu Pencatatan 

1. Data tertulis Sejarah singkat berdirinya Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar 

- Sabtu, 25 Februari 2017 

08.00-09.00 

2. Data Tertulis Letak Geografis Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo 

- Sabtu, 25 Februari 2017 

08.00-09.00 

3. Data tertulis Visi dan Misi Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo 

- Sabtu, 25 Februari 2017 

08.00-09.00 

4. Data tertulis Sarana dan Prasarana Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar   

- Sabtu, 25 Februari 2017 

08.00-09.00 

5. Data tertulis Keadaan guru dan murid Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar   

- Sabtu, 25 Februari 2017 

08.00-09.00 

6. Data tertulis Siswa Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo 

- Sabtu, 25 Februari 2017 

08.00-09.00 



 

 

 

 

7. Data tertulis Kegiatan Ekstrakurikuler - Sabtu, 25 Februari 2017 

08.00-09.00 

8. Data tertulis Aktifitas Madrasah - Sabtu, 25 Februari 2017 

08.00-09.00 

9. Tabel Guru Pendidik - Sabtu, 25 Februari 2017 

08.00-09.00 

10. Tabel Peserta Didik - Sabtu, 25 Februari 2017 

08.00-09.00 

 

 

„ 



1 

 

1 

Lampiran 07 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Sejarah singkat berdirinya Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti Dokumentasi  Madrasah Ibtidaiyah mamba‟ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

didirikan pada tahun 1946 M oleh Bapak KH. Moh. Thoyyib. 

Dalam mendirikan madrasah ini, beliau dibantu oleh tiga orang 

putranya, yaitu KH. Ahmad Thoyyib, KH. Ibrahim Thoyyib, 

KH. Ishak Thoyyib. Pada waktu itu, Madrasah masuk sore 

(pukul 14.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB). Madrasah Ibtidaiyah 

ini mulai masuk pagi pada tahun 1958. Pada waktu itu Kepala 

MI adalah KH. Moh Ishak Thoyyib, beliau kemudian diganti 

oleh Abdurrahman, dan secara berturut-turut  digantikan oleh 

Bapak  Moh. Tarsis, Bapak Moh. Dan Suhud. Pada tanggal 1 

Juli 2006 pimpinan pondok pesantren wali songo beserta 

anggota yayasan mengangkat Hj. Sumiatun sebagai kepala MI 

Mambaul Huda menggantikan Muhammad Suhud. Dan pada 

tanggal 01 Juli 2011 salah satu guru diangkat untuk 



 

 

 

 

menggantikan Hj. Sumiatun sebagai kepala sekolah di MI 

Mambaul Huda Ngabar Ponorogo, yaitu M. Ali Syahadat S. Ag 

sebagai kepala sekolah periode 2011 sampai saat ini. 

Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda adalah Madrasah swasta 

di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar Siman Ponorogo. Madrasah swasta ini berstatus 

terakreditasi dengan nilai B. 

Refleksi  Madrasah Ibtidaiyah mamba‟ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

didirikan pada tahun 1946 M oleh Bapak KH. Moh. Thoyyib. 

Termasuk sekolah Mi yang tua di Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Letak Geografis Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti 

Dokumentasi  

Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda berlokasi di jalan Sunan 

Kalijaga No. 09 Desa Ngabar kecamatan Siman kabupaten 

Ponorogo. Dengan nomor telp. 0352-311302. Serta mempunyai 

NSM. 111235020019 NPSN. 20510484 dan terakreditasi B. 

Adapun batas-batasnya adalah: 

e. Sebelah utara berbatasan dengan Desa beton 

f. Sebela selatan berbatasan dengan Desa Demangan 

g. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Walisongo 

h. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Demangan 

Lingkungan alam sekitar MI Mambaul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Siman Ponorogo berdekatan dengan area Pondok Wali 

Songo. Sehingga memberikan keuntungan pada bidang 

akademis, terutama pada bidang agama. Selain itu juga cukup 

jauh dari jalan raya yang membuat suasana belajar lebih 

nyaman, sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu oleh 



 

 

 

 

bisingnya suara kendaraan bermotor. 

Refleksi  Mi Mamba‟ul Huda Al-islamiyah Ngabar Ponorogo tempatnya 

mudah dijangkau dan dekat dengan jalan raya dan juga 

berdekatan dengan area pondok wali songo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Visi dan Misi Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti 

Dokumentasi  

c. Visi MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Menjadi lembaga pendidikan dasar islam yang unggul dan 

berjiwa pesantren. 

Indikator Siswa: 

9) Berprestasi dalam bidang akademik dan non 

akademik. 

10) Unggul dalam pengembangan kurikulum 

dan proses pembelajaran. 

11) Unggul dalam kelembagaan dan 

managemen madrasah. 

12) Memiliki praktek pengembangan diri, 

keterampilan dan kewirausahaan. 

13) Memiliki praktek dan budaya pengalaman 

ajaran agama islam. 

14) Memiliki lingkungan madrasah yang 



 

 

 

 

nyaman dan kondusif untuk belajar. 

15) Mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat. 

16) Memiliki panca jiwapesantren yaitu: 

keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah 

islamiyah, kebebasan. 

 

d. Misi MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

6) Generasi muslim yang berjiwa keikhlasan, 

kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah 

dan kebebasan. 

7) Membentuk generasi yang bertaqwa, beramal 

sholeh, berbudi luhur, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, berfikiran bebas, berjiwa 

wiraswasta, dan cinta tanah air. 

8) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara 

efektif, agar anak didik dapat berkembang secara 

optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

9) Mengembangkan kemampuan dasar anak didik 

dalam ilmu pengetahuan, bahasa arab, bahasa 

inggris, keterampilan, dan seni. 



 

 

 

 

10) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, 

sehat, bersih dan indah. 

Refleksi  Visi Misi Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

membentuk siswa siswi yang berkompetensi dibidang IMTAQ 

dan keterampilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Sarana dan Prasarana Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

  Ngabar   

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti Dokumentasi  Sarana prasarana yaitu data tentang keadaan sekolah. 

Dalam kegiatan proses belajar mengajar (KBM) diperlukan 

adanya sarana dan prasarana yang memadai, sarana prasarana 

yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat mempermudah 

uasaha dan memperlancar terlaksananya program pendidikan 

dan pengajaran di MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. Adapun sarana prasarana yang tersedia disekolah 

adalah sebagai berikut: ruang kepala madrasah dan ruang guru 

jumlah 1 kondisi baik, ruang TU jumlah 1 kondisi baik, ruang 

LAB komputer jumlah 1 kondisi baik, mushola jumlah 1 

kondisi baik, ruang toilet guru dan siswa jumlah 6 kondisi baik, 

ruang UKM jumlah 1 kondidi baik, lapangan sepak bola jumlah 

1 kondisi baik, drumb band 1 set, band 1 set. 

Refleksi  Mi Mamba‟ul Huda Al-islamiyah Ngabar Ponorogo memiliki 

saranan dan prasarana yang lengkap sehingga dapat 

mendukung tercapainya tujuan proses KBM 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : keadaan guru dan murid Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar   

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti Dokumentasi  Guru MI Mambaul Huda Ngabar Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo berjumlah 35 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) berjumlah 3 orang dan selebihnya adalah Guru Tetap 

Yayasan (GTY). Guru MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

mempunyai jenjang SI dan dll. 

Pada tahun pelajaran 2016/2017 madrasah ini memiliki jumlah 

siswa 347. Tidak hanya berasal dari wilayah Ngabar saja, 

namun dari wilayah-wilayah desa terdekat, luar kota bahkan 

dari luar pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan 

Bali. Pluralisme yang ada di Madrasah ini tidak membuat kecil 

semangat para asatidz, bahkan lebih bersemangat untuk 

memvariasikan metode pembelajaran. Masalah apa pun dari 

peserta didik dapat terselesaikan dengan baik sehingga tercipta 

situasi belajar yang kondusif. 

 



 

 

 

 

Refleksi  Mi Mamba‟ul Huda Al-islamiyah Ngabar Ponorogo memiliki 

guru yang berkompeten dalam bidangnya dan memiliki jumlah 

murid yang banyak dari berbagai daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Siswa Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti Dokumentasi  Pada tahun pelajaran 2016/2017 madrasah ini memiliki jumlah 

siswa 347. Tidak hanya berasal dari wilayah Ngabar saja, 

namun dari wilayah-wilayah desa terdekat, luar kota bahkan 

dari luar pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan 

Bali. Pluralisme yang ada di Madrasah ini tidak membuat kecil 

semangat para asatidz, bahkan lebih bersemangat untuk 

memvariasikan metode pembelajaran. Masalah apa pun dari 

peserta didik dapat terselesaikan dengan baik sehingga tercipta 

situasi belajar yang kondusif. 

