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ABSTRAK 

Syaharuddin, 2022. Motivasi dan Kinerja Guru dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di MTs. Muhammadiyah Bontorita Kecamatan Galesong Kab. 

Takalar dibimbing oleh Muh. Rusli Malli dan Sumiati. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

motivasi dan kinerja guru di MTs. Muhammadiyah Bontorita. Serta 

bagaimana moitivasi dan kinerja guru tersebut mampu meningkatkan mutu 

pendidikan di MTs. Muhammadiyah Bontorita. 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs. Muhammadiyah Bontorita 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan Kepala 

Sekolah dan 6 guru di MTs. Muhammadiyah Bontorita serta Ketua 

Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi guru di MTs. 

Muhammadiyah Bontorita mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini 

karena perhatian pemerintah untuk mengapresiasi pengabdian guru 

madrasah semakin baik. Para guru juga semakin sadar bahwa 

kepercayaan orangtua peserta didik yang semakin tinggi terhadap 

Madrasah. Selain itu kesadaran guru dengan realita bahwa tantangan 

peserta didik yang setiap tahun butuh treathment atau penanganan yang 

berbeda. Guru MTs. Muhammadiyah Bontorita sadar bahwa kinerja guru 

seyogyanya tidak hanya pada melaksanakan pembelajaran tatap muka di 

kelas atau mengelola kurikulum sebagai tugas utama. Mutu pendidikan 

MTs. Muhammadiyah Bontorita semakin meningkat karena berbagai faktor 

antara lain: motivasi dan kinerja guru yang semakin optimal, 

pengembangan kapasitas diri guru, komunikasi yang efektif antara semua 

elemen sekolah, penjadwalan kegiatan yang konsisten, dan kepercayaan 

masyarakat.  

 

Kata kunci: Motivasi Guru, Kinerja Guru, Mutu Pendidikan. 

 

v 



vi 
 
 

 

vi 



vii 
 
 

 

 

 

 

vii 



viii 
 
 

 

KATA PENGANTAR 

ْٕمِ  ِح ْحمِه انشَّ  بِْسِم هللاِ انشَّ

 Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Swt, atas segala 

limpahan rahmat dan karunia-Nya juga taufik serta hidayah-Nya sehingga 

tesis ini dapat penulis selesaikan dengan judul "Motivasi dan Kinerja Guru 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs. Muhammadiyah Bontorita 

Kecamatan Galesong Kab. Takalar" sholawat dan salam kepada 

junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, kepada keluarga-keluarganya, 

sahabat-sahabatnya, sampai kepada pengikut-pengikutnya. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan 

tanpa adanya dukungan bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai 

pihak selama penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini menyampaikan 

terima kasih setulus-tulusnya kepada: 

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah 

Makassar yang telah memberikan perhatiannya terhadap 

kelangsungan dan kemajuan lembaga ini. 

2. Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. sebagai Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. Dr. Muh. Rusli Malli, M.Ag., Ketua Program Studi Magister 

Manajemen Pendidikan Islam dan sebagai pembimbing I serta     

Dr. Sumiati, S.Ag. MA., sebagai pembimbing II yang telah 

memberikan motivasi, bimbingan dan arahan pada penulis dalam 

merampungkan tesis ini.  

viii 



ix 
 
 

 

4. Bapak dan Ibu dosen serta para staf prodi dan tata usaha program 

pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. 

5. Kepada teman-teman kelas pascasarjana terkhusus semangat guru 

kami Ust Syamsuddin, Lc. (rahimahullah) yang selalu menjadi 

inspirasi kami untuk tetap semangat menyelesaikan pendidikan di 

pascasarjana. 

6. Kepala sekolah dan keluarga besar MTs. Muhammadiyah Bontorita 

yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 

melaksanakan penelitian. 

7. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Bado Dg Nai 

(rahimahullah) dan Ibu Sangnging Dg Nurung yang telah mengasuh 

dan membesarkan penulis sehingga bisa menjadi seperti sekarang 

ini. 

8. Kepada isteriku tercinta St. Humaerah Syarif, S.Pd., M.Pd. yang 

telah membantu, memberikan semangat, dan dukungan selama 

penulisan tesis ini. 

Harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan semoga 

Allah Swt. menilai sebagai suatu ibadah dan memberikan pahala yang 

berlipat ganda di sisinya . Aamiin.   

     Makassar, 01 September 2022 

             

              Syaharuddin 

  

ix 



x 
 
 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ……………………………………………………………i 

HALAMAN PENGESAHAN  ……………………………………………..ii 

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI ……………………………………..…iii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ……………………………...iv 

ABSTRAK …………………………………………………………………..……v 

ABSTRACT ……………………………………………………………………..vi 

 vii..……............………………………………………………………… انمهخص

KATA PENGANTAR ………………………………………………..…...……viii 

DAFTAR ISI  ……………………………………………………………………x 

DAFTAR TABEL ………………………………...…………………..…………xii 

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………xiii 

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang …………………………………………………..1 

B. Rumusan Masalah  ……………………………………………7 

C. Tujuan Penelitian  ………………………………………………..7 

D. Manfaat Penelitian  ………………………………………………8 

BAB II PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Hasil Penelitian ……………………………..………..9 

B. Tinjauan Teori dan Konsep  …………………………………10 

C. Kerangka Pikir  ……………………………………………….44 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ………………………………………………..47 
x 



xi 
 
 

 

B. Lokasi dan Objek Penelitian ..………………………………..47 

C. Data Analisis dan Penentuan Informan  ……………………47 

D. Teknik Pengumpulan Data  …………………………………...48 

E. Teknik Analisis Data  …………………………………………..48 

F. Pengecekan Keabsahan Data  ……………………………….49 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian ……..……………..51 

B. Paparan Dimensi Penelitian ..….……………………………..57 

C. Pembahasan . ..….………………………………...…………..67 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan ……..………………………………………………...78 

B. Saran ..….……………………………………..………………..79 

DAFTAR PUSTAKA  ………………………………………………………….81 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP …………...…………………….……………….92 

 

  

xi 



xii 
 
 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel     Teks    Halaman 

Tabel 1.1 Karya tulis relevan …………………………………………………..9 

Tabel 1.2 Data siswa MTs. Muhammadiyah Bontorita …………………....53 

Tabel 1.3. Data Guru dan Pegawai MTs. Muhammadiyah Bonorita …….55  

xii 



xiii 
 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar    Teks    Halaman 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir …………………………………………………..47  

xiii 



xiv 
 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran    Teks    Halaman 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara …………………………………….……84 

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian ……………………………………………86 

Lampiran 3. Dokumentasi 

Silaturrahim dengan PDM Kab. Takalar …...……………………………….88 

Wawancara dengan Kepala Madrasah ...…………………….……………..88 

Wawancara dengan guru …………………………………………………….88 

Wawancara dengan guru …………………………………………………….89 

Wawancara dengan Wakamad Bid. Kesiswaan ..…………………………89 

Wawancara dengan Wakamad Bid. Sarpras …………………………...….89 

Wawancara dengan guru …………………………………………………….90 

Wawancara dengan Kepala Perpustakaan ………………….……………..90 

Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiasi ………………..………...…91 

 

 

 

  

xiv 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan proses yang terjadi pada setiap manusia 

sebagai bentuk manifestasi budaya untuk mendorong peningkatan harkat 

dan martabat manusia. Proses pendidikan berlangsung seumur hidup dan 

terjadi pada setiap aspek kehidupan (Abdullah, A., 2019) dan merupakan  

sebuah  investasi  sumber  daya  manusia  jangka  panjang  yang memiliki 

nilai strategis bagi eksistensi peradaban manusia (Muslimin, A. A., & 

Idawati, I., 2022:198). Pendidikan dengan mutu dan kualitas yang baik, 

akan membentuk manusia beradab sehingga tercipta kehidupan sosial 

yang bermoral (Rinnanik, 2017:250). Pendidikan merupakan agen 

peradaban dan perubahan. Pendidikan memberikan arah yang jelas 

dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. 

Pada masa sekarang ini pendidikan memiliki peranan yang sangat 

penting untuk menunjang kehidupan manusia, karena pada dasarnya 

manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. 

Pendidikan berfungsi meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Namun 

realitanya, masih banyak masyarakat yang meragukan betapa pentingnya 

pendidikan. Padahal untuk maju setidaknya ada 3 hal penting yang harus 

diperhatikan, ekonomi yang cukup, pendidikan memadai, dan kesehatan 

prima. 
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Tuntutan pendidikan dalam kehidupan manusia sangat komplek, 

hal ini terbukti dengan banyaknya orang yang tidak berpendidikan status 

sosialnya kurang diperhatikan atau terkesampingkan. Dalam dunia kerja 

misalnya, banyak perusahaan yang menjadikan pendidikan terakhir 

sebagai persyaratan utama menerima pegagai. Hal itu membuktikan 

bahwa pendidikan pengaruhnya besar dalam kehidupan. Dengan 

diadakannya pendidikan, maka sedikitnya dapat memberikan wawasan 

dan pengetahuan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap 

manusia sehingga kehidupan masyarakat lebih baik. 

 Islam sangat memperhatikan dan mementingkan pendidikan karena 

pendidikan membentuk manusia yang sempurna. Al-Jamali, n.d. (1986:27) 

mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang sangat fundamental bagi 

manusia. Tujuan pendidikan menurut Alquran adalah agar manusia 

mengetahui kewajibannya sebagai makhluk individu dan sosial sehingga 

manusia mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat dan alam. Mampu 

memperlakukan alam sesuai hikmah penciptaannya dan mampu 

melestarikannya sebagai bukti penghambaan manusia terhadap 

penciptanya. 

 Alquran menjelaskan tentang pendidikan yang berkaitan 

dengan derajat manusia dalam Q.S. 58:11; 

ۡم  ُ ٱنَِّزَٔه َءاَمىُُاْ ِمىكُ عِ ٱَّللَّ
جَٔۡشفَ ۡهَم َدَسَجَٰ ِع ٱنَِّزَٔه أَُحُُاْ ٱۡن ََ 
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Terjemahnya: 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. 
 

 Dalam hadis juga disebutkan tentang pendidikan dan 

pentingnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan; 

َمْه  ََ ِم،  ِعهْ ًِ بِبنْ ْٕ ََساَد اِٖخَشيَ فَعَهَ َمْه أ ََ ِم،  ًِ بِبْنِعهْ َٕب فَعَهَْٕ وْ اَد انذُّ َمْه أََس

مِ  نِعهْ ًِ ببِ ْٕ َمب فَعَهَ  أََساَدٌُ

Artinya: 

Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka 
hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan 
akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang 
menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia 
menguasai ilmu. (HR Ahmad). 
 

 Pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan 

bangsa, agama, dan kebudayaan (Kahar, K., 2016:38). Pendidikan 

menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia bangsa Indonesia (Malli, R, 2021:159). Dalam kehidupan yang 

penuh dinamika dalam atmosfir modernisasi dan globalisasi, pendidikan 

dituntut mampu melakukan peran dan fungsinya secara aktif dan dinamis. 

 Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu 

dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan. Dengan demikian, diharapkan pendidikan mampu 

https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-sabar/
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memberikan kontribusi untuk kemajuan peradaban manusia sesuai yang 

tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. 

 Dalam UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem 

pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan 

kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta 

didik; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; bahasa pengantar; dan wajib 

belajar. Selain itu diatur juga mengenai standar nasional pendidikan; 

kurikulum; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana 

pendidikan; pendanaan pendidikan; pengelolaan pendidikan; peran serta 

masyarakat dalam pendidikan; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; 

pendirian satuan pendidikan; penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga 

negara lain; pengawasan; dan ketentuan pidana. 

 Sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan jaminan mutu 

pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu cara menilai mutu 

pendidikan di Indonesia dewasa ini adalah dengan melihat perkembangan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. IPM adalah indikator 

penting dalam mengukur keberhasilan kualitas hidup manusia. 

Meningkatnya nilai IPM menunjukkan pengembangan kualitas sumber 

daya khususnya manusia di suatu daerah (Muliza, M., Zulham, T., & 

Seftarita, C., 2017:52). 

Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Takalar masih berstatus sedang. 

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat daerah Takalar 

masih berada pada lebel sedang. Indeks pembangunan ini menjadi 
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ukuran indeks kesehatan, daya beli dan juga pendidikan (Muqorrobin, M., 

2017:51-69).  IPM yang masih rendah berkorelasi dengan kualitas 

pendidikan di daerah tersebut. IPM yang rendah salah satunya 

disebabkan karena mutu pendidikan yang rendah (Cahyadhi M, P. 

2020:18). 

Mutu pendidikan tidak dapat dilakukan begitu saja. Mutu diperoleh 

dari suatu proses yang dinamis dengan syarat tertentu. Jika proses 

berjalan dengan baik, efektif dan juga efesien, maka peluang untuk 

mendapatkan pendidikan yang bermutu juga besar (Supadi, M. P. 

2021:94). Hal ini tentunya menjadi tantangan pendidikan dalam 

melaksanakan perannya dalam mencetak peserta didik yang berdaya 

saing tinggi (qualified).  

Untuk dapat melaksanakan perannya dengan baik, faktor-faktor 

pendidikan yang merupakan satu kesatuan yang dinamis harus 

diperhatikan kualitas dan mutunya agar dapat memaksimalkan fungsinya 

masing-masing. Faktor-faktor ini perlu mendapatkan perhatian khusus 

yang rancangan pendidikan dapat terlaksana dengan sempurna.  

 Salah satu komponen penting yang mempengaruhi mutu 

pendidikan adalah guru. Guru adalah sumber daya manusia yang harus 

memiliki kemampuan untuk mensinergikan segala faktor-faktor yang 

memungkinkan mempengaruhi lingkungan dan proses pembelajaran yang 

bermutu. Kesuksesan pembelajaran banyak bergantung pada 

kemampuan guru dalam melaksanakan perannya. Dengan tidak 
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mengabaikan peran faktor lain, guru dapat dianggap sebagai faktor yang 

paling urgen dalam menentukan mutu pendidikan.  

 Indonesia merupakan negara dengan sejarah pendidikan yang 

beragam. Salah satunya dikarenakan banyak organisasi yang 

mencantumkan konsep pendidikan sebagai sarana komitmen maupun 

pergerakan. Dari sekian banyak organisasi tersebut, Muhammadiyah 

menjadi salah satu organisasi yang hingga saat ini masih menunjukkan 

eksistensinya dan menjadi organisasi yang berpengaruh dalam dunia 

pendidikan. 

 Secara umum, bidang kegiatan Muhammadiyah dibagi kedalam 

empat bidang, yaitu bidang keagamaan, sosial, pendidikan dan politik. 

Bidang pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang orientasinya 

pada kombinasi antara pendidikan umum dan pesantren. Pendidikan 

Muhammadiyah diharapkan dapat memberikan pencerahan intelektual 

dan mental kepada generasi Indonesia. 

 Sulawesi adalah salah satu wilayah yang mendapat pengaruh 

Muhammadiyah. Pada tahun 1926 telah berdiri Muhammadiyah cabang 

Makassar dan menjadi cabang pertama di luar pulau Sumatera dan Jawa 

(Darmawijaya, 2014:467-468). Walaupun organisasi Muhammadiyah ini 

terlambat masuk ke daerah Sulawesi Selatan namun Muhammadiyah 

mampu menarik perhatian berbagai kalangan untuk menjadi kadernya 

seperti pedagang, ulama, dan bangsawan serta sebagian orang keturunan 
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Arab. Mulanya hanya ada di Makassar, namun kemudian mampu meluas 

hingga daerah di pedalaman Sulawesi Selatan termasuk di Takalar. 

 Berdasarkan uraian terkait mutu pendidikan di Indonesia khususnya 

di Kabupaten Takalar, penulis ingin meneliti bagaimana kualitas pendidik 

sebagai sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendidik di Madrasah 

Muhammadiyah mengambil peran meningkatkan mutu pendidikan di 

Kabupaten Takalar. Selain itu juga untuk melihat bagaimana amal usaha 

Muhammadiyah ikut berperan sebagai salah satu bagian sejarah 

pendidikan Indonesia dalam menjaga eksistensinya di dunia pendidikan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian yaitu: 

1. Bagaimana motivasi guru di MTs. Muhammadiyah Bontorita? 

2. Bagaimana kinerja guru di MTs. Muhammadiyah Bontorita? 

3. Bagaimana motivasi dan kinerja guru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MTs. Muhammadiyah Bontorita? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah 

untuk: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis motivasi guru di MTs. 

Muhammadiyah Bontorita 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis kinerja guru di MTs. 

Muhammadiyah Bontorita 
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3. Mengidentifikasi dan menganalisis motivasi dan kinerja guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MTs. Muhammadiyah Bontorita 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian 

memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan studi Manajemen Pendidikan Islam dalam hal 

perbaikan mutu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi madrasah 

dalam melakukan pembinaan guru dalam hal peningkatan motivasi 

dan kinerja guru. 

b. Hasil penelitian menjadi bahan informasi bagi guru untuk 

meningkatkan wawasan dan keterampilan tentang manajemen 

pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alternatif solusi dalam 

menyelesaikan masalah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengkaji tentang Motivasi dan Kinerja Guru Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs. Muhammadiyah Bontorita 

Kecamatan Galesong Kab. Takalar. Karya tulis yang relevan dengan 

penelitian tersebut diantaranya: 

Tabel 1.1 Karya tulis relevan 

No. Nama Peneliti 
Judul dan Tahun 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Aida Nailun 
Ni’mah 
(Manajemen 
Pendidikan Islam 
Pascasarjana 
UIN Maulana 
Malik Ibrahim 
Malang) 

Upaya Kepala 
Sekolah Dalam 
Meningkatkan Mutu 
Pendidikan Melalui 
Penguatan Kinerja 
Personal Tenaga 
Pendidik di MA Model 
Zainul Hasan 
Genggong (2021) 

Upaya kepala sekolah 
dalam memenuhi 
kebutuhan tenaga 
pendidik dapat 
menumbuhkan rasa 
percaya diri dan 
motivasi dalam diri 
tenaga pendidik untuk 
meningkatkan 
kinerjanya. 

2 Anita 
(Manajemen 
Pendidikan Islam 
Pascasarjana 
IAIN Purwokerto) 

Motivasi dan Kinerja 
Guru Dalam 
Meningkatkan Mutu 
Pendidikan di 
Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri Wirasaba, 
Purbalingga (2017) 

Hasil penelitian ini 
memperkuat teori 
Bemandin dan Joice 
serta Keith Davis 
bahwa mutu 
pendidikan 
dipengaruhi oleh 
pengetahuan, 
keterampilan, 
kemampuan, sikap, 
dan perilaku, motivasi 
kerja, dan kinerja dari 
para personal 
organisasi 

3 Rahmah Putri  
Lubis 
(Magister 
Manajemen 

Pengaruh 
Kompetensi, Motivasi 
Kerja dan 
Lingkungan Kerja 

Kompetensi, motivasi, 
dan lingkungan kerja 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 



10 
 
 

 

Universitas 
Muhammadiyah 
Sumatera Utara) 

Terhadap Kinerja 
Guru SMA Negeri 15 
Medan (2020) 

kinerja 

4 Robiah Saidah 
(Pascasarjana 
UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta) 

Pengaruh Kinerja 
Guru dan Budaya 
Madrasah Terhadap 
Mutu Madrasah di 
MTs. Wahid Hasyim 
Yogyakarta (2015) 

Kinerja guru dan 
budaya madrasah 
berpengaruh signifikan 
terhadap mutu 
madrasah di MTs. 
Wahid Hasyim 

5 Syaharuddin 
(Pascasarjana 
Universitas 
Muhammadiyah 
Makassar) 

Motivasi dan Kinerja 
Guru Dalam 
Meningkatkan Mutu 
Pendidikan di MTs. 
Muhammadiyah 
Bontorita Kec. 
Galesong Kab. 
Takalar (2022) 

Mutu pendidikan MTs. 
Muhammadiyah 
Bontorita semakin 
meningkat karena 
berbagai faktor antara 
lain: motivasi dan 
kinerja guru yang 
semakin optimal. 

 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

1. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Ayat-ayat yang menjelaskan pentingnya motivasi kerja banyak 

terdapat dalam Alquran (Hidayat, R & Wijaya, C, 2020:157).  Di dalam 

Alquran dijelaskan bahwa Allah menciptakan segala yang indah untuk 

manusia. Contohnya, diciptakannya pasangan hidup untuk memotivasi 

manusia untuk berjuang dan lebih banyak bekerja. Sebagaimana firman 

Allah Swt. dalam Q.S. 9:111: 

ِ ّللٰاَ  انَّ  ْٕهَ  ِمهَ  اْشخَشَٰ مْ  اْنُمْؤِمىِ ٍُ مْ  اَْوفَُس ٍُ انَ َُ اَْم مُ  بِبَنَّ  ََ ٍُ   نَ
 
نَ  اْنَجىََّت ُْ ْٓ  ُٔقَبحِهُ ْٕمِ  فِ  َسبِ

نَ  ّللٰاِ  ُْ نَ  فََْٕقخُهُ ُْ ُْٔقخَهُ ْعًذا ََ ََ  ًِ ْٕ ىتِ  فِّ َحقًّب َعهَ سَٰ ُْ ْٕمِ  انخَّ ْوِج اْْلِ ِن   ََ اْنقُْشاَٰ َمهْ  ََ ََ ّ فَٰ َْ  اَ

ِذي ٍْ افَبْسخَبْ  ّللٰاِ  ِمهَ  بِعَ َْ ِْٕعُكمُ  ِشُش ْْ  بِبَ ِنكَ  بًِ بَبَْٔعخُمْ  انَِّز رَٰ ََ  َُ صُ  ٌُ ُْ ْٕمُ  اْنفَ  اْنعَِظ
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Terjemahnya: 

 Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri 
mau-pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. 
Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau 
terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, 
dan Alquran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain 
Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu 
lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. 
 