Refleksi  Siswa di Mi Mamba‟ul HudaAl-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

tidak hanya berasal dari ponorogo saja. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Kegiatan Ekstrakurikuler 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti 

Dokumentasi  

9. Kegiatan Ekstrakurikuler 

e. Muhadharah 

f. Pramuka 

g. Drumband 

h. Olahraga 

Refleksi  Kegiatan ekstrakurkuler di Mi Mamba‟ulHuda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo bermacam-macam yang dapat 

mengembangkan minat dan bakat peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Aktifitas Madrasah 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti Dokumentasi  1. Aktifitas Madrasah 

c. Pentas Seni 

Yang diadakan setiap akhir tahun pelajaran. 

dengan peserta pengisi pentas seni dari siswa dan siswi 

Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

d. Perlombaan dalam rangka HUT PPWS 

Refleksi  Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ponorogo mempunyai 

aktifitas rutinan yang dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Foto 

Isi Dokumen  : Kegiatan KKG 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Bukti 

Dokumentasi  

 

Refleksi  Pelaksanaan kegiatan KKG yang diikutioleh semua tenaga 

pendidik di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Foto 

Isi Dokumen  : Kegiatan koreksi bersama setelah ulangan umum pertama 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Bukti 

Dokumentas

i  

Refleksi  Kegiatan koreksi bersama hasil ulangan umum pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Foto 

Isi Dokumen  : Kegiatan guru sebelum memberikan materi pelajaran 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Bukti 

Dokumentasi  

 

Refleksi  Sebelum memberikan materi pelajaran guru terlihat membaca 

RPP terlebih dahulu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Foto 

Isi Dokumen  : Guru menggunakan metode pembelajaran ketika pelajaran 

berlangsung 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Bukti 

Dokumentasi  

 

Refleksi  Terlihat guru menggunakan metode pembelajaran ketika 

pembelajaran berlangsung. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Bentuk   : Tabel 

Isi Dokumentasi  : Guru Pendidik MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

Tanggal Pencatatan  : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan  : 08.00-09.00 

 

GURU PENDIDIK MI MAMBA‟UL HUDA NGABAR 

No Nama JK Pendd Study Status Alamat 

1 M. ALI SYAHADAT, 

S.Ag 

L S1 - GTY Demangan 

2 Hj. SUMITUN, S.PdI P S1 - GTY Demangan 

3 AHMAD DAROINI, 

S.PdI 

L S1 - GTY  Ngabar 

4 SUKARDI, BA L Sarmud - GTY Turi 

5 KASMANI S.Pd.i L S1 - GTY Ngasinan 

6 MIFTAHUL HUDA  L SLTA - GTY Ngabar 

7 PURNOMO SIDIQ 

S.Pd.i 

L S1 - GTY Demangan 

8 THOHIRUL FIKRI, 

M.Pd 

L S2 - GTY Tegalsari 



 

 

 

 

9 SITI MASRIKAH P SLTA - GTY Mlarak 

10 MARFUAH, S.PdI P S1 - GTY Mlarak 

11 SITI RIQOYAH P S1 - GTY Jabung 

12 NUR HIDAYATI, 

S.PdI 

P S1 - GTY Mlarak 

13 Dra. SUPINGATUN P S1 - GTY Ngabar 

14 MARILAH, S.PdI P S1 - GTY Demangan 

15 SUTINI, S.PdI P S1 - GTY Demangan 

16 SHOINATUN P SLTA - GTY Sambit 

17 RUSMINATIN, S.PdI P S1 - GTY Ngabar 

18 NASRUROHMATIN, 

S.PdI 

P S1 - GTY Ngabar 

19 MURTINI, S.PdI P S1 - GTY Mlarak 

20 BOYATIN, S.PdI P S1 - GTY Ngabar 

21 SITI FATIMAH, 

S.Ag 

P S1 - GTY Ngabar 

22 SARMINI, M.Pd P S2 - PNS Kauman 

23 UMI 

ROHMANIYATIN, 

S.Hi 

P S1 - GTY Bungkal 

24 SRI HANDAYANI, P S2 - PNS Ngrayun 



 

 

 

 

M.PdI 

25 AHYAR ALI 

MABRUR, S.Ag 

L S1 - GTY Demangan 

26 NISAUL KARIMAH, 

S.Ag 

P S1 - GTY Demangan 

27 ARUMI SRI 

HIDAYATI, S.Pd 

P S1 - GTY Demangan 

28 SITI 

MUNAWAROH, 

M.Pd.i 

P S2 - GTY Ngabar 

29 IMRO‟ATUL 

HASANAH, S.Ag 

P S1 - GTY Slahung 

30 SITI FATONAH, 

M.PdI 

P S2 - GTY Ngabar 

31 IKA FITRIA 

PUSPITA DEWI, 

S.Pd 

P S1 - GTY Demangan 

32 IMAM MUSTOFA  L SMP - - Mlarak 

33 ROYANI MASKUR L MA SI GTY Ngabar 

34 AHMAD ZAIMUDIN L MAN - GTY Lumajang 

35 BINTI ASYROFAH P S1 - GTY Ngabar 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Bentuk   : Tabel 

Isi Dokumentasi  : Peserta Didik MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

Tanggal Pencatatan  : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan  : 08.00-09.00 

 

Kelas Siswa sekarang Jumlah Jumlah sekarang Jumlah 

total L P L P 

1A 16 0 16 31 21 52 

1B 15 0 15 

1C 0 21 21 

2A 23 0 23 23 23 46 

2B 0 23 23 

3A 14 9 23 33 36 69 

3B 12 9 21 

3C 7 18 25 

4A 15 0 15 30 41 71 

4B 15 0 15 

4C 0 19 19 

4D 0 22 22 



 

 

 

 

5A 10 6 16 26 29 55 

5B 10 8 18 

5C 6 15 21 

6A 12 5 17 29 25 54 

6B 11 6 17 

6C 6 14 20 

Jumlah 172 175 347 172 175 347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 02 

JADWAL WAWANCARA 

No Tanggal dan 

Informan 

Kode Waktu Topik 

Wawancara 

Tempat 

1 25 Februari 

2017 

01/W/25-02-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

2 25 Februari 

2017 

02/W/25-02-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

3 25 Februari 

2017 

03/W/25-02-

2017 

07.30-07.45 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

4 25 Februari 

2017 

04/W/25-02-

2017 

07.45-08.00 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

5 25 Februari 

2017 

05/W/25-02-

2017 

08.00-08.15 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

6 25 Februari 

2017 

06/W/25-02-

2017 

08.15-08.30 Kompetensi 

pedagogik 

Ruang 

Kepala 



 

 

 

 

guru Sekolah 

7 27 Februari 

2017 

07/W/27-02-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Perpustakaan 

8 27 Februari 

2017 

08/W/27-02-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Perpustakaan 

9 27 Februari 

2017 

09/W/27-02-

2017 

07.30-07.45 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Perpustakaan 

10 27 Februari 

2017 

10/W/27-02-

2017 

07.45-08.00 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Perpustakaan 

11 27 Februari 

2017 

11/W/27-02-

2017 

08.00-08.15 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Perpustakaan 

12 01 Maret 2017 12/W/01-03-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

13 01 Maret 2017 13/W/01-03-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang 

Kepala 



 

 

 

 

Sekolah 

14 01 Maret 2017 14/W/01-03-

2017 

07.30-07.45 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

15 04Maret 2017 15/W/04-03-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

16 04 Maret 2017 16/W/04-03-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

17 04 Maret 2017 17/W/04-03-

2017 

07.30-07.45 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

18 04 Maret 2017 18/W/04-03-

2017 

07.45-08.00 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

19 04 Maret 2017 19/W/04-03-

2017 

08.00-08.15 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

20 04 Maret 2017 20/W/04-03-

2017 

08.15-08.30 Kompetensi 

profesional 

Ruang 

Kepala 



 

 

 

 

guru Sekolah 

21 04 Maret 2017 21/W/04-03-

2017 

08.30-08.45 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

22 06 Maret 2017 22/W/06-03-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

23 06 Maret 2017 23/W/06-03-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

24 06 Maret 2017 24/W/06-03-

2017 

07.30-07.45 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Ruang Guru 

25 06 Maret 2017 25/W/06-03-

2017 

07.45-08.00 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang Guru 

26 06 Maret 2017 26/W/06-03-

2017 

08.00-08.15 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Ruang Guru 

27 06 Maret 2017 27/W/06-03-

2017 

08.15-08.30 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 



 

 

 

 

28 06 Maret 2017 28/W/06-03-

2017 

08.30-08.45 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang Guru 

29 06 Maret 2017 29/W/06-03-

2017 

08.45-09.00 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang Guru 

30 15 Maret 2017 30/W/15-03-

2017 

07.00-07.15 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

31 15 Maret 2017 31/W/15-03-

2017 

07.15-07.30 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

32 15 Maret 2017 32/W/15-03-

2017 

07.30-07.40 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

33 15 Maret 2017 33/W/15-03-

2017 

07.40-07.50 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 

34 15 Maret 2017 34/W/15-03-

2017 

07.50-08.00 Kompetensi 

pedagogik 

guru 

Ruang Guru 



 

 

 

 

35 15 Maret 2017 35/W/15-03-

2017 

08.00-08.10 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Ruang Guru 

36 15 Maret 2017 36/W/15-03-

2017 

08.10-08.20 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Ruang Guru 

37 15 Maret 2017 37/W/15-03-

2017 

08.20-08.30 Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Ruang Guru 

38 15 Maret 2017 38/W/15-03-

2017 

08.30-08.40 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang Guru 

39 15 Maret 2017 39/W/15-03-

2017 

08.40-08.50 Kompetensi 

sosial guru 

Ruang Guru 

40 15 Maret 2017 40/W/15-03-

2017 

08.50-09.00 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang Guru 

41 15 Maret 2017 41/W/15-03-

2017 

09.00-09.10 Kompetensi 

profesional 

guru 

Ruang Guru 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 03 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 01/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana menurut anda guru yang 

memiliki kompetensi pedagogik ? 

 

Informan  Guru mampu dikatakan sudah memiliki 

kompetensi pedagogik apabila guru 

tersebut mampu melaksanakan tugasnya 

sebagai pendidik yaitu mampu 

memahami peserta didik, melaksanakan 

pembelajaran dengan efektif, mampu 

menguasai metode-metode pembelajaran.  

 

Refleksi  Guru yang memiliki kompetensi 

pedagogik adalah guru yang mampu 

memahami peserta didik. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 02/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara mengukur kemampuan 

guru dalam menyampaikan pembelajaran 

kepada peserta didik ? 

Informan  Guru yang mampu menyampaikan materi 

pelajaran dapat dilihat dari hasil nilai 

peserta didik setiap kelas, jika peserta 

didik mendapat nilai murni diatas KKM 

maka guru tersebut dapat dinyatakan 

sudah mampu menyampaikan materi 

pelajaran, karena peserta didik sudah 

memahami dibuktikan dari hasil belajar 

peserta didik. 

 

Refleksi  Kemampun guru dalam menyampaiakn 

materi pembelajaran dilihat dari hasil 

pencapaian nilai peserta didik. 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 03/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 07.30-07.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda untuk mengetahui 

bahwa peserta didik tersebut memiliki 

nilai murni dari kegiatan ulangan ? 

Informan  Setiap ada kegiatan Ulangan Umum 

Pertama atau kegiatan Ulangan Umum 

Kedua saya selalu melaksanakan kegiatan 

koreksi bersama, koreksi bersama yang 

saya adakan harus diikuti oleh semua 

guru kelas dan membawa lembar jawaban 

yang sudah dikumpulkan, saya membuat 

kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) 

dimana forum KKG ini saya gunakan 

sebagai temapt untuk melihat peningkatan 

kinerja guru dan sebagai tempat untuk 



 

 

 

 

berdiskusi guru. 

Refleksi  Kepala Sekolah dan guru mengadakan 

koreksi bersama setiap akhir ulangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 04/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 07.45-08.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apakah untuk mengukur kompetensi 

pedagogik guru hanya anda lakukan dari 

keberhasilan menyampaikan materi pelajaran 

dan pemahaman terhadap peserta didik saja? 

Informan  Kemampuan guru dalam kompetnsi pedagogik 

ini bukan hanya diukur dari kemampuan 

meyampaikan matrei pelajaran saja, akan 

tetapi juga dilihat dari kemampuan guru dalam 

menyusun perangkat pembelajaran seperti 

PROTA (Program Tahunan), PROMES 

(Program Semester), serta RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Karena setiap 

akhir tahun ajar saya pasti mengecek 

kelengkapan semua perangkat pembelajaran 

yang digunakan selama semester 1 dan 

semester 2. 



 

 

 

 

Refleksi  Kemampun kompetensi pedagogik guru juga 

diukur dari pemahaman guru dalam 

penyusunan perangkat pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 05/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 08.00-08.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda untuk menangani guru 

yang mempunayi kesulitan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran ? 

Informan  Untuk menangani guru yang kesulitan dalam 

menyusun perangkat pembelajaran saya sudah 

membuat forum KKG (Kelompok Kerja Guru) 

yang mana forum ini kami gunakan sebagai 

tempat untuk belajar besama tukar pendapat 

dan sekaligus saya gunakan sebagai tempat 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru dari segi sub-kompetensi yang belum 

mereka kuasai. Sehingga guru mampu 

meningkatkan kompetensi pedagogik. 

Refleksi  Dalam menangani guru yang kesulitan untuk 

menysuun perangkat pembelajaran maka 



 

 

 

 

kepala sekolah mengadakan kegiatan KKG 

(Kelompok Kerja Guru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 06/W/25-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 25 Februari 2017 

Jam    : 08.15-08.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Untuk meningkatkan Kompetensi 

Pedagogik Guru selain yang anda 

jelaskan apakah ada cara lain yang anda 

gunakan atau sarankan kepada setiap guru 

? 

Informan  Untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik, guru diusahakan untuk selalu 

mengikuti diklat, seminar, workshop, dan 

belajar bersama mengenai hal-hal yang 

belum difahami, selain itu untuk guru 

nyang belum menguasai teknologi juga 

diwajibkan untuk mengikuti kursus 

komputer. 

Refleksi  Kepala sekolah juga menganjurkan guru 

untuk mengikuti diklat, seminar dan 



 

 

 

 

workshop yang diadakan oleh kemenang, 

kabupaten dan kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 07/W/27-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 27 Februari 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana yang dimaksud dengan 

kompetensi kepribadian ? 

Informan  Kompetensi Kepribadian guru adalah 

guru yang mampu menjadi uswah yang 

baik, guru yang mampu dijadikan suri 

tauladan bagi setiap peserta didik, guru 

yang mampu memberikan kenyamanan 

bagi peserta didik, dan juga mampu 

menjunjung tinggi kode etik guru. 

Refleksi  Guru dikatakan mempunyai kompetensi 

kepribadian adalah guru yang mampu 

menjadi uswah serta suri tauladan yang 

baik bagi peserta didik. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 08/W/27-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 27 Februari 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda untuk 

meningkatkan kompetensi kepribadian 

guru ? 

Informan  Untuk meningkatkan kompetensi 

kepribadian guru saya lakukan adalah 

berangkat dari diri saya sendiri, saya 

sebagai kepala madrasah harus mampu 

menjadi mauidoh khasanah bagi semua 

guru yang ada di Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo ini. karena 

pengaruh dari seorang pemimpin akan 

berdampak besar bagi karyawannya. 

Pemimpin yang mempunyai akhlak yang 

baik maka akan disegani dan ditiru oleh 

karyawannya. 

Refleksi  Dalam meningkatkan kompetensi 



 

 

 

 

kepribadian guru, kepala sekolah 

berusaha untuk menjadi mauidoh 

khasanah bagi semua guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 09/W/27-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 27 Februari 2017 

Jam    : 07.30-07.45 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Contoh apa saja yang anda berikan setiap harinya 

untuk guru ? 

Informan  Untuk jam masuk di Mi Mamba‟ul Huda Al-
Islamiyah Ngabar Ponorogo ini adalah jam 06.45. 

Tetapi sebelum jam masuk saya sudah datang 

terlebih dahulu dibandingkan dengan semua guru 

yang mnegajar di Mi Mamba‟ul Huda Al-
Islamiyah Ngabar Ponorogo bukan karena rumah 

saya yang berdekatan dengan sekolah ini,tetapi 

memang saya berniat untuk memberikan contoh 

disiplin bagi semua guru yang mengajar di sini. 

Selain saya selalu datang lebih awal, saya juga 

memberikan contoh berpakaian yang rapi, karena 

dari pakaian yang rapi maka wibawa seorang guru 

akan terpancar dan itu mempunyai nilai yang 

tinggi bagi seorang guru. 

Refleksi  Contoh yang diberikan oleh kepala sekolah kepada 

guru dilakukan setiap hari. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 10/W/27-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 27 Februari 2017 

Jam    : 07.45-08.00 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda dalam memberikan 

mauidoh khasanah bagi seorang guru? 

Informan  Selain saya selalu datang lebih awal, saya 

juga memberikan contoh berpakaian yang 

rapi, karena dari pakaian yang rapi maka 

wibawa seorang guru akan terpancar dan 

itu mempunyai nilai yang tinggi bagi 

seorang guru. 

Refleksi  Dari cara berpakain juga mencerminkan 

sifat kepribadian seorang guru. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 11/W/27-02-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 27 Februari 2017 

Jam    : 08.00-08.15 

Tempat Wawancara  : Perpustakaan 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Pembiasaan yang seperti apa yang 

melibatkan antara guru dan peserta didik 

sehingga guru mampu memberikan 

contoh secara langsung kepada peserta 

didik? 

Informan  Shalat dzuhur bersama yang melibatkan 

semua guru dan semua peserta didik kami 

laksanakan setiap hari. Untuk semua guru 

yang tidak berhalanagn diwajibkan untuk 

mengikuti kegiatan shalat bersama, 

karena guru disini dijadikan sebagai 

contoh yang baik yang dapat ditiru oleh 

semua peserta didik. 

Refleksi  Pembiasaan yang melibatkan antara guru 

dan peserta diidk mampu menjadikan 



 

 

 

 

contoh secara langsung kepada peserta 

didik, dan itu danpaknya sangat positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 12/W/01-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 01 Maret 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang anda lakukan dalam 

meningkatkan kompetensi sosial ? 

Informan  Dalam meningkatkan kompetensi sosial 

guru saya sarankan untuk semua guru 

juga harus mempunyai komunikasi yang 

baik dengan warga masyarakat, karena 

kita seorang pendidik harusnya mampu 

menjadi suri tauladan yang baik, bukan 

hanya untuk peserta didik saja akan tetapi 

juga untuk warga masyarakat juga, rasa 

saling menghormati, saling membantu, 

dan saling mengahrgai ini lah yang harus 

kita tumbuhkan dari dalam diri kita 

masing-masing. Untuk menjaga 

hubungan yang baik dengan warga 

masyarakat 



 

 

 

 

Refleksi  Kepala sekolah selalu mencipatakan 

suasana akrab dilingkungan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 13/W/01-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 01 Maret 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang akan anda lakukan jika ada konflik antar guru 

? 