Adapun hadis yang berkenaan dengan motivasi: 

ْٕثِٓ قَب  َعهْ  اقِْذ انهَّ ََ انىَّبُس اَبِّ  ََ َُ َجبِنٌس فِّ اْنَمْسِجِذ  ٌُ َىَمب  ْٕ َل صهعم بَ ُْ َل : أَنَّ َسُس

قَفَب َعهَّ  َُ اِحٍذ قَبَل فَ ََ ٌََب  رَ ََ ِل صهعم  ُْ َمعًَُ إِْر أَْقبََم ثَََلثَتُ َوفٍَش فَأَْقبََم إِثَىَبِن إِنَّ َسُس

ٌَُمب فََشأَِ فُْشَجتً فِّ ا ب أََحُذ ِل هللاِ صهعم فَأَمَّ ُْ بَسُس ٍَ ْٕ ب اْْلََخُش   ْنَحهَقَِت فََجهََس فِ َأَمَّ

بًب ٌِ ب انثَّبِنُث فَأَْدبََش رَا أَمَّ ََ ْم  ٍُ ُل هللاِ صهعم قَبَل أَْلَّ أُْخبُِشُكْم   فََجهََس َخْهفَ ُْ ب فََشَغ َسُس فَهَمَّ

أَ  ََ ايُ هللاُ  ََ َ ِ إِنَّ هللاِ فَأ ََ َ ب أََحُذُكْم فَأ ب اْْلََخُش فَأْسخَْحًٕب فَبْسخَْحَٕب َعِه انىَّفَِش انثَََّلثَِت؟ أَمَّ مَّ

ب اْْلََخُش فَأَْعَشَض فَأَْعَشَض هللاُ َعْىًُ )سَاي انبخبسِ( أَمَّ ََ  هللاُ ِمْىًُ 

Artinya: 

Dari Abi Waqid Al-laits bahwa Rasulullah saw. berada dimasjid, 
maka datanglah tiga orang laki-laki. Dua orang menghadap nabi 
dan satu orang lagi pergi, Satu diantara dua orang yang 
menghadap Nampak berbahagia duduk bersama majelis nabi 
sedangkan yang satulagi duduk dibelakang mereka. Setelah Rasul 
saw selesai menyampaikan pengajaran, beliau bersabda” Maukah 
kalian aku beri tahu tentang ketiga orang tadi! Adapun seorang dari 
mereka meminta perlindungan kepada Allah dan Allah 
melindunginya. Yang kedua malu kepada Allah Maka Allah malu 
padanya. Sedangkan yang ke tiga berpaling dari Allah maka Allah 
berpaling dari padanya (H.R. Bukhari: 454). 
 

Kalimat ( ِإِنَّ هللا ِ ََ َ  yang artinya meyerahkan diri kepada Allah (فَأ

adalah penyandaran diri seseorang kepada Allah. Bersandar kepada Allah 

memberikan memberikan motivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih 

bermakna. Pemahaman seperti dalam ilmu manajemen adalah stimulasi 

dalam suatu motivasi kerja. Motivasi kerja yang akan memberikan 

kekuatan atau dorongan dalam melakukan pekerjaan atau tindakan. 
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Motivasi diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk memengaruhi 

perilaku seseorang supaya mengarah tercapainya tujuan organisasi. 

Motivasi adalah suatu kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang 

untuk memuaskan kebutuhannya (Danang Sunyono, 2012:11). Motif 

adalah asal kata motivasi yang berarti suatu kekuatan atau tenaga yang 

menggerakkan diri untuk melakukan sesuatu (Hamzah B. Uno, 2010:63). 

Motif merupakan efek dari berbagai hal yang telah dipelajari dan 

ditandai oleh perubahan yang memberikan dampak yang efektif. Motivasi 

menurut Hamzah B. Uno (2010:63) adalah kesanggupan untuk melahirkan 

kekuatan yang lebih besar untuk mendukung terwujudnya tujuan 

organisasi. 

Harus dipahami bahwa unsur penting dalam motivasi yaitu usaha, 

target organisasi, dan kepentingan. Individu yang memiliki motivasi tinggi 

dalam pekerjaannya, maka ia akan berupaya maksimal untuk 

meningkatkan kinerja. Sedangkan segala usaha yang diupayakan 

seseorang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang optimal. 

Motivasi diartikan sebagai bagian dari faktor yang mendorong dan 

menguatkan seseorang mempertahankan perilaku pribadinya. Hal ini 

menjadi menjadi penting karena motivasi adalah karakter psikologis 

individu yang bertanggungjawab besar membentuk komitmen seseorang 

dalam berperilaku termasuk juga di dalamnya hal-hal yang mendorong 

seseorang untuk membentuk dan mempertahankan perilaku serta 

komitmennya. 
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Motivasi adalah hal yang sangat mempengaruhi kualitas guru. 

Menurut Zubaidah, S. (2016), motivasi guru berpengaruh 100% (sangat 

kuat) terhadap mutu pendidikan dan menurut Gobena, G. A. (2018:163-

178), motivasi guru berkontribusi 63,20% terhadap penurunan mutu 

pendidikan sedangkan sisanya 36,80% adalah variabel yang tidak dapat 

dijelaskan yang berkontribusi terhadap memburuknya mutu pendidikan. 

Guru yang memiliki motivasi yang tinggi memiliki komitmen untuk 

melakukan pekerjaan yang berkualitas yang didasari tanggungjawab yang 

tinggi untuk kemajuan organisasi (Dewi, T. A., 2015:24-35). 

Abdul Hamid Mursi (2009:107-123) memberi penjelasan terkait 

motivasi dalam perspektif Islam sebagai berikut: 

1. Fisiologis 

Allah telah memberikan ciri-ciri khusus pada setiap makhluk sesuai 

dengan fungsi-fungsinya. Salah satu diantaranya adalah motivasi 

fisiologis. Kajian tentang fisiologis menjelaskan faktor yang bersifat 

alami pada diri manusia yang secara permanen berfungsi untuk 

menjaga keseimbangan. Ketika keseimbangan hilang, maka tubuh 

berupaya mengembalikan kesimbangan dengan melakukan aktivitas 

tertentu. Beberapa motivasi fisiologis yaitu: 

a. Motivasi menjaga diri 

b. Motivasi menjaga kelangsungan hidup 

2. Psikologis atau Sosial 

Motivasi ini meliputi: 
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a. Kepemilikan 

b. Berkompetensi 

c. Kerja 

3. Bekerja dan berproduksi 

Manusia hidup memiliki tujuan untuk menjadi hamba yang taat dan 

memberi manfaat bagi lingkungan dan orang-orang di sekitar. Untuk 

mencapai hal tersebut, manusia perlu menerapkan tiga hal penting 

yaitu: 

a. memahami bahwa Allah telah menganugerahkan potensi dan perlu 

dilakukan implementasi potensi dan bakat yang dimiliki, 

b. senantiasa bertawakal kepada Allah, dan mengharap hanya 

pertolongan-Nya dalam bekerja, 

c. tetap rendah hati dalam setiap pencapaian dan meyakini bahwa 

pencapaian itu adalah semata-mata karena pemberian Allah 

sehingga menjaga diri dari kesombongan prestasi yang diperoleh. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa terkait faktor-faktor dalam motivasi, para ahli memiliki 

penafsiran yang berbeda-beda. Motivasi adalah kebutuhan 

fundamental bagi setiap manusia. Motivasi berhubungan langsung 

dengan perilaku dan prestasi atau pencapaian perilaku atau kerja. 

Motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Motivasi dapat dikatakan sebagai kebutuhan dasar dalam 

bekerja dan bekerja itu sendiri adalah kebutuhan setiap manusia. 
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Bekerja menjadikan seseorang membutuhkan orang lain, lingkungan 

dan masyarakat. Dalam melaksanakan pekerjaannya, manusia 

didorong oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor ekstrinsik bisa 

berupa pemenuhan ekonomi sementara faktor intrinsik berupa 

kebanggaan terhadap pekerjaan, minat atau kecintaan terhadap 

pekerjaan. Hal ini menjelaskan bahwa motivasi bukan sekedar 

pemenuhan kebutuhan ekonomi saja, tetapi pemenuhan kebutuhan 

mental dalam melakukan pekerjaan secara aktif. 

b. Teori Motivasi 

1) Teori Dua Faktor 

Teori ini disebut juga Teori Motivasi dan Higiene. Dalam teori ini 

dijelaskan bahwa, manusia dalam melakukan pekerjaannya dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan 

faktor motivasi (motivation factors). Sementara itu, yang mencakup teori 

hygiene yaitu: 

a) isi pekerjaan (pekerjaan itu sendiri, pengakuan, prestasi, 

pengembangan potensi, tanggung jawab individu) dan 

b) faktor higienis (kondisi kerja, gaji, upah, kebijakan perusahaan, 

administrasi perusahaaan, kualitas supervisi, dan hubungan antar 

pribadi). 

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, jenis pekerja dapat dibagi 

menjadi dua kelompok besar, yaitu pekerja yang termotivasi oleh faktor 

intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik berupa daya dorong yang timbul 
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dari dalam diri sendiri, misalnya keberhasilan, penghargaan, sifat 

pekerjaan, kesempatan untuk maju, dan pertumbuhan. Faktor ekstrinsik 

adalah orang-orang yang termotivasi karena adanya pendorong dari luar 

seperti kondisi pekerjaan, kebijakan perusahaan, upah, supervisi, dan gaji, 

kehidupan pribadi, hubungan dengan sesama rekan kerja ataupun 

karyawan dan keamanan. Pandangan ini bermakna bahwa lebih mudah 

mengajak karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya jika dorongan 

kerja berasal dari dalam diri sendiri atau disebut dorongan intrinsik.  

Dorongan ekstrinsik dalam hal ini berupa gaji atau upah tentunya juga 

mempengaruhi. Gaji adalah bagian motivasi yang mendorong seseorang 

untuk melakukan pekerjaannya, akan tetapi hal ini bukanlah pendorong 

utama seseorang untuk terus melakukan pekerjaanya dengan baik. 

Motivator dalam pekerjaan adalah keterikatan kuat dengan pekerjaan dan 

penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan. 

2) Teori Evaluasi Kognitif 

Teori evaluasi kognitif adalah pengaruh motivasi intrinsik dipengaruhi 

oleh motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yang kuat akan mengurangi 

pengaruh motivasi intrinsik. Jika faktor motivasional ekstrinsik kuat, maka 

motivasi intrinsic akan melemah.  

 

3) Teori Harapan 

Teori ini menjelaskan bahwa kekuatan motivasi tergantung pada 

keyakinan bahwa hasil dari pekerjaan akan memberikan timbal balik yang 
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positif sesuai dengan hasil kerja. Seseorang akan melakukan usaha yang 

lebih besar jika usaha diyakini akan memberikan dampak penilaian kerja 

yang lebih besar, dan penilaian kinerja berdampak pada upah yang lebih 

besar, seperti kenaikan gaji, hadiah ataupun promosi. Hal inilah juga 

menjadikan alasan seseorang untuk dapat memenuhi motif kebutuhan 

pribadinya. 

4) Teori Keadilan 

Teori Keadilan menyatakan bahwa mengharapkan perlakuan yang 

adil bagi setiap karyawan adalah hal yang normal dan wajar. Adil bersifat 

subjektif bagi masing-masing orang, jadi sangat manusiawi jika seseorang 

memandang adil dengan pendapat yang berbeda. Pendapat yang 

subjektif inilah yang mempengaruhi orang dalam bertindak dalam 

pekerjaannya seperti jenis perilaku yang dilakukan untuk kepentingan 

organisasi dan jenis besar upah dari kontribusinya terhadap organisasi. 

Terkait masalah keadilan ini, karyawan cenderung melakukan 

pembandingan antara dirinya dengan orang lain baik di dalam dan di luar 

organisasinya. 

5) Teori Keterkaitan, Keberadaan, dan Pertumbuhan (Relatedness, 

Existence, and Growth) 

Kebutuhan manusia mempunyai tiga kebutuhan utama (core needs) 

yang disebut Eksistensi, Hubungan, dan Pertumbuhan (Existence, 

Relatedness, and Growth- ERG). Kebutuhan eksistensi (existence) 

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia akan materi dalam 
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mempertahankan eksistensinya. Kebutuhan hubungan (relatedness) 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hubungan interpersonal atau 

pribadi. 

Sedangkan kebutuhan pertumbuhan (growth-ERG) berkaitan dengan 

kebutuhan manusia untuk berkembang secara intelektual dan akademik. 

Dalam teori Maslow, kebutuhan eksistensi (existence) ini disebut dengan 

kebutuhan fisiologis dan keamanan, kebutuhan hubungan (relatedness) 

disebut kebutuhan sosial dan harga diri, dan kebutuhan pertumbuhan 

(growth-ERG) disebut kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini dalam 

hierarki kebutuhan Maslow menjadi menjadi puncak tertinggi kebutuhan 

manusia. 

Teori Alderfer memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan teori 

Maslow, meskipun sekilas nampak terlihat sama. Menurut Maslow, 

kebutuhan ini adalah kebutuhan kebutuhan bertingkat yang pemenuhan 

harus dimulai dari tingkat dasar sementara sedangkan menurut Alderfer, 

ketiga kelompok kebutuhan ini dapat dapat muncul secara bersama-sama 

dan pemenuhannyapun dilakukan secara bersama-sama, tidak bertingkat 

seperti yang dikemukakan oleh Maslow, walaupun intensitas yang 

berbeda. Jika ketiga jenis kebutuhan ini terpenuhi secara bersama-sama, 

karyawan akan memiliki motivasi yang besar dalam hal peningkatan 

produktivitas dan kinerjanya. 

6) Teori Maslow 
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Semua elemen atau anggota dalam suatu organisasi memiliki tujuan 

tertentu dalam bekerja. Tujuan yang ingin dicapai bukan hanya tujuan dari 

organisasi atau lembaganya, atau tujuan komponen organisasi, tetapi juga 

tujuan masing-masing-masing individu yang disebut sebagai tujuan pribadi 

atau kebutuhan pribadi. Pencapaian target pemenuhan tujuan organisasi 

akan menguatkan keyakinan bahwa tujuan masing-masing anggota 

organisasi juga akan terwujud. 

Dalam pencapaian tujuan organisasi, banyak faktor yang harus 

diperhatikan seperti sikap, kesan, dan perwujudan perilaku dari para 

anggota organisasi. Mencapai tujuan tidaklah mudah, banyak faktor yang 

harus mendukung hal tersebut seperti waktu, tenaga, dan kemampuan.   

7) Teori Penentuan Tujuan 

Teori yang dikembangkan R.M. Steers dan L.W. Porter ini 

menyatakan bahwa perilaku bawahan dipengaruhi oleh penguatan 

manajemen. Hal yang perlu diperhatikan adalah dampak yang 

dimunculkan akibat perilaku tertentu. Perlu dijaga agar dampak dari 

konsekuensi cenderung tidak dilakukan secara berulang. Empat cara yang 

bisa digunakan pimpinan untuk mewujudkan perilaku anggotanya yaitu 

penguatan atau apresiasi positif dan negatif dari seorang pimpinan 

terhadap anggota, ketentuan terkait hukuman dan reward.  

 

 

8) Teori Penguatan 
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Teori penguatan dan menyatakan bahwa perilaku bawahan 

ditentukan oleh penguatan manajemen. Yang perlu mendapatkan 

perhatian adalah munculnya konsekuensi dari respons dan terjadinya 

perulangan perilaku akibat dari dampak konsekuensinya. Manajer dapat 

menggunakan empat model untuk mewujudkan perilaku pegawainya yaitu 

melalui peneguhan yang bersifat positif dan negatif, pengenaan hukuman, 

dan pemadaman. 

9) Teori Prestasi 

Motivasi menurut teori ini yaitu keadaan mental dan jiwa seseorang 

yang mendorongnya untuk memaksimalkan prestasi yang dicapai. 

Berdasarkan hal tersebut, David C. McClelland membagi kebutuhan 

menjadi 3 jenis, yaitu Need of power (kebutuhan untuk menguasai 

sesuatu), Need of Affiliation (Kebutuhan untuk memperluas pergaulan), 

dan Need of achievement (kebutuhan untuk berprestasi). 

10) Teori X- Y Mc Gregor 

Menurut McGregor para manajer menggolongkan bawahannya dalam 

dua jenis berdasarkan: Alasan pertama, bahwa para bawahannya ini tidak 

menyukai pekerjaan, tidak suka menerima tanggung jawab, pemalas, dan 

butuh paksaan untuk menghasilkan karya. Karyawan dengan gambaran 

ini dinamakan manusia “A”. Pimpinan organisasi akan lebih mudah 

memanfaatkan stimulasi negatif, sanksi atau imbalan untuk menggerakkan 

manusia “A”. 
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Dan sebaliknya, di organisasi juga terdapat bawahan atau pekerja 

yang kreatif, suka bekerja, bertanggung jawab, serta dapat 

mengendalikan dirinya, mereka bawahan yang dikategorikan oleh manajer 

sebagai manusia “B”. Pimpinan organisasi akan lebih mudah 

menggunakan dorongan positif, misalnya pujian, reward atau 

penghargaan untuk menggerakkan manusia “B”. 

c. Indikator Motivasi Kerja Guru 

Menurut Harold Kontz dan Heintz Weihrich ada beberapa tanda 

yang terlihat bagi orang-orang dengan motivasi kerja yang tinggi, 

diantaranya: 1) kinerja yang ditinjukkan sangat baik jika melakukan kerja 

secara perorangan dibandingkan kelompok, 2) terampil menyelesaikan 

masalah-masalah denga tingkat kesulitan tinggi, 3) melaksanakan tugas 

yang dibebankan secara optimal, efektif, dan efisien. 

Karakteristik orang dengan motivasi kerja tinggi adalah:  memiliki 

tanggung jawab pribadi yang tinggi, kemampuan mengambil keputusan 

dan berani mengambil resiko yang dihadapinya, melakukan perencanaan 

dan tujuan yang jelas dan berusaha merealisasikannya dalam suatu 

program kerja, memiliki kepedulian social yang tinggi, kuat dengan 

pendirian, bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan dengan baik, 

memiliki keinginan untuk ahli dalam bidang tertentu. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu: 
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1) Promosi 

Promosi merupakan apresiasi terhadap perkembangan yang 

ditunjukkan melalui penyelesaian tugas yang semakin baik, semaki 

memiliki sikap tanggungjawab yang semakin tinggi, semakin terampil 

sehingga berdampak pada kenaikan status dan gaji yang diperoleh.  

2) Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah pencapaian yang diperoleh sebagai imbalan atas 

kinerja yang dilakukan. Prestasi bukan sekedar pemenuhan kebutuhan 

standar tetapi ukuran bahwa di dalam diri seseorang ada potensi yang 

berpeluang untuk dikembangkan agar dapat diberi tanggungjawab yang 

lebih besar di masa yang akan datang.  

3) Pekerja itu sendiri 

Masing-masing pegawai memiliki tangung jawab untuk melakukan 

pengembangan karirnya sendiri.  Berarti seperti apa target jangka 

panjang pegawai ditentukan sendiri bagaiman dia mampu 

menggunakan segala kesempatan dan peluang untuk pengembangan 

diri dan karirnya. 

4) Penghargaan 

Pengakuan atau penghargaan adalah dukungan yang diberikan oleh 

lingkungan untuk menumbuhkan semangat kerja seseorang. Bentuk 

pengakuan ini dapat berupa penghargaan atas kepakaran atau 

keahlian, penghargaan atas prestasi dan kinerja. 
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5) Tanggung Jawab 

Tanggungjawab adalah perilaku yang ditunjukkan dengan melakukan 

sesuatu dengan sungguh-sungguh dan memiliki kesadaran atas resiko 

pekerjaan yang dilakukan. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab atas 

tugas yang diberikan lembaga tentunya dibarengi dengan penghargaan 

yang diberikan oleh lembaga. 

6) Pengakuan 

Lembaga sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban untuk 

memberikan pengakuan atas keahlian pegawai. Hal ini menjadi penting 

dilakukan untuk menguatkan motivasi pegawai dalam bekerja. 

2. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja 

Islam adalah agama yang mengatur segala kehidupan manusia 

termasuk memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaannya. 

Melaksanakan aktivitas apapun harus dilandaskan pada kesungguhan 

dan tanggung jawab. Nilai kesungguhan ini bahkan diumpamakan sebagai 

jihad. 