Informan  Orang yang bekerja di dalam lembaga pasti mempunyai 

karyawan yang banyak, atau rekan kerja yang banyak, 

begitupun di dalam lembaga Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo ini, guru yang mengajar 

disini berjumlah 35 guru, didalam diri masing-masing 

guru tentulah mempunyai sifat dan karakter yang 

berbeda-beda, ada yang sabar kadang ada juga yang 

perasaannya cepat tersinggung. Oleh karena itu saya 

selalu mengawasi setiap guru, jika ada permasalahan 

internal maka permasalahn tersebut akan dengan cepat 

saya selesaikan, karena saya tidak mau kalau 

keharmonisan guru akan pecah dan perpecahan 

komunikasi guru akan berdampak negatif bagi peserta 

didik begitupun pandangan masyarakat terhadap 



 

 

 

 

lembaga madrasah ini juga akan negatif. 

Refleksi  Konflik yang terjadi disuatu lembaga sekolah harus 

cepat diselesaikan karena akan memiliki dampak buruk 

bagi suatu lembaga sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 14/W/01-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 01 Maret 2017 

Jam    : 07.30-07.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara yang anda lakukan untuk 

membangun komunikasi antara guru dengan wali 

murid ? 

Informan  Untuk menjaga komunikasi antara guru dengan wali 

murid, saya sarankan untuk semua guru wali kelas 

harus mempunyai nomor handphone orang tua 

peserta didik, jadi kalau ada kepentingan yang harus 

melibatkan langung dengan orang tua peserta didik 

maka guru akan mudah dalam berkomunikasi 

dengan peserta didik. Setiap kelas ada toples kecil 

yang dinamankan dengan kotak kontak, isi kotak 

kontak tersebut adalah nomor handphone wali 

murid kelas tersebut. Selain berkomunikasi lewat 

handphone saya juga membuat pertemuan akhir 

tahun. Untuk penerimaan raport kenaikan kelas 

yang mengambil adalah wali murid. Dengan 



 

 

 

 

berkumpulnya wali murid guru bisa menyampaikan 

secara langsung perkembangan peserta didik selama 

setahun pembelajaran. 

Refleksi  Pentingnya komunikasi antara guru dengan wali 

murid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 15/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04Maret 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru ? 

Informan  Semua guru diberi kesempatan untuk mengikuti KKG, 

seminar, diklat ataupun workshop, sehingga diharapkan 

nantinya dari hasil kegiatan tersebut seorang guru mampu 

menerapkan dan mengembangkan di madrasah. utnuk 

kegiatan seminar, diklat serta workshop dilaksanakan jika ada 

permintaan drai kemenag untuk mengirimkan perwakilan dari 

madrasah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Biasanya 

penyelenggara kegiatan memberikan kuota dengan jumlah 

tertentu untuk masing-masing madrasah. Bagi yang ikut 

kegiatan tersebut akan mengajarkan kepada guru lain agar 

semua tahu dan bisamengemabngkan ilmunya. Untuk 

kegiatan KKG kepala madrasah membuat forum KKG 

sendiri, KKG yang hanya diikuti oleh guru Mi Mamba‟ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo ini dilaksankan di 

lembaga Mi sendiri. Kegiatan itu berlangsung setiap 1 bulan 



 

 

 

 

sekali. Kegiatan KKG ini juga dijadikan sebagai ajang dalam 

penyampaian masalah-masalah yang dihadapi oleh guru yang 

tidak mampu menyusun perangkat pembelajaran. 

Refleksi  Guru dianjurkan mengikuti kegiatan yang dapat 

meningkatkan kompetensi profesional guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 16/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Mengapa anda selalu memberikan 

kesempatan guru dalam kegiatan diklat, 

seminar dan workshop ? 

Informan  Dalam upaya-upaya meningkatkan 

kompetensi profesional tersebut selalu 

didukung, karena program-program itu 

positif, membawa dampak yang baik bagi 

tingkat profesional guru. program-

program itu unutk meningkatkan 

kompetensi profesional guru agar tujuan 

pendidikan dapat tercapai dengan 

baik.Sehingga dapat mencetak geberasi 

penerus bangsa yang hebat dan 

bertanggung jawab. 

Refleksi  Motivasi dari kepala skeolah sangat 



 

 

 

 

diperlukan dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 17/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 07.30-07.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana menurut anda dalam proses 

pemilihan metode pembelajaran setiap 

guru? 

Informan  Dalam penggunaan metode pembelajaran 

guru harus pintar memilih metode atau 

strategi yang menarik, tetapi dalam 

pemilihan metode dan strategi tersebut 

tidak hanya dilihat dari tingkat 

menariknya saja, akan tetapi juga dilihat 

dari kecocokan antara metode dengan 

materi pelajaran.  

Refleksi  Metode pembelajaran mempermudah 

dalam menjelaskan materi pelajaran. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 18/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 07.45-08.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana usaha anda dalam membina guru 

yang kesulitan dalam memilih metode 

pembelajaran ? 

Informan  Dalam pemilihan metode pembelajaran memang 

masih ada sebagian guru yang belum memahami. 

Dengan adanya masalah yang seperti itu akan 

kami selesaikan melalui kegiatan KKG 

(Kelompok Belajar Guru) yang kami adakan di 

Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo ini, yang mengikuti hanya guru yang 

ada di mi ini saja, dimana kegiatan ini digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh lembaga kami, sekaligus 

permasalahan yang dialami oleh guru. Salah 

satunya adalah guru belum mampu dalam 

memilih metode pembelajaran yang menarik.  



 

 

 

 

Refleksi  Guru harus mampu memilih strategi yang 

menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 19/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 08.00-08.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Siapa yang menjadi fasilitator untuk memandu 

jalannya kegiatan KKG tersebut ? 

Informan  Kegiatan KKG yang diadakan tentulah memerlukan 

fasilitaor. Fasilitator merupakan orang yang sudah 

mampu dan sudah menguasai materi yang akan 

disampaiakan dalam kegiatan. fasilitator dari 

kegiatan ini saya ambil juga dari guru di Mi 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

juga. Karena ada juga beberapa guru bahkan banyak 

guru yang sudah menguasai mengenai perangcangan 

kegiatan pembelajaran. Dimana rancangan kegiatan 

pembelajaran tersebut sudah berisi mengenai standart 

kompetensi, kompetensi dasar, tujuan, indikator, 

metode, strategi dan sumber belajar. Sebelum 

memilih metode dan strategi harusnya guru 

memahami dulu mengenai perancangan RPP, yang 



 

 

 

 

menjadi pegangan wajib bagi semua guru. 

Refleksi  Dalam memilih fasilitator untuk suatu kegiatan, 

harus yang menguasai materi yang akan dijadikan 

pokok bahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 20/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 08.15-08.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Dalam kompetensi profesional diharuskan guru mampu 

mengkaitkan antar konsep mata pelajaran, menurut anda 

bagaimana kemampuan dalam mengkaitkan konsep 

antar mata pelajaran tersebut ? 

Informan  Tidak semua guru memahami keterkaitan konsep-konsep 

antar mata pelajaran, tetapi ada juga beberapa guru yang 

mampu dalam mengaitkan konsep-konsep antar mata 

pelajaran tersebut. Oleh sebab itu maka saya membuat 

forum KKG yang kami gunakan sebagai wadah untuk 

belajar bersama,  terkait dengan cara-cara mengaitkan 

konsep-konsep antar mata pelajaran. Kemampuan 

pengetahuan guru memang tidak sama. Karena untuk 

kegiatan diklat, workshop dan seminar yang diadakan 

oleh kemenag hanya diambil beberapa saja untuk 

perwakilan. Karena kegiatan-kegiatan tersebut terbatas 

untuk peserta. Oleh sebab itu saya mengadakan forum 

KKG sebagai tempat untuk berbagi ilmu kepada guru-



 

 

 

 

guru yang lain. 

Refleksi  Kemampuan dalam mengkaitkan konsep antar mata 

pelajaran harus dikuasa oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 21/W/04-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ali Syahadad 

Tanggal   : 04 Maret 2017 

Jam    : 08.30-08.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Dalam kegiatan evaluasi kinerja guru 

strategi bagaimana yang anda gunakan ? 

Informan  Dalam evaluasi ini yang dibahas biasanya 

mengenai masalah evaluasi kinerja guru 

dalam mengajar dan menjalankan 

tugasnya. Kemudian evaluasi yang 

dilakukan setiap saat yakni melalui 

pengawasan baik didalam kelas maupun 

di luar kelas baik dilakukan secara rutin 

maupun tidak langsung. Dengan adanya 

dampak supervisi ini para guru selalu siap 

dengan tugasnya masing-masing. 

Refleksi  Dalam mengetahui berbagai peningkatan 

kompetensi yang dicapai oleh guru, maka 

kepala sekolah harus selalu mengadakan 

evaluasi terhadap guru. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 22/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sri Handayani 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apakah anda sebagai guru juga menyusun 

perangkat pembelajaran ? 

Informan  Setiap tahun saya menyusun perangkat 

pembelajaran seperti RPP, PROTA, 

PROMES. karena ketiga perangkat 

tersebut merupakan hal pokok yang harus 

dimiliki oleh seorang guru untuk 

mmepermudah dalam menyampaikan 

materi pelajaran. Selain itu semua 

perangkat pembelajaran memang hal yang 

diwajibkan oleh kepala sekolah dan 

semua guru harus mampu menyusunnya. 

Refleksi  Guru wajib menyusun perangkat 

pembelajaran. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 23/W/06-03-2017 

Nama Informan : Bapak Kasmani 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apakah anda mengalami kesulitan dalam 

menyusun perangkat pembelajaran ? 

Informan  Dalam menyusun perangkat pembelajaran 

saya merasa sangat kesulitan. Karena 

memang usia saya memang sudah sepuh, 

selain itu saya juga kurang menguasai 

mengenai teknologi. Jadi saya merasa 

sangat kesulitan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran. 

Refleksi  Diperlukan adanya pembinaan khusus 

terhadap guru yang belum menguasai 

penyusunan perangkat pembelajaran. 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 24/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Ika Fitria Puspita Dewi 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 07.30-07.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi Kepribadian Guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana bentuk tanggung jawab anda 

sebagai guru ? 

Informan  Saya sebagai tenaga pendidik yang mengajar 

di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo mempunyai tanggung jawab penuh 

atas pekerjaan saya, misalnya setiap hari saya 

harus masuk, supaya kelas yang mnejadi 

tanggung jawab saya tidak kosong dalam 

pelajaran. Pernah saya izin 2 minggu tidak 

masuk karena saya kemarin ada acara 

pernikahan, sebagai bentuk tanggung jawab 

saya, saya harus mencari pengganti yang 

mampu menggantikan saya sementara untuk 

mengajar dikelas yang sudah menjadi 

tanggung jawab saya. 

Refleksi  Guru harus bertanggung jawab penuh terhadap 

pekerjaannya. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 25/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Anis 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 07.45-08.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana pendapat anda terkait dengan 

upaya kepala sekolah dalam meingkatkan 

kompetensi sosial guru ? 

Informan  Dengan adanya kebijakan kepala 

madrasah dalam penanaman komunikasi 

yang baik dengan sesama guru, peserta 

didik, wali murid, dan masyarakat. 

memang berdampak positif terhadap 

masing-masing guru. Dari segi peserta 

didik guru lebih dihormati, manfaat 

mempunyai komunikasi baik dengan 

sesama guru ketika melaksanakan 

bekerjaan lebih tenang, tidak ada beban 

dan bisa terfokus dalam pekerjaan. 

Refleksi  Komunikasi yang baik akan menciptakan 

suasanan kerja yang tenang. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 26/W/06-03-2017 

Nama Informan : Bapak Fikri 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 08.00-08.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Menurut anda guru yang berwibawa itu 

adalah guru yang bagaimana ? 

Informan  Guru yang mempunyai wibawa yang baik 

adalah salah satunya menghargai 

pendapat orang lain, contoh kecilnya 

adalah menghargai pendapat seorang 

peserta didik supaya mereka merasa 

dihargai dan akhirnya juga akan tumbuh 

sikap menghargai orang lain. 

Refleksi  Guru harus mampu menghargai pendapat 

orang lain, entah dari sesame guru 

maupun peserta didik. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 27/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sarmini 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 08.15-08.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Menurut anda bagaimana RPP yang baik 

itu? 

Informan  RPP yang baik itu harus berisi 

komponen-komponen seperti nama 

madrasah, alokasi waktu, standart 

kompetensi, kompetensi dasar, tujuan, 

indikator, metode, strategi dan sumber 

belajar. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, apa yang dilaksanakan 

guru harus sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat sebelum mengajar. 

Refleksi  RPP yang disusun oleh guru harus 

lengkap susunannya. 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 28/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Nasrurohmatin 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 08.30-08.45 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana menurut anda tentang 

penguasaan materi oleh tenaga pendidik ? 

Informan  Dalam pembelajaran guru memang harus 

menguasai materi, itu adalah hal yang 

sangat wajib bagi guru, ketika guru sudah 

mneguasai materi maka dalam 

penyampaian kepada peserta didik akan 

lebih mudah, lebih santai dan 

penjelasannya lebih mudah dipahami.  

Oleh karena itu memang hal yang sangat 

wajib jika seorang guru harus mampu 

menguasai materi pembelajaran. 

Refleksi  Guru wajib menguasai materi 

pembelajaran. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 29/W/06-03-2017 

Nama Informan : Ibu Nasrurohmatin 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 08.45-09.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana menurut anda mengenai usaha 

kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional tersebut? 

Informan  Upaya kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru 

di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo ini sangat besar sekali 

dan kepala madrasah sudah berjalan sesuai 

dengan fungsinya, mulai dari pengawasan, 

pembinaan, dan lain-lain. Sehingga upaya 

kepala  sekolah untuk meningkatkan 

kompetensi profesional guru ini sangat 

mempunyai dampak positif terhadap 

semua guru. 

Refleksi  Upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional 

guru mempunyai dampak yang positif. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 30/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sarmini 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 07.00-07.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda dalam menangani 

peserta didik yang hiperaktif ? 

Informan  Peserta didik disatu kelas itu mempunyai 

sifat yang berbeda-beda ada yang hyper 

aktif dan juga ada yang pendiam. Dalam 

menangani anak yang  hyper aktif saya 

selalu memberikan perhatian yang 

khusus, misalnya dalam setiap 

pembelajaran saya hubungkan dengan 

permainan, tetapi permainan tersebut juga 

tetap ada hubungannya dengan materi 

pembelajaran. Kalau pembelajaran dibuat 

dengan model permainan maka anak yang 

hyper aktif akan tenang dan terpaku pada 

pembelajaran. Karena dengan metode 

permainan secara langsung cara tersebut 

sudah memenuhi kebutuhan peserta didik 

yang hyper aktif. 

Refleksi  Seorang guruharus mampu memahmi 

peserta didik, supaya mampu memenuhi 

kebutuhan peserta didik. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 31/W/15-03-2017 

Nama Informan : Bapak Ahmad Daroni 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 07.15-07.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda dalam menciptakan 

suasana pembelajaran yang 

menyenangkan ? 

Informan  Dalam menyampaikan materi saya 

menggunakan berbagai metode, metode 

pembelajaran yang saya gunakan adalah 

metode yang menarik sehingga 

konsentrasi peserta didik dapat terfokus 

dalam pembelajaran. Selain menarik 

metode pembelajaran juga harus sesuai 

dengan materi pembelajaran yang 

disampaikan. Dan metode pembelajaran 

akan mempermudah dalam penyampaian 

materi. 

Refleksi  Dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, 

diperlukan berbagai varian metode yang 

digunakan. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 32/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Supingatun 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 07.30-07.40 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Dalam melaksanakan pembelajaran, 

apakah hanya dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang menarik saja, 

untuk membuat peserta didik tidak bosan 

? 

Informan  Dalam menyampaikan pembelajaran 

untuk pengelolaan kelas juga saya 

perhatikan, jadi dalam pembelajaran 

setiap hari saya mengganti tempat duduk 

peserta didik. Jadi setiap hari suasana 

kelas itu berbeda. 

 

Refleksi  Dalam mencipatakan suasana 

pembelajaran yang menarik dan tidak b 

osan maka pengelolaan kelas juga perlu 

diperhatikan. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 33/W/15-03-2017 

Nama Informan : Bapak Royani Maskur 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 07.40-07.50 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang anda lakukan dalam menangani 

anak yang ramai ketika proses 

pembelajaran ? 

Informan  Dalam menangani peserta didik yang 

ramai, pertama akan saya beri peringatan, 

jika dalam pemberian peringatan peserta 

didik tidak juga nurut maka langkahnya 

adalah memberikan hukumam tetapi 

hukuman yang diberikan tidak boleh 

merugikan peserta didik, hukuman yang 

diberikan adalah keluar dari kelas dengan 

mengerjakan tugas yang sudah diberikan 

oleh guru, selain itu guru juga 

memberikan wejangan jika kesalahan itu 

diulang lagi maka guru akan memberikan 

nilai merah. 

 

Refleksi  Guru harus mampu menangani peserta 

didik yang ramai, sehingga tidak 

mengaggu KBM. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 34/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sarmini 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 07.50-08.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi pedagogik guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Dalam pelaksanaan pembelajaran 

bagaimana sistem evaluasi yang anda 

lakukan ? 

Informan  Dalam sistem evaluasi saya menggunakan  

evaluasi  proses dan evaluasi hasil, yang 

mana evaluasi proses merupakan faktor 

utama dalam menentukan nilai dan 

keberhasilan peserta didik. 

Refleksi  Sebaiknya dalam proses pembelajaran 

menggunakan evaluasi proses dan 

evaluasi hasil. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 35/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Nasrurohmatin 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.00-08.10 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda dalam 

meningkatkan etos kerja sebagai tenaga 

pendidikan ? 

Informan  Dalam meningkatkan etos kerja saya 

selalu berfikir bahwa kerja adalah sebuah 

kewajiban dan ibadah, apalagi pekerjaan 

saya di dalam lingkup pendidikan, artinya 

saya bekerja untuk menanamkan 

pendidikan entah itu berupa materi 

ataupun perilaku-perilaku yang sesuai 

dengan norma masyarakat, jadi kewajiban 

yang seperti itu harus saya lakukan 

semaksimal mungkin dan mampu 

membawa peserta didik dalam jenjang 

keberhasilan dan prestasi. 

Refleksi  Dalam melaksanakan tanggung jawab 

harus mempunyai sebuah prinsip, 

sehingga mampu menciptakan etos kerja 

yang baik. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 36/W/15-03-2017 

Nama Informan : Bapak Royani 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.10-08.20 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana usaha anda dalam 

memberikan contoh yang baik terhadap 

peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat terpengaruh dalam sikap yang 

positif ? 