Manusia harus meyakini bahwa segala aktivitas yang dilakukan 

tidak hanya dievalusi oleh manusia lainnya akan tetapi ada hal yang lebih 

utama sebagai pengingat diri bahwa aktivitas manusia dinilai oleh Allah 

Swt. dan Allah memberikan penghargaan atas usaha kerja yang dilakukan 
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dan bentuk penghargaan tertinggi adalah kemuliaan yang nilainya sama 

dengan jihad: 

Dalam Q.S. 9:105; 

قُمِ  ا ََ ُْ نًُ َعَمهَُكمْ  ّللٰاُ  فََسََٕشِ اْعَمهُ ُْ َسُس َن   ََ ُْ اْنُمْؤِمىُ نَ  ََ َْ َسخَُشدُّ ِهمِ  ََ ىعَٰ ْٕبِ  اِنَٰ  اْنغَ

بَدةِ  ٍَ انشَّ َن   ُكْىخُمْ  بَِمب فَُٕىَبِّئُُكمْ  ََ ُْ  حَْعَمهُ
Terjemahnya: 

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang 
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 
telah kamu kerjakan".  
 
Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, dari Umar Ra, Nabi saw. 

bersabda: 

ِ مب امشْءٍ  ِنُكمِّ  َإِوَّمب ببنىَِّّٕبثِ  األعَمبل إوََّمب َُ ْجَشحًُُ  َكبوَجْ  فََمهْ  وَ  هللاِ  إنّ ٌِ

 ًِ ْجَشحًُُ  ََسُسُِن ٍِ ًِ  هللاِ  إنّ ف ِن ُْ ْجَشحًُُ  َكبوَجْ  ََمهْ  ََسُس ْٕبٍُب ِنُذْوَٕب ٌِ  امشأةٍ  أَ ُِٔص

ب ٍَ ْجَشحًُُ  َْٔىِكُح ٍِ ًِ  ٌَبَجشَ  مب إنّ ف  إنٕ
Artinya: 

Dari Umar Ibn al-Khaththab ra., dia berkata: Rasulullah telah 
bersabda bahwa amal-amal (itu sah bila disertai dengan niat). Dan 
bahwa bagi setiap orang (mendapatkan apa yang diniatkan). Maka 
barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka 
hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang 
hijrahnya kepada harta dunia yang dicarinya atau seorang wanita 
yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahinya.” 
(H.R. Bukhari Muslim). 
 
Hikmah yang dapat diambil dari hadis di atas adalah segala sesuatu 

yang dilakukan akan memberikan hasil sesuai dengan yang diniatkan. 

Pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar dan dilandasi 

kesungguhan akan menciptakan pekerjaan yang dilaksanakan dengan 

kesungguhan pula. Sebagai manusia, melakukan aktivitas atau pekerjaan 
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tertentu sebaiknya dimulai dengan niat baik. Pekerjaan yang dilakukan 

dengan niat yang baik akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab 

sehingga hasilnyapun akan baik juga. 

Kinerja itu sendiri memiliki standar ukuran dan indikator penilaian. 

Kinerja guru diukur berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang telah 

diatur dalam undang-undang. Kinerja guru pada hakikatnya tidak hanya 

pada melaksanakan pembelajaran dikelas atau mengelola kurikulum 

sebagai tugas utama. 

Masih banyak hal lain yang menjadi tugas guru terkait pengelolaan 

administrasi dan pengembangan diri termasuk ikut menjaga ketertiban dan 

keamanan yang semuanya terwujud dalam bentuk kinerja seorang guru. 

Karena pekerjaan guru yang tidak mudah dan memerlukan kualifikasi 

akademik tertentu sehingga tersemat pekerjaan professional bagi 

pekerjaan guru. 

Menurut Danang Sunyoto (2012:18) kinerja berasal dari kata Job 

Perfomance (prestasi kerja) atau Actual Performance (prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Menurutnya, kinerja 

ataupun prestasi yang diperoleh dalam pekerjaan adalah pencapaian 

dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan perannya yang 

dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab baik kualitas serta kuantitas 

seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Prestasi kerja bisa 

pula diartikan sebagai suatu pencapaian hasil kerja seseorang dalam 

melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada dirinya. 
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Kualitas guru tercermin dari kinerja yang dimiliki. Kinerja adalah 

ukuran keberhasilan guru melaksanakan tugasnya. Guru yang memiliki 

kinerja yang baik, berarti mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik (Rosmawati, R., Ahyani, N., & Missriani, M., 2020: 200-205). 

Dari pendapat di atas, diuraikan kesimpulan tentang kinerja guru 

yaitu kinerja adalah hasil atau prestasi kerja yang diperoleh oleh 

seseorang guru baik secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan 

segala tanggungjawab yang ditugaskan kepadanya. Kinerja guru adalah 

prestasi yang diperoleh guru setelah melaksanakan tugas dan fungsinya 

dalam lembanganyai dalam hal ini di sekolah tempatnya mengajar. Kinerja 

yang baik menunjukkan bahwa hasil kerja atau prestasi baik atau tinggi. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Keith Davis ada beberapa hal yang menunjang kinerja, 

diantaranya adalah kemampuan (ability) serta motivasi (motivation). Ability 

dan motivation ini dirumuskan dengan: “human performance = ability + 

motivation, motivation = attitude + situation, abillity = knowledge + skill”. 

Adapun Heidjrachman menyatakan, “faktor prestasi kerja antara lain: 

kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan, dan sikap kerja.” 

Kerja produktif dan untuk menunjang ketercapaian kinerja, perlu 

ditunjang oleh niat dan kemauan kerja yang tinggi, kompetensi yang 

dimiliki, lingkungan kerja yang kondusif, penghasilan yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidup standar, jaminan sosial yang memadai, 

hubungan sosial yang dinamis lingkungan kerja. 
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Beberapa ahli menjelaskan tentang kinerja pegawai dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Ravianto menjelaskan bahwa kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh sikap, etika kerja, pendidikan, gaji, teknologi 

keterampilan, disiplin, dan, motivasi, manajemen, kesehatan, dan 

kesempatan berprestasi. 

Beberapa hal yang sama dijelaskan Anoraga bahwa kinerja 

dipengaruhi oleh maksud dan makna pekerjaan, upah yang baik, 

pekerjaan yang menarik, penghayatan atas, lingkungan keamanan dan 

perlindungan dalam pekerjaan, pengertian serta kepedulian atas masalah-

masalah pribadi, suasana kerja yang baik, keterlibatan dalam organisasi, 

promosi, dan disiplin kerja yang tinggi. (Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 

2008:159). 

Perry melanjutkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi 

diantaranya gender, usia dan rus seseorang. Terkait gender, Kanter 

dalam penelitiannya menemukan bahwa pada lembaga tertentu, sebagian 

para pekerja laki-laki merasa tidak senang jika perempuan menjabat 

sebagai supervisor atau pimpinan. Perry juga menjelaskan bahwa usia 

juga memberikan dampak bagi kinerja. Menurutnya, pekerja yang berusia 

lebih muda akan memiliki performa kinerja yang lebih baik karena kerja 

yang lebih cepat dan agresif. Pendapat ini bertentangan dengan Waldman 

dan Avolio yang menyatakan bahwa penilaian kinerja ini cukup 

memberikan perilaku deskriminatif terhadap pekerja usia tua. Hal ini 
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biasanya terjadi hanya pada Lembaga yang sudah profesional. (Ayon 

Triyono, 2012:100). 

Klinger dan Nanbaldian menjelaskan bahwa kinerja adalah 

gambaran dari kombinasi antara usaha pegawai (effort) yang 

mendapatkan dukungan dari motivasi tinggi dan keterampilan atau 

kemampuan (ability) yang diperoleh melalui kebiasaan, pelatihan dan 

pengembangan diri. Kinerja yang baik ditunjukkan dengan produktivitas 

yang tinggi dan hal ini menjadi motivator karyawan dalam melakukan 

perbaikan kerja yang klebih baik. (Ayon Triyono, 2012:64) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pendidikan, 

keterampilan, motivasi internal, gender, usia, jenis pekerjaan, gaji, 

jaminan kesehatan dan keamanan pekerjaan, lingkungan kerja yang 

kondusif, keterlibatan dalam organisasi, reward dan penghargaan dalam 

pekerjaan, disiplin, kepedulian pimpinan terhadap masalah karyawan. 

c. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kerja 

Penilaian atas suatu kerja yang telah dilaksanakan menjadi salah 

satu dasar tumbuhnya sebuah motivasi kerja. Adapun  kinerja dapat 

dijelaskan sebagai produk hasil dari proses kerja yang dilakukan seorang 

individu sesuai  dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sekolah telah 

memberikan masing-masing guru  tanggungjawab sesuai dengan 

keahliannya masing-masing. 

Jika seorang guru tidak secara maksimal melaksanakan tugas 
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dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepadanya, maka dapat 

dikatakan bahwa guru tersebut memiliki kinerja yang kurang baik. Kinerja 

guru ini tentunya harus secara berkala dan berkelanjutan dilakukan 

evaluasi agar kontrol terhadap pekerjaan guru tetap terjaga. Manajemen 

personalia seperti kepala sekolah, kurikulum, stakeholderdan lain-lain 

tentunya yang memiliki peran evaluator tersebut. 

Hasibuan menjelaskan bahwa penilaian prestasi adalah penilaian 

yang dilakukan pimpinan untuk mengevaluasi perilaku seperti partisipasi 

karyawan, dedikasi, loyalitas, kejujuran, kepemimpinan, kesetiaan, dan 

kerja sama serta melakukan tindakan tindak lanjut seperti penetapan 

kebijakan berikutnya. 

Hasibuan menjelaskan bahwa penilaian kinerja adalah menilai 

prestasi kerja dengan menggunakan indikator kualitas dan juga kuantitas 

yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Bernardin dan Russel 

juga menjelaskan bahwa penilaian kinerja adalah suatu cara untuk 

menilai dan mengukur banyaknya manfaat dan sumbangsih yang 

diberikan setiap karyawan dalam lembaganya. (Ayon Triyono, 2012:64). 

Selanjutnya T. Hani Handoko (2010:135) menjelaskan bahwa 

penilaian kinerja atau prestasi kerja berguna untuk keputusan 

penempatan, perencanaan karir, perbaikan prestasi kerja, 

pengembangan karir, kebutuhan latihan dan pengembangan, jaminan 

kesempatan kerja yang adil. Jaminan penyesuaian-penyesuaian 

kompensasi, dan mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan.  
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Manfaat penilaian kinerja Ayon Triyono (2013:96): 

a. Dasar pertimbangan untuk status karyawan, pertimbangan dalam 

memberikan gaji, memberikan pemutusan kerja, promosi jabatan dan 

lain-lain. 

b. Dasar informasi memberikan penilaian tingkat efektifitas kerja dan 

jadwal kerja, evaluasi dan monitoring, pemberian pelatihan untuk 

karyawan, efektifitas struktur organisasi, cara dan model kerja, 

perbaikan dan pengembangan desain pekerjaan. 

c. Hasil penilaian menjadi feed back bagi karyawan terkait efektifitas 

kerja mereka. 

Penilaian kinerja guru sangat penting bagi organisasi untuk dapat 

mengevaluasi kinerja guru. Dengan penerapan penilaian kinerja guru ini, 

akan terlihat kelebihan dan kekurangan guru dan efektifitas kerja yang 

telah dilakukan. Hasil dari penilaian guru ini digunakan oleh manajemen 

sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam memberikan 

keputusan-keputusan, seperti promosi, penempatan kerja, pemberian 

kompensasi dan penghargaan atas prestasi, kebijakan dalam 

pengembangan karir. Hasil dari penilaian kinerja guru ini akan menjadi 

umpan balik untuk guru untuk melakukan evaluasi diri dan melakukan 

tindakan perbaikan untuk perbaikan kinerja. 

Aspek-aspek yang menjadi bahan ukuran dalam melakukan 

penilaian kinerja ada beberapa hal, diantaranya kualitas kerja, 

kemampuan, komunikasi, kecepatan/ ketepatan dan inisiatif. Guru 
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berkualitas adalah guru yang dalam dirinya telah menguasai empat 

kompetensi guru yaitu pedagogik atau keguruan, kepribadian, sosial dan 

kompetensi profesional. 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam memahami 

kebutuhan-kebutuhan peserta didik, merancang dan melaksanakan 

pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar. Kompetensi kepribadian 

adalah kompetensi interpersonal dan intrapersonal guru berupa sikap 

yang ditunjukkan secara arif, berwibawa, cinta kasih, berakhlak mulia 

dan menjadi teladan bagi peserta didik. 

Kompetensi sosial adalah keterampilan guru dalam melakukan 

komunikasi yang baik dan hubungan sosial dengan peserta didik, 

sesama guru, kepala sekolah, stakeholder dan masyarakat. Kompetensi 

guru yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi 

profesional adalah penguasaan terhadap disiplin ilmu yang digeluti, 

terkait materi, substansi pembelajaran dan kelimuan serta 

metodologinya. 

Kinerja guru Madrasah Tsanawiyah di Muhammadiyah merupakan 

wajah hasil dari proses kerja yang dilakukannya. Kerja ini berkaitan 

dengan tugas serta tanggung jawab seorang guru di lembaga 

Muhammadiyah. Terkait hal ini, tugas guru adalah menyusun 

perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, administrasi 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan kontrol dan 

evaluasi pembelajaran. Indikator penilaian kinerja guru dalam profesinya 
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meliputi: 

a. Membuat program pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

b. Mengelola kelas sesuai kondisi siswa. 

c. Melakukan evaluasi pembelajaran. 

d. Melakukan analisis dan tindak lanjut hasil belajar. 

e. Melakukan evaluasi diri dan melaksanakan pengembangan profesi 

berkelanjutan. 

f. Merancang, menyusun dan melaksanakan program BK. 

Bertanggungjawab melaksanakan tugas tambahan sekolah yang 

diberikan yang menunjang manajemen Pendidikan yang baik. 

Terkait penilaian kinerja guru, hal ini juga dijelaskan dalam 

Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam pasal 20 dijelaskan 

bahwa guru berkewajiban (1) merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan 

mengevaluasi pembelajaran, (2) mengembangkan kualifikasi akademik 

secara berkelanjutan, (3) bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif 

pada setiap peserta didik, (4) menjunjung tinggi kode etik guru, peraturan 

perundang-undangan, nilai agama, nilai moral dan sosial, dan (5) 

menjaga kedaulatan bangsa. 

3. Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Mutu Pendidikan 
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Islam adalah agama yang mengatur segala kehidupan manusia. 

Alquran dan hadis tidak hanya menjelaskan pokok ibadah seperti ibadah, 

sholat, puasa dan zakat saja tetapi lebih luas di dalam Alquran dijelaskan 

hal-hal yang sifatnya keteraturan, kepimpinan, sosial dan politik termasuk 

di dalamnya tentang manajemen dan lebih khusus manajemen mutu. 

Dalam penerapan hikmah Alquran dan hadis, terkadang umat 

nonmuslim lebih banyak menerapkannya dalam kehidupan dibanding 

umat muslim sendiri padahal segala yang ada di langit maupun di bumi 

dan diatur dalam Alquran dan hadis bermanfaat bagi kehidupan seluruh 

alam (Basyit, 2018: 187-210). Islam mengajarkan manusia harus bersikap 

itqan yang artinya manusia harus bersungguh-sungguh, tekun, 

tanggungjawab, teliti dan melaksanakan sepenuh hati segala yang 

menjadi tugasnya (Mahmudin, 2018). 

Konsep Islam menjadikan setiap usaha yang dilakukan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah ibadah. Allah dalam Alquran 

menjanjikan pahala yang besar bagi hamba-Nya yang senantiasa 

berusaha dan berikhtiar selama usaha dilakukan secara baik, melalui 

proses yang baik dan benar, dengan tujuan yang benar, disertai 

pemanfaatan hasil usaha yang benar pula. Segala usaha yang dijalankan, 

baik berupa barang ataupun jasa, terikat pada aturan memberikan 

manfaat dan dengan pelayanan dengan kualitas atau mutu yang baik bagi 

konsumen. Memberikan jaminan kualitas yang baik dijelaskan dalam 

Alquran Q.S. 2:267; 
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 ََ َه اْْلَْسِض    بٰٓ اَْخَشْجىَب نَُكْم ّمِ ِممَّ ََ ِج َمب َكَسْبخُْم  ا ِمْه َطِّٕبَٰ ُْ ا اَْوِفقُ ُْٰٓ َمىُ َْٔه اَٰ ب انَِّز ٍَ ٰٓبَُّٔ َْل َٰٔ

َْٕث ِمىْ  ُمُا اْنَخبِ ا اَنَّ ّللٰاَ حََٕمَّ ُْٰٓ اْعهَُم ََ    ًِ ْٕ ا فِ ُْ ٰٓ اَْن حُْغِمُض ًِ اِْلَّ ْٔ ِخِز نَْسخُْم ِببَٰ ََ َن  ُْ ًُ حُْىِفقُ

ْٕذٌ  ٌّٓ َحِم  َغىِ
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk 
untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) 
terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. 
 
Mutu secara leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dijelaskan sebagai “ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf, atau 

derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya)”. Deming 

mendefenisikan mutu sebagai sesuai dengan kebutuhan pasar dan 

Garvin mendefenisikan mutu sebagai kondisi yang menjelaskan keadaan 

barang atau jasa atau produk tertentu, sumber daya, proses dan 

lingkungan sesuai dengan permintaan atau melebihi harapan pelanggan. 

Adapun menurut Crosby, kualitas adalah sama atau sesuai dengan yang 

syarat atau standar. (M.N. Nasution. 2001:16). 

Definisi-defenisi di atas menjadi teori dasar dalam pengembangan 

sistem manajemen mutu yang merupakan masalah utama yang banyak 

terjadi dalam dunia usaha saat ini. Oleh sebab itu, banyak lembaga 

usaha yang secara reformis memperbaiki sistem manajemen, termasuk 

manajemen pengelolaan untuk dapat beradaptasi dengan mutu 

manajemen di era globalisasi saat ini. 

Dari sudut pandang manajemen operasional, mutu adalah standar 

utama dalam meningkatkan kualitas dalam menghadapi persaingan yang 
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lebih luas. Dan dari sudut manajemen pemasaran, mutu merupakan 

ukuran untuk memperluas pasar dan produktivitas. 

Kualitas kerja dapat diartikan menghasilkan sesuatu sesuai standar 

yang telah ditetapkan. Melakukan produksi sesuai target, memberikan 

layanan prima dan baik dan rutin melakukan evaluasi kinerja. Adapun 

ketika dikaitkan dengan pendidikan, Dzaujak Ahmad mengemukakan 

bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan suatu ssekolah secara 

mandiri dalam melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien terhadap 

segala aspek yang berhubungan dengan produktivitas pendidikan sesuai 

nilai dan norma, sehingga  memberi nilai unggul terhadap sekolah. 

Oemar Hamalik memandang mutu dari dua sudut pandang, yaitu 

sudut pandang normatif dan deskriptif. Dalam memaknai secara normatif, 

mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. 

Berdasarkan aspek intrinsik, mutu pendidikan meninjau manusia sebagai 

produk pendidikan sesuai standar yang ideal, dan berdasarkan kriteria 

ekstinsik, mutu pendidikan meninjau tenaga kerja yang handal. Secara 

sudut pandang deskriptif, penentuan mutu pendidikan berdasarkan kondisi 

yang sebenarnya, contohnya hasil evaluasi belajar. 

Sudarwan Danim menyatakan bahwa input, proses, output dan 

pengaruhnya adalah bagian dari aspek tinjauan mutu pendidikan. Edward 

Sallis menjelaskan, manajemen kualitas adalah kegiata perbaikan 

berkelanjutan, yang dapat menyediakan setiap lembaga pendidikan 

dengan seperangkat alat praktis untuk memenuhi segala kebutuhan, 
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keinginan, dan harapan masyarakat saat ini dan masa depan. (Umiarso 

dan Imam Gojali, 2010:126).  

Dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan indikator 

standar unggul pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan dalam 

hal standar lulusan, memiliki standar isi dan proses, pengelolaan, 

pembiayaan, penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan yang baik yang 

menunjang dalam melahirkan peserta didik yang unggul sesuai 

kebutuhan masyarakat dalam persaingan global. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan 

Motivasi adalah bagian yang sangat fundamental untuk individu 

yang bekerja. Salah satu filsafat hidup yang menjadi dasar acuan manusia 

dalam bekerja adalah quid pro quo, yang artinya pekerja akan bersedia 

melakukan pekerjaannya dan meningkatkan kualitas serta produktivitas 

kerjanya jika mereka telah meyakini bahwa tujuan, keinginan, dan segala 

kebutuhannya akan terpenuhi dengan pekerjaannya itu. 

Suatu lembaga atau organisasi masing-masing memiliki tujuan 

untuk memajukan lembaga atau organisasinya. Hal ini hanya bisa 

tercapai jika semua komponen dalam organisasi tersebut berperan aktif 

dan melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta secara 

dinamis selalu meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Hal yang samapun akan terjadi pada lembaga sekolah. Sekolah 

yang maju dan unggul lahir dari sekolah-sekolah yang memiliki mutu 

pendidikan yang baik. memajukan mutu pendidikan berarti segala faktor-
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faktor yang mempengaruhi hal tersebut wajib mendapatkan perhatian 

adalah guru wajib memiliki motivasi dan kinerja yang optimal. 