Informan  Untuk menunjukkan kepribadian guru 

yang berwibawa, maka dalam memanggil 

sesama guru tidak boleh hanya dengan 

namanya saja, akan tetapi juga harus 

disertai dengan panggilan Ustad atau 

Ustadzah karena itu juga sebagai contoh 

bagi peserta didik dalam menghargai 

seorang guru.  

Refleksi  Contoh yang baik dari seorang guru, 

maka akan menimbulkan dampak positif 

terhadap peserta didik. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 37/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sutini 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.20-08.30 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apakah dalam mendidik peserta didik 

harus menggunkaan kekerasan ? 

Informan  Dalam pendidikan dilarang untuk 

menggunakan kekerasan, jadi saya 

sebagai tenaga pendidik juga harus 

mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam 

proses mendidik anak jika menggunakan 

kekerasan pasti akan timbul dendam dari 

dalam diri anak, selain itu juga akan 

mempengaruhi perkembangan psikologi 

anak, jadi kami tidak pernah melakukan 

kekerasan dalam proses pendidikan. 

Refleksi  Kekerasan dilarang untuk dilakukan 

dalam proses pendidikan, karena akan 

mempengaruhi perkembangan psikologi 

anak. 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 38/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Sri Handayani 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.30-08.40 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana cara anda dalam menjaga 

komunikasi yang baik dengan sesama 

tenaga pendidik ? 

Informan  Untuk menjaga komunikasi agar tetap 

terjaga dan harmonis kami sering 

menyapa, sering berkomunikasi, yang 

utama adalah menjaga pembicaraan 

jangan sampai ada tutur kata atau 

pembicaraan yang akhirnya akan 

menyinggung perasaan sesama tenaga 

pendidik. Jadi intinya kami harus menjaga 

lisan supaya tidak timbul pertikaian antara 

kami, sehingga suasana lembaga akan 

harmonis dan menyenangkan. 

Refleksi  Dalam mencipatakan suasana harmonis 

dilingkungan sekolah, antar tenaga 

pendidik harus mempunyai komunikasi 

yang baik. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 39/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Umi Rohmaniyah 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.40-08.50 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi sosial guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang anda lakukan untuk menjaga 

komunikasi yang baik dengan orang 

tua/wali peserta didik? 

Informan  Dalam menjaga komunikasi dengan orang 

tua/wali peserta didik saya wajib 

mempunyai kontak/nomor handphone 

orang tua/wali peserta didik, karena 

berkomunikasi lewat media elektronik 

akan lebih mudah, ketika peserta didik 

disekolah mendapatai masalah maka guru 

bisa secara langsung menginformasikan 

kepada orang tua/wali peserta didik, selain 

itu media elektronik juga kami gunakan 

sebagai tempat sharing, bertukar pendapat 

dalam proses membimbing peserta didik. 

Karena semua sadar bahwa pendidikan 

bukan hanya berproses disekolah, tetapi 

juga dirumah. 

Refleksi  Guru juga memanfaatkan alat teknologi 

sebagai sarana pendukung dalam 

mnciptakan kelancaran komunikasi antara 

guru dengan orang tua/wali peserta didik. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 40/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Nasrurohmatin 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 08.50-09.00 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaiamana peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional 

guru? 

Informan  Upaya kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional 

guru di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo ini sangat besar sekali 

dan kepala madrasah sudah berjalan 

sesuai dengan fungsinya, mulai dari 

pengawasan, pembinaan, dan lain-lain. 

Sehingga upaya kepala  sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi profesional 

guru ini sangat mempunyai dampak 

positif terhadap semua guru. 

 

Refleksi  Kepala sekolah sangat berperan dalam 

memberdayakan tenaga pendidik 

dilembaga sekolah yang dipimpin. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 41/W/15-03-2017 

Nama Informan : Ibu Rusminatin 

Tanggal   : 15 Maret 2017 

Jam    : 09.00-09.10 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi profesional guru 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Apa yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional 

guru ? 

Informan  Kepala sekolah selalu mendukung kami 

dalam meningkatkan kompetensi 

profesional, seperti di dalam perpustakaan 

dipasang wifi, wifi dipasang bertujuan 

untuk mempermudah guru dalam 

mengakses internet untuk mencari materi 

pendukung yang dapat digunakan untuk 

memperlancar KBM. Salah satu yang 

dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan 

diri dengan perkembangan zaman 

semakin maju. 

Refleksi  Kepala sekolah harus mempunyai alat 

pendukung dalam mengembangnya mutu 

pendidikan. 

 



 

 

 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Kode    : 42/W/15-03-2017 

Nama Informan : Bapak Fikri 

Tanggal   : 06 Maret 2017 

Jam    : 08.00-08.15 

Tempat Wawancara  : Ruang Guru 

Topik Wawancara : Kompetensi kepribadian 

 Materi Wawancara 

Peneliti  Bagaimana usaha guru dalam 

meningkatkan kompetensi kepribadian 

guru ? 

Informan  Dalam meningkatkan kompetensi 

kepribadian guru, guru juga harus mampu 

memberikan contoh yang baik, berbicara 

sopan, saling menghormati dan saling 

menghargai, sebagai contoh ketika 

pembelajaran berlangsung adaanak yang 

berpendapat tentang mata pelajaran yang 

disampaikan, jadi saya sebagai guru juga 

harus mendengarkan pendapatnya dan 

menanggapinya, karena jika jika lakukan 

hal yang seperti itu maka peserta didik 

juga akan merasa dihargai. 

Refleksi  Contoh yang baik dari guru merupakan 

pembelajaran yang utama bagi peserta 

didik. 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 04 

JADWAL OBSERVASI 

No Hari/Tanggal Tempat Waktu Observasi Obyek yang 

diobservasi 

Waktu 

penyusunan 

1 09 Februari 

2017 

Mi Mamba‟ul 

Huda Al-

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

07.00-08.30 Pelaksanaan 

kegiatan KKG 

(Kelompok Kerja 

Guru) 

10.00-11.30 

2 16 Februari 

2017 

Mi Mamba‟ul 

Huda Al-

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

06.45-07.00 Kegiatan dalam 

meningkatkan 

kompetensi 

kepribadian guru 

08.00-09.00 

3 2 Maret 2017 Mi Mamba‟ul 

Huda Al-

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

07.00-08.30 Kegiatan dalam 

meningkatkan 

kompetensi 

pedagogik guru 

11.00-12.00 

4 4 Maret 2017 Mi Mamba‟ul 

Huda Al-

08.30-09.30 Kegiatan 

meningkatkan 

11.00-12.00 



 

 

 

 

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

kompetensi 

profesional guru 

5 7 Maret 2017 Mi Mamba‟ul 

Huda Al-

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

07.00-08.30 Kegiatan 

meningkatkan 

kompetensi sosial 

guru 

10.00-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 05 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode      : 01/O/9-2-2017 

Tanggal Pengamatan   : 09 Februari 2017 

Jam      : 07.00-08.30 

Disusun Jam     : 10.00-11.30 

Kegiatan yang diobservasi   : Pelaksanaan kegiatan KKG (Kelompok Kerja 

Guru) 

 

Transkip Observasi Pelaksanaan kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) di Mi 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo setiap satu 

bulan sekali. Jika ada kegiatan sekolah yang mengharuskan 

adanya musyawarah antara guru maka kegiatan KKG bisa 

berubah jadwal yaitu satu minggu sekali. Kegaiatan yang akan 

dilaksanakan di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo ini adalah kegiatan Ulangan Umum Pertama, maka 

kegiatan KKG ditambah menjadi satu minggu sekali, kegiatan 

itu membahas mengenai cara-cara pembuatan soal. Setelah 

kegaiatan pembuatan soal selesai setiap akhir ulangan akan 

diadakan kegiatan koreksi bersama. 

Tanggapan Kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) di Mi Mamba‟ul Huda 



 

 

 

 

Pengamat Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo sangat fleksibel. Karena 

jadwal tetapnya adalah satu bulan sekali, jika ada kegaiatan 

yang mengharuskan adanya musyawarah dari semua guru 

maka kegiatan KKG akan ditambah satu minggu sekali 

menjelang kegiatan tersebut berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode      : 02/O/16-2-2017 

Tanggal Pengamatan   : 16 Februari 2017 

Jam      : 10.00-12.00 

Disusun Jam     : 13.00-14.00 

Kegiatan yang diobservasi   : Kegiatan dalam meningkatkan kompetensi 

kepribadian guru 

 

Transkip Observasi Dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru kepala 

sekolah selalu memberikan contoh kepada guru, setiap pagi 

kepala sekolah selalu datang lebih awal, ketika sampai 

kesekolah kepala sekolah tidak hanya duduk berdiam saja, 

kepala sekolah berkeliling mengelilingi lingkungan sekolahan 

untuk mengecek kebersihan lingkungan sekolah. Jika ada yang 

kotor maka kepala sekolah langsung membersihkan, tanpa 

menyuruh peserta didik untuk membersihkannya.  

Tanggapan 

Pengamat 

Usaha kepala sekolah untuk menjadi suri tauladan bagi semua 

guru yang mnegajar di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo sangat terkesan baik dan mempunyai 

dampak positif bagi guru maupun peserta didik.  

 



 

 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode      : 03/O/2-3-2017 

Tanggal Pengamatan   : 02 Maret 2017 

Jam      : 07.00-08.30 

Disusun Jam     : 11.00-12.00 

Kegiatan yang diobservasi   : Kegiatan dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru 

Transkip Observasi Dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, kepala 

sekolah selalu menganjurkan bahwa sebelum pembelajaran 

guru harus mempunyai rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang lengkap terdiri dari Standart Kompetensi, Kompetensi 

Dasar, Tujuan, Indikator, Metode, Media, Sumber materi dan 

lain-lain. 

Tanggapan 

Pengamat 

Dengan adanya perangkat pembelajaran yang lengkap maka 

dalam proses pembelajaran guru akan lebih mudah karena 

sudah dilengkapi metode pembelajaran yang menarik, dan 

siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode      : 04/O/4-3-2017 

Tanggal Pengamatan   : 04 Maret 2017 

Jam      : 08.30-09.30 

Disusun Jam     : 11.00-12.00 

Kegiatan yang diobservasi   : Kegiatan meningkatkan kompetensi 

profesional guru 

Transkip Observasi Dalam mengukur tingkat profesional guru maka setiap proses 

penyampaian materi kepada peserta didik, guru harus mampu 

mengkaitkan antar konsep materi pembelajaran, selain itu guru 

juga harus mampu mengkaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari. Karena apa yang nyata dilihat oleh 

peserta didik maka akan mempengaruhi tingkat pemahaman 

peserta didik. 

Tanggapan 

Pengamat 

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru dituntut harus mampu 

dan mahir dalam menyampaikan materi pelajaran. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode      : 05/O/7-3-2017 

Tanggal Pengamatan   : 07 Maret 2017 

Jam      : 07.00-08.30 

Disusun Jam     : 10.00-11.00 

Kegiatan yang diobservasi   : Kegiatan meningkatkan kompetensi sosial 

guru 

Transkip Observasi Dalam meningkatkan kompetensi sosial guru semua guru 

harus mampu mempunyai komunikasi yang baik antar guru, 

selain komunikasi yang baik antar guru, guru juga dituntut 

harus mampu memiliki komunikasi yang baik dengan peserta 

didik, karena dengan adanya komunikasi yang baik antara guru 

dengan peserta didik jika suatu saat ditemui peserta didik yang 

biasanya ceria menjadi tidak ceria maka peserta didik akan 

lebih leluasa untuk bercerita kepada guru, karena dari awal 

sudah dibiasakan untuk menjalin komunikasi antara guru 

dengan peserta didik. Selain dengan peserta didik guru harus 

mempunyai komunikasi yang baik dengan wali murid dan 

lingkungan masyarakat di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo.  

Tanggapan Dalam meningkatkan kompetensi sosial guru, guru dituntut 



 

 

 

 

Pengamat harus mempunyai komunikasi yang baik dengan sesama guru, 

peserta didik wali murid dan warga masyarakat sekitar Mi 

Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 

DAFTAR HASIL DOKUMENTASI 

No Bentuk 

Dokumentasi 

Isi Dokumentasi Koding Tanggal/Waktu 

Pencatatan 

1. Data tertulis Sejarah singkat berdirinya 

Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar 

- Sabtu, 25 Februari 

2017 

08.00-09.00 

2. Data Tertulis Letak Geografis Mi 

Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar 

Ponorogo 

- Sabtu, 25 Februari 

2017 

08.00-09.00 

3. Data tertulis Visi dan Misi Mi 

Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar 

Ponorogo 

- Sabtu, 25 Februari 

2017 

08.00-09.00 

4. Data tertulis Sarana dan Prasarana Mi 

Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar   

- Sabtu, 25 Februari 

2017 

08.00-09.00 

5. Data tertulis Keadaan guru dan murid 

Mi Mamba‟ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar   

- Sabtu, 25 Februari 

2017 

08.00-09.00 



 

 

 

 

6. Data tertulis Siswa Mi Mamba‟ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo 

- Sabtu, 25 Februari 

2017 

08.00-09.00 

7. Data tertulis Kegiatan Ekstrakurikuler - Sabtu, 25 Februari 

2017 

08.00-09.00 

8. Data tertulis Aktifitas Madrasah - Sabtu, 25 Februari 

2017 

08.00-09.00 

9. Tabel Guru Pendidik - Sabtu, 25 Februari 

2017 

08.00-09.00 

10. Tabel Peserta Didik - Sabtu, 25 Februari 

2017 

08.00-09.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 07 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Sejarah singkat berdirinya Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti Dokumentasi  Madrasah Ibtidaiyah mamba‟ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

didirikan pada tahun 1946 M oleh Bapak KH. Moh. Thoyyib. 

Dalam mendirikan madrasah ini, beliau dibantu oleh tiga orang 

putranya, yaitu KH. Ahmad Thoyyib, KH. Ibrahim Thoyyib, 

KH. Ishak Thoyyib. Pada waktu itu, Madrasah masuk sore 

(pukul 14.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB). Madrasah Ibtidaiyah 

ini mulai masuk pagi pada tahun 1958. Pada waktu itu Kepala 

MI adalah KH. Moh Ishak Thoyyib, beliau kemudian diganti 

oleh Abdurrahman, dan secara berturut-turut  digantikan oleh 

Bapak  Moh. Tarsis, Bapak Moh. Dan Suhud. Pada tanggal 1 

Juli 2006 pimpinan pondok pesantren wali songo beserta 

anggota yayasan mengangkat Hj. Sumiatun sebagai kepala MI 

Mambaul Huda menggantikan Muhammad Suhud. Dan pada 

tanggal 01 Juli 2011 salah satu guru diangkat untuk 



 

 

 

 

menggantikan Hj. Sumiatun sebagai kepala sekolah di MI 

Mambaul Huda Ngabar Ponorogo, yaitu M. Ali Syahadat S. Ag 

sebagai kepala sekolah periode 2011 sampai saat ini. 

Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda adalah Madrasah swasta 

di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar Siman Ponorogo. Madrasah swasta ini berstatus 

terakreditasi dengan nilai B. 

Refleksi  Madrasah Ibtidaiyah mamba‟ul Huda Ngabar Siman Ponorogo 

didirikan pada tahun 1946 M oleh Bapak KH. Moh. Thoyyib. 

Termasuk sekolah Mi yang tua di Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Letak Geografis Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti 

Dokumentasi  

Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda berlokasi di jalan Sunan 

Kalijaga No. 09 Desa Ngabar kecamatan Siman kabupaten 

Ponorogo. Dengan nomor telp. 0352-311302. Serta mempunyai 

NSM. 111235020019 NPSN. 20510484 dan terakreditasi B. 

Adapun batas-batasnya adalah: 

i. Sebelah utara berbatasan dengan Desa beton 

j. Sebela selatan berbatasan dengan Desa Demangan 

k. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Walisongo 

l. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Demangan 

Lingkungan alam sekitar MI Mambaul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar Siman Ponorogo berdekatan dengan area Pondok Wali 

Songo. Sehingga memberikan keuntungan pada bidang 

akademis, terutama pada bidang agama. Selain itu juga cukup 

jauh dari jalan raya yang membuat suasana belajar lebih 

nyaman, sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu oleh 



 

 

 

 

bisingnya suara kendaraan bermotor. 

Refleksi  Mi Mamba‟ul Huda Al-islamiyah Ngabar Ponorogo tempatnya 

mudah dijangkau dan dekat dengan jalan raya dan juga 

berdekatan dengan area pondok wali songo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Visi dan Misi Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti 

Dokumentasi  

e. Visi MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Menjadi lembaga pendidikan dasar islam yang unggul dan 

berjiwa pesantren. 

Indikator Siswa: 

17) Berprestasi dalam bidang akademik dan 

non akademik. 

18) Unggul dalam pengembangan kurikulum 

dan proses pembelajaran. 

19) Unggul dalam kelembagaan dan 

managemen madrasah. 

20) Memiliki praktek pengembangan diri, 

keterampilan dan kewirausahaan. 

21) Memiliki praktek dan budaya pengalaman 

ajaran agama islam. 

22) Memiliki lingkungan madrasah yang 



 

 

 

 

nyaman dan kondusif untuk belajar. 

23) Mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat. 

24) Memiliki panca jiwapesantren yaitu: 

keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah 

islamiyah, kebebasan. 

 

f. Misi MI Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

11) Generasi muslim yang berjiwa keikhlasan, 

kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah 

dan kebebasan. 

12) Membentuk generasi yang bertaqwa, beramal 

sholeh, berbudi luhur, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, berfikiran bebas, berjiwa 

wiraswasta, dan cinta tanah air. 

13) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif, agar anak didik dapat berkembang 

secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

14) Mengembangkan kemampuan dasar anak didik 

dalam ilmu pengetahuan, bahasa arab, bahasa 

inggris, keterampilan, dan seni. 



 

 

 

 

15) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, 

sehat, bersih dan indah. 

Refleksi  Visi Misi Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

membentuk siswa siswi yang berkompetensi dibidang IMTAQ 

dan keterampilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Sarana dan Prasarana Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar   

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti Dokumentasi  Sarana prasarana yaitu data tentang keadaan sekolah. 