Dalam pendidikan, manusia adalah faktor penentu kualitas 

pendidikan. Guru adalah perantara bagi pengembangan potensi peserta 

didik. Pada dasarnya peserta didik telah memiliki potensi yang dibawanya 

sejak lahir dan guru sebagai subjek yang membantu siswa untuk 

mengenal dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Menurut Bemandin dan Joice, menjelaskan bahwa knowledge, 

attitude, skills, behaviors, and abilities (pengetahuan, sikap, keterampilan, 

perilaku dan kemampuan) dari personalia dalam kelompok sebagai faktor 

penunjang produktivitas pendidikan itu sendiri. (Umiarso dan Imam Gojali, 

2010:121) 

Seorang pimpinan dalam kelompok adalah tombak penting dalam 

melakukan jaminan mutu. Pimpinan memiliki kewajiban untuk memantau 

perkembangan organisasi termasuk di dalamnya faktor-faktor apa saja 

yang mungkin menyebabkan menurunnya mutu organisasi. Dalam 

melakukan tugasnya tersebut, perlu melakukan kerjasama dengan seluruh 

anggota organisasi karena dalam menyelesaikan masalah diperlukan 

pemahaman yang mendalam terkait faktor penyebabnya. 

Faktor penyebabnya dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor 

khusus dan umum. Faktor umum adalah disebabkan oleh kegagalan 

sistem. Terkait rendahnya mutu pendidikan, kegagalan sistem ini bisa 

disebabkan karena desain kurikulum yang kurang bagus, sarana dan 
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prasarana yang kurang memadai, sumber daya yang kurang memadai, 

tidak adanya pengembangan profesi berkelanjutan bagi guru dan staf. 

Faktor-faktor khusus yang menyebabkan menurunnya mutu 

pendidikan sering disebabkan karena aturan dan prosedur yang tidak 

ditaati, komunikasi personalia yang tidak dinamis. Faktor lain juga bisa 

disebabkan anggota individu kurang memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan sikap professional yang perlu dimiliki sebagai seorang guru atau 

pelaksana pendidikan, kurangnya motivasi dan semangat untuk 

melakukan perbaikan serta masalah yang berkaitan dengan administrasi. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu 

pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: 

1) Kinerja yang optimal dari seluruh komponen organisasi 

2) Motivasi kerja yang tinggi dari para atasan dan bawahan 

3) Desain kurikulum yang kuat 

4) Bangunan yang memenuhi standar 

5) Sistem dan prosedur yang tepat dan ditaati 

6) Penjadwalan kegiatan yang konsisten 

7) Sumber daya yang cukup 

8) Pengembangan staf yang memadai 

9) Komunikasi yang efektif 

10) Tersedianya perlengkapan-perlengkapan. 

c. Indikator Mutu Pendidikaan 
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Garvin (M.N. Nasution. 2001:17) menjelaskan bahwa dalam 

menganalisis suatu produk, ada beberapa dimensi yang bisa digunakan 

sebagai acuan. Dimensi-dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) Performa (Performance). Performa berhubungan dengan aspek 

fungsional suatu produk dan hal ini pada umumnya menjadi 

pertimbangan utama dalam pemilihan produk oleh pelanggan. 

Contohnya, kecepatan menjadi performa dari produk kendaraan 

bermotor. 

2) Keunggulan (Features). Keunggulan berhubungan dengan karakter 

khusus yang menjadi pembeda dari produk yang lain dan merupakan 

hasil dari pengembangan produk. Contoh, produk mobil dengan atap 

dapat terbuka dan tertutup. 

3) Keandalan (Reliability). Keandalan berhubungan dengan karakteristik 

suatu produk yang menjadikan produk tersebt berhasil di periode 

tertentu. Contoh, kecepatan adalah bagian dari keandalan suatu 

kendaraan bermotor. 

4) Konformitas (Conformance). Konformitas berhubungan dengan 

kesesuaian produk berdasarkan kebutuhan pasar. 

5) Daya Tahan (Durability). Daya tahan berhubungan dengan ukuran 

kemampuan penggunaan produk. 

6) Kemampuan Pelayanan (Service Ability). Kemampuan pelayanan 

berhubungan dengan karakter yang menggambarkan kompetensi, 

kecepatan dan ketepatan dalam perbaikan. 
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7) Estetika (Aesthethics). Estetika berhubungan dengan keindahan. Hal 

ini bersifat subjektif, tergantung dari sudut pandang penilai. 

8) Kualitas yang Dipersepsikan (Perceived Quality), berhubungan 

dengan asumsi pelanggan setelah menggunakan produk. Hal ini 

berkaitan dengan peningkatan reputasi produk tersebut. 

Selanjutnya Berry dan Parasuraman (Umiarso dan Imam Gojali, 

2010:129) mengemukakan bahwa ada lima dimensi untuk menganalisa 

mutu suatu produk jasa, yaitu: 

1) Bukti langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 

2) Kehandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan cepat dan memuaskan. 

3) Daya Tanggap (Responsiveness), keinginan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4) Jaminan (Assurance), mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya dan 

keragu-raguan. 

5) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. 

Menurut Nawawi (Abdul Choliq MT:45) manajemen mutu 

pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila menunjukkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Konsistensi produk dalam memberikan layanan umum dan 
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pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas 

SDM terus meningkat. 

2) Kesalahan atau keteledoran kerja yang berdampak pada penurunan 

tingkat kepuasan dan complain konsumen semakin berkurang.  

3) Disiplin kerja diantaranya disiplin waktu semakin baik. 

4) Inventarisasi sarana dan prasarana dan alatalat kerja terorganisir 

dengan baik. 

5) Controlling yang baik dari pimpinan misalnya dalam pengawasan 

penyediaan alat dan bahan, proses dan penyajian produk. 

6) Penggunaan keuangan yang efektif. 

7) Pengembangan keterampilan dan keterampilan kerja dilaksanakan 

secara rutin sehingga selalu bisa beradaptasi dengan perubahan. 

Dimensi kualitas atau mutu suatu lembaga termasuk di dalamnya 

mutu manajemen suatu perusahaan atau usaha sedikit berbeda dengan 

dimensi untuk mengukur mutu atau kualitas pendidikan. Dimensi-dimensi 

ini perlu dukungan yang bersinergi oleh seluruh warga sekolah dan 

lingkungan pendidikan agar tujuan untuk memberikan jaminan 

terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas bisa dicapai. Dimensi- 

dimensi tersebut diantaranya: 

1) Dimensi Kerja Organisasi 

2) Iklim Kerja 

3) Nilai Tambah 

4) Kesesuaian dengan Spesifikasi 
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5) Kualitas Pelayanan dan Daya Tahan Hasil Pembangunan 

6) Persepsi Masyarakat 

Terkait dimensi mutu atau kualitas, Fandi Tjiptono dan Anastasia 

(2003:3) juga menjelaskan bahwa dimensi mutu berupa produk, proses, 

lingkungan, kualitas, produk dan jasa. Hal pokok yang menjadi syarat 

total Quality Management pendidikan yaitu: 

1) Perbaikan Terus-menerus (Continuous Improvement) 

Prinsip perbaikan berkelanjutan adalah hal pokok yang perlu 

diperhatikan dalam menjaga kualitas pendidikan. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan, sekolah harus melakukan evaluasi diri 

dan melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Kegiatan 

evaluasi ini dilakukan kepada seluruh manajemen sekolah untuk 

memberikan jaminan semua komponen penyelenggara pendidikan 

telah memenuhi standar mutu yang diharapkan. Tindakan perbaikan 

yang dilakukan secara terus-menerus memberikan dampak bagi 

semua komponen penyelenggara untuk selalu berupaya menganalisis 

keterlaksanaan proses dan rencana perbaikan. 

2) Standar Mutu (Quality Assurance) 

Standar mutu tolak ukur standar kinerja sistem pendidikan yang 

mencakup input, proses, dan output yang harus terpenuhi oleh seluruh 

sistem unit kerja. Standar mutu meliputi standar mutu kurikulum, 

standar proses dan evaluasi pembelajaran, serta standar mutu 

lulusan. 
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3) Perubahan Kultur (Change of Culture) 

Konsep perubahan kultur bertujuan menjadikan penghargaan mutu 

menjadi suatu budaya yang dipegang kuat oleh semua bagian 

manajemen organisasi. Budaya adalah konsep dinamis yang telah 

menjadi kebiasaan yang menjadi identitas, berlaku secara 

berkelanjutan, serta tercipta karena interaksi antara manusia dengan 

sosial dan lingkungannya. 

Budaya adalah fenomena yang mengikat suatu komunitas dengan 

nilai dan norma yang membatasi perilaku. Budaya bermula dari 

tingkat organisasi hingga diturunkan ke kelompok kecil yang menjadi 

bagian organisasi. Proses perwujudan budaya dimulai melalui proses 

penanam budaya kemudian berkembang melalui proses manipulasi, 

asimilasi hingga budaya menjadi stabil. Proses pembentukan budaya 

yang dinamis ini adalah peran penting dari kepemimpinan yang baik. 

4) Perubahan Organisasi (Upside- Down Organization) 

Hal ini  dijelaskan sebagai perubahan dalam sistem atau struktural 

atau manajemen organisasi. Perubahan ini berupa perubahan dalam 

hubungan kerja juga kontrol dalam kelompoknya. 

5) Hubungan dengan Pelanggan (Keeping Close to The Customer). 

Dalam menjaga kualitas, perlu adanya hubungan yang baik dengan 

pelanggan. Mengetahui kebutuhan dan kepuasaan pelanggan adalah hal 

penting bagi organisasi pendidikan. Sekolah perlu melakukan survey 

kebutuhan masyarakat terkait pendidikan dan masyarakat perlu 
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memberikan masukan dan memberi pengawasan terhadap kerja lembaga 

pendidikan agar lembaga pendidikan dapat secara berkelanjutan 

melakukan perubahan dan pengembangan yang dibutuhkan berdasarkan 

kebutuhan masyarakat dalam persaingan global saat ini. Masyarakat 

sebagai pengguna lembaga pendidikan diberikan kewenangan untuk 

melakukan pengawasan dan masukan terhadap lembaga pendidikan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

C. Kerangka Pikir 

Pandemi COVID-19 yang melanda memberi dampak signifikan 

terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dunia. Seluruh 

indikator ekonomi makro dan sosial juga mengalami tekanan yang berat, 

tidak terkecuali IPM. Pertumbuhan IPM Indonesia pada tahun 2020 

mengalami perlambatan yang cukup berarti bila dibandingkan 

pertumbuhan tahun sebelumnya. Hal ini pun ikut mempengaruhi sektor 

pendidikan di Indonesia. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan, berbagai faktor 

mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya guru, sarana dan 

prasarana, kurikulum, proses belajar mengajar, dan sistem evaluasi 

(Jajat Munajat, 2021:56). Menurut Supadi, M. P. (2021:96), faktor yang 

mempengaruhi adalah guru, waktu belajar, biaya pendidikan, sarana 

fisik, dan manajemen lembaga pendidikan. 

Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, menjadi salah satu 

harapan masyarakat sebagai institusi dakwah, institusi sosial, institusi 
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moral, institusi ilmiah, dan penghasil sumber daya (alumni) yang 

berkualitas. Hal ini yang menjadi alasan mengapa madrasah masih 

sangat diminati oleh masyarakat. Karenanya madrasah harus tetap 

berusaha menjaga dan meningkatkan mutu dan kepercayaan 

masyarakat ini. 