Dalam kegiatan proses belajar mengajar (KBM) diperlukan 

adanya sarana dan prasarana yang memadai, sarana prasarana 

yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat mempermudah 

uasaha dan memperlancar terlaksananya program pendidikan 

dan pengajaran di MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. Adapun sarana prasarana yang tersedia disekolah 

adalah sebagai berikut: ruang kepala madrasah dan ruang guru 

jumlah 1 kondisi baik, ruang TU jumlah 1 kondisi baik, ruang 

LAB komputer jumlah 1 kondisi baik, mushola jumlah 1 

kondisi baik, ruang toilet guru dan siswa jumlah 6 kondisi baik, 

ruang UKM jumlah 1 kondidi baik, lapangan sepak bola jumlah 

1 kondisi baik, drumb band 1 set, band 1 set. 

Refleksi  Mi Mamba‟ul Huda Al-islamiyah Ngabar Ponorogo memiliki 

saranan dan prasarana yang lengkap sehingga dapat 



 

 

 

 

mendukung tercapainya tujuan proses KBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : keadaan guru dan murid Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar   

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti Dokumentasi  Guru MI Mambaul Huda Ngabar Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo berjumlah 39 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) berjumlah 3 orang dan selebihnya adalah Guru Tetap 

Yayasan (GTY). Guru MI Mambaul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

mempunyai jenjang SI dan dll. 

Pada tahun pelajaran 2016/2017 madrasah ini memiliki jumlah 

siswa 337 dengan rincian 161 laki-laki dan 176 perempuan. 

Tidak hanya berasal dari wilayah Ngabar saja, namun dari 

wilayah-wilayah desa terdekat, luar kota bahkan dari luar pulau 

seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Pluralisme 

yang ada di Madrasah ini tidak membuat kecil semangat para 

asatidz, bahkan lebih bersemangat untuk memvariasikan 

metode pembelajaran. Masalah apa pun dari peserta didik dapat 

terselesaikan dengan baik sehingga tercipta situasi belajar yang 

kondusif. 



 

 

 

 

Refleksi  Mi Mamba‟ul Huda Al-islamiyah Ngabar Ponorogo memiliki 

guru yang berkompeten dalam bidangnya dan memiliki jumlah 

murid yang banyak dari berbagai daerah. 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Siswa Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti Dokumentasi  Pada tahun pelajaran 2016/2017 madrasah ini memiliki jumlah 

siswa 344 dengan rincian 161 laki-laki dan 176 perempuan. 

Tidak hanya berasal dari wilayah Ngabar saja, namun dari 

wilayah-wilayah desa terdekat, luar kota bahkan dari luar pulau 

seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Pluralisme 

yang ada di Madrasah ini tidak membuat kecil semangat para 

asatidz, bahkan lebih bersemangat untuk memvariasikan 

metode pembelajaran. Masalah apa pun dari peserta didik dapat 

terselesaikan dengan baik sehingga tercipta situasi belajar yang 

kondusif. 



 

 

 

 

Refleksi  Siswa di Mi Mamba‟ul HudaAl-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

tidak hanya berasal dari ponorogo saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Kegiatan Ekstrakurikuler 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti 

Dokumentasi  

10. Kegiatan Ekstrakurikuler 

i. Muhadharah 

j. Pramuka 

k. Drumband 

l. Olahraga 

Refleksi  Kegiatan ekstrakurkuler di Mi Mamba‟ulHuda Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo bermacam-macam yang dapat 

mengembangkan minat dan bakat peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Data Tertulis 

Isi Dokumen  : Aktifitas Madrasah 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan : 08.00-09.00 

Bukti Dokumentasi  2. Aktifitas Madrasah 

e. Pentas Seni 

Yang diadakan setiap akhir tahun pelajaran. 

dengan peserta pengisi pentas seni dari siswa dan siswi 

Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

f. Perlombaan dalam rangka HUT PPWS 

Refleksi  Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ponorogo mempunyai 

aktifitas rutinan yang dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Foto 

Isi Dokumen  : Kegiatan KKG 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Bukti 

Dokumentasi  

 

Refleksi  Pelaksanaan kegiatan KKG yang diikutioleh semua tenaga 

pendidik di Mi Mamba‟ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Foto 

Isi Dokumen  : Kegiatan koreksi bersama setelah ulangan umum pertama 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Bukti 

Dokumentas

i  

Refleksi  Kegiatan koreksi bersama hasil ulangan umum pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Foto 

Isi Dokumen  : Kegiatan guru sebelum memberikan materi pelajaran 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Bukti 

Dokumentasi  

 

Refleksi  Sebelum memberikan materi pelajaran guru terlihat membaca 

RPP terlebih dahulu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk   : Foto 

Isi Dokumen  : Guru menggunakan metode pembelajaran ketika pelajaran 

berlangsung 

Tanggal Pencatatan : 25 Februari 2017 

Bukti 

Dokumentasi  

 

Refleksi  Terlihat guru menggunakan metode pembelajaran ketika 

pembelajaran berlangsung. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Bentuk   : Tabel 

Isi Dokumentasi  : Guru Pendidik MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

Tanggal Pencatatan  : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan  : 08.00-09.00 

 

GURU PENDIDIK MI MAMBA‟UL HUDA NGABAR 

No Nama JK Pendd Study Status Alamat 

1 M. ALI SYAHADAT, 

S.Ag 

L S1 - GTY Demangan 

2 Hj. SUMITUN, S.PdI P S1 - GTY Demangan 

3 AHMAD DAROINI, 

S.PdI 

L S1 - GTY  Ngabar 

4 SUKARDI, BA L Sarmud - GTY Turi 

5 KASMANI S.Pd.i L S1 - GTY Ngasinan 

6 MIFTAHUL HUDA  L SLTA - GTY Ngabar 

7 PURNOMO SIDIQ 

S.Pd.i 

L S1 - GTY Demangan 

8 THOHIRUL FIKRI, 

M.Pd 

L S2 - GTY Tegalsari 



 

 

 

 

9 SITI MASRIKAH P SLTA - GTY Mlarak 

10 MARFUAH, S.PdI P S1 - GTY Mlarak 

11 SITI RIQOYAH P S1 - GTY Jabung 

12 NUR HIDAYATI, 

S.PdI 

P S1 - GTY Mlarak 

13 Dra. SUPINGATUN P S1 - GTY Ngabar 

14 MARILAH, S.PdI P S1 - GTY Demangan 

15 SUTINI, S.PdI P S1 - GTY Demangan 

16 SHOINATUN P SLTA - GTY Sambit 

17 RUSMINATIN, S.PdI P S1 - GTY Ngabar 

18 NASRUROHMATIN, 

S.PdI 

P S1 - GTY Ngabar 

19 MURTINI, S.PdI P S1 - GTY Mlarak 

20 BOYATIN, S.PdI P S1 - GTY Ngabar 

21 SITI FATIMAH, 

S.Ag 

P S1 - GTY Ngabar 

22 SARMINI, M.Pd P S2 - PNS Kauman 

23 UMI 

ROHMANIYATIN, 

S.Hi 

P S1 - GTY Bungkal 

24 SRI HANDAYANI, P S2 - PNS Ngrayun 



 

 

 

 

M.PdI 

25 AHYAR ALI 

MABRUR, S.Ag 

L S1 - GTY Demangan 

26 NISAUL KARIMAH, 

S.Ag 

P S1 - GTY Demangan 

27 ARUMI SRI 

HIDAYATI, S.Pd 

P S1 - GTY Demangan 

28 SITI 

MUNAWAROH, 

M.Pd.i 

P S2 - GTY Ngabar 

29 IMRO‟ATUL 

HASANAH, S.Ag 

P S1 - GTY Slahung 

30 SITI FATONAH, 

M.PdI 

P S2 - GTY Ngabar 

31 IKA FITRIA 

PUSPITA DEWI, 

S.Pd 

P S1 - GTY Demangan 

32 IMAM MUSTOFA  L SMP - - Mlarak 

33 ROYANI MASKUR L MA SI GTY Ngabar 

34 AHMAD ZAIMUDIN L MAN - GTY Lumajang 

35 BINTI ASYROFAH P S1 - GTY Ngabar 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Bentuk   : Tabel 

Isi Dokumentasi  : Peserta Didik MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

Tanggal Pencatatan  : 25 Februari 2017 

Jam Pencatatan  : 08.00-09.00 

 

Kelas Siswa sekarang Jumlah Jumlah sekarang Jumlah 

total L P L P 

1A 16 0 16 31 21 52 

1B 15 0 15 

1C 0 21 21 

2A 23 0 23 23 23 46 

2B 0 23 23 

3A 14 9 23 33 36 69 

3B 12 9 21 

3C 7 18 25 

4A 15 0 15 30 41 71 

4B 15 0 15 

4C 0 19 19 

4D 0 22 22 



 

 

 

 

5A 10 6 16 26 29 55 

5B 10 8 18 

5C 6 15 21 

6A 12 5 17 29 25 54 

6B 11 6 17 

6C 6 14 20 

Jumlah 172 175 347 172 175 347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 RIWAYAT HIDUP 

Atik Mustoko Wati, dilahirkan pada tanggal 29 Maret 1995 di desa Gajah Sambit. 

Putri pertama dari pasangan Bapak Suratman dan Ibu Katiyem. Pendidikan taman 

kanak-kanak di TK Dharma Wanita Gajah Sambit, pendidikan dasar ditamatkan pada 

tahun 2007 di SDN 1 Gajah Sambit, pendidikan Menengahnya di SMP 3 Ngaryun 

yang ditamatkan pada tahun 2010, pendidikan menengah atas di SMK 1 Slahung 

selesai pada tahun 2013. Kemusian pada tahun 2013 melanjutkan ke Institud Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah tamat pada tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