Dalam suatu lembaga pendidikan, banyak hal yang menentukan 

kualitas atau mutu pendidikan dan dua diantaranya adalah motivasi dan 

kinerja guru. Motivasi berkorelasi positif dengan kinerja guru. Tenaga 

pendidik dengan motivasi tinggi akan bertanggungjawab semaksimal 

mungkin meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan lembaga 

pendidikan.  Motivasi yang tinggi disertai kinerja guru yang baik, 

pencapaian mutu pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat tercapai. 

Motivasi kerja tercermin dari sikap maupun perilaku yang 

dimunculkan guru sebagai pendidik dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dan kinerja guru tercermin dari pengetahuan dan 

keterampilannya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dapat 

dikatakan kinerja guru sebagai segala perilaku baik dalam proses 

belajar dan pembelajaran, pemenuhan adminstrasi pendidikan, 

manajemen pendidikan yang menjadi tugas dan kewajiban guru. 

Faktor yang mempengaruhi kinerja guru cukup banyak dan 

diantaranya kesehatan, motivasi, teknologi, kemampuan, pendidikan, 

sikap dan etika kerja, situasi, keterampilan, kesempatan berprestasi,  

disiplin, gaji, manajemen, dan sebagainya. Motivasi, kinerja dan mutu 
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Kinerja Guru (X2) 

 

Motivasi (X1) 

pendidikan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. 

Motivasi adalah hal yang juga memepengaruhi kinerja guru dan kinerja 

adalah bagian yang mempengaruhi mutu pendidikan. Motivasi kerja yang 

tinggi akan menyebabkan kinerja yang tinggi sehingga berdampak pada 

mutu pendidikan yang semakin baik. 

Guru adalah sumber daya penting dalam lembaga pendidikan. 

Guru ini adalah bagian vital yang berperan dalam menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang baik. Guru  dalam menjalankan 

perannya memiliki motivasi dan kinerja yang berbeda-beda. motivasi 

kerja dan kinerja guru adalah faktor penting yang mempengaruhi mutu 

pendidikan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji motivasi dan 

kinerjanya dalam meningkatkan  mutu pendidikan. 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Bontorita menjadi salah 

satu madrasah di lingkungan Kemenag Kabupaten Takalar. Mutu 

pendidikan di sekolah ini dan juga madrasah lainnya bisa dilihat dari 

kualitas atau mutu layanan pendidikan yang dipersembahkan kepada 

masyarakat. Mutu layanan pendidikan ini akan dijadikan evaluasi secara 

menyeluruh terhadap berbagai aspek kegiatan pendidikan, termasuk 

layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh para guru. 

Berdasarkan uraian di atas, digambarkan kerangka pikir sebagai 

berikut: 

Mutu Pendidikan (Y) 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir di atas mengisyaratkan bahwa motivasi kerja dan 

kinerja guru meningkatkan mutu pendidikan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (field 

research) yakni di MTs Muhammadiyah Bontorita dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 

yang dilakukan untuk dan menganalisis fenomena, kejadian atau peristiwa 

pada kondisi alamiah.  

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 

Bontorita yang terletak di Kec. Galesong, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan 

selama 2 bulan mulai tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 

2022 yang berada di Jl. Gallarrang Bontomangape No. 5 Bontorita. Objek 

penelitian adalah kepala sekolah dan 6 guru Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah Bontorita. 

C. Data Analisis Dan Penentuan Informan 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan 

sekunder. Data primer dan sekunder menurut Hadari Nawawi (2011:117) 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian secara 

langsung yang terlibat dalam penelitian. Data primer ini diperoleh 

secara langsung tanpa melalu media perantara. Data primer bisa 

berupa hasil wawancara, observasi, hasil pengujian yang dilakukan 
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oleh peneliti secara langsung kepada objek penelitian. Data primer 

dalam penelitian ini adalah guru Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah Bontorita. 

2. Menurut Sugiyono (2017:225), data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder 

dapat berupa dokumen-dokumen publikasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset lapangan. 

Kegiatan riset lapangan dilakukan dengan cara atau metode pengumpulan 

data empirik dengan penulis melakukan penelitian secara langsung ke 

lapangan. Artinya bahwa peneliti terjun langsung di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah Bontorita. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi adalah pengamatan secara cermat dan langsung serta 

pencatatan secara sistematik fenomena dan kejadian yang diselidiki. 

2. Wawancara adalah komunikasi verbal melalui tanya jawab secara 

lisan untuk memperoleh informasi. 

3. Dokumentasi adalah pengumpulan dokumen-dokumen sebagai bukti 

akurat dari pencatatan sumber informasi. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data baik data 

kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan beberapa metode, 

yaitu:  
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1. Metode induktif yaitu, suatu metode penulisan yang berdasarkan pada 

hal-hal yang bersifat khusus dan hasil analisa tersebut dapat dipakai 

sebagai kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Metode deduktif yaitu, metode penulisan atau penjelasan dengan 

bertolak dari pengetahuan bersifat umum. Atau mengolah data dan 

meganalisa dari hal-hal yang sifatnya umum guna mendapatkan 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Metode komparatif, yaitu analisis data yang membandingkan pendapat 

yang berbeda kemudian pendapat tersebut di rumuskan menjadi 

kesimpulan yang bersifat objektif. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi pada 

objek penelitian dengan data yang diperoleh peneliti. Pengecekan 

keabsahan data pada peneliti ini menggunakan uji kredibilitas yaitu 

kegiatan yang memungkinkan temuan atau interpensi yang dapat 

dipercaya yang dihasilkan (memperpanjang keterlibatan pengamatan 

yang terus menerus). Sugiyono (2009:363) menyatakan bahwa data yang 

valid adalah data yang sebenarnya terjadi yang sama dengan kondisi 

penelitian. Menurut A.R, Syamsudin dan Vismaia S. Damaianti 

(2007:242), proses pengecekan keabsahan data dilakukan melalui 

langkah-langkah berikut: 

1. Melakukan member check yaitu melakukan pengecekan ulang atau 

pemeriksaan kembali data atau informasi yang diperoleh dari hasil 
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pengumpulan data (observasi dan wawancara) untuk mengetahui data 

mengalami perubahan atau tidak. 

2. Melakukan triagulasi data, yakni mengecek kevalidan hipotesis, 

konstruksi atau melakukan analisi lebih lanjut untuk melakukan 

perbandingan dengan hasil atau sumber data lain.  Triangulasi 

dilakukan berdasarkan perspektif pengamat atau observer atau 

peneliti. 

3. Melakukan validasi dengan saturasi yaitu melakukan validasi saat data 

yang diperoleh sudah jenuh atau data yang dibutuhkan untuk dianalisis 

sudah sangat cukup atau memenuhi. Pemeriksaan perlu dilakukan 

secara berulang untuk memastikan data yang diperoleh betul-betul 

valid.  

4. Mencari expert opinion atau pandangan ahli untuk mengecek     seluruh 

metode, tahapan serta proses penelitian untuk memastikan penelitian 

telah dilakukan dengan baik sehingga tingkat kepercayaan hasil 

penelitian semakin tinggi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

1. Deskripsi Geografis 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Bontorita, terletak di jalan 

Gallarrang Bontomangape No.5 Bontorita. Letaknya yang sangat 

strategis dan berada di samping jalan poros kecamatan membuat 

madrasah ini mudah dijangkau oleh kendaraan umum dari berbagai 

penjuru Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong. Sejak 

berdirinya Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Bontorita sampai saat 

ini, jabatan kepada Madrasah telah banyak mengalami lima kali 

pergantian dari rentang tahun 1967 sampai saat ini. 

2. Deskripsi Kelembagaan 

Nama Lembaga : MTs. Muhammadiyah Bontorita 

NSM : 121273050014 

NPSN : 40319928 

Alamat : Jl. Gallarrang Bontomangape No. 5 Bontorita 

Provinsi : Sulawesi Selatan 

Kab/Kota : Takalar 

Kecamatan : Galesong 

Kelurahan : Bontomangape 

Kode POS : 92254 

Status Madrasah : Swasta 
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Kementerian/Lembaga : Kemenag Republik Indonesia 

Direktorat Jenderal : Pendidikan Islam 

Akreditasi : B (Baik) 

Titik Koordinat : Latitude (-5.3415724) Longitude (119.3902661) 

Tahun Berdiri : 23 November 1967 

Penerbit SK : Yayasan Pengurus Madrasah Tsanawiyah Dan 

Madrasah Aliyah 

Luas Tanah : 1.295 m2 

Luas Bangunan : 895 m2 

Kegiatan PBM : Pagi (Pukul 07.30-14.00 WITA) 

Telepon : 085255510187 

Email : mts.bontorita@gmail.com 

a. Visi Dan Misi Mts. Muhammadiyah Bontorita 

1. Visi 

Unggul dalam prestasi dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa 

dengan dasar keimanan dan akhlak yang kokoh. 

2. Misi 

a) Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntunan masyarakat 

dan perkembangan iptek 

b) Meningkatkan prestasi dalam bidang ekstrakurikuler sesuai dengan 

potensi yang dimiliki 

c) Menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa berakar 

pada sistem nilai, adat istiadat, agama, budaya masyarakat, dengan 

mailto:mts.bontorita@gmail.com
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mengikuti perkembangan dunia luar 

b. Tujuan Mts. Muhammadiyah Bontorita 

Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia 

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut 

c. Kepala Sekolah 

Bara’ Ramani (1967-1976) 

M. Tarfi Dg. Sau (1978-1988) 

Drs. Sudding Samsi (1989-1992) 

Hj. Sitti Djawijah, S.Ag (1993-2003) 

Drs. H. Muhammad Hatta (2003-2007) 

Hj. Hadara, S.Ag., MA. (2008 – Sekarang) 

d. Distribusi Siswa Tahun Pelajaran 2021/2022 

Tabel 1.2 Data Siswa MTs. Muhammadiyah Bontorita 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1 VII 77 

2 VIII 68 

3 IX 84 

4 Total 229 Peserta didik 

Sumber data: Tata Usaha MTs. Muhammadiyah Bontorita 

e. Struktur Organisasi MTs. Muhammadiyah Bontorita 

Kepala Sekolah   : Hj. Hadara, S.Ag., MA. 

Kepala Urusan Tata Usaha  : Halisna, S.E. 
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Wakamad Bidang Sarana dan Prasarana: Barung Sugiono. ZE, S.Pd. 

Wakamad Bidang Kesiswaan  : Junniati, S.Pd.I. 

Wakamad Bidang Kurikulum  : Abdullah, S.Pd., M.Si. 

Wakamad Bidang Kurikulum  : Bangsawang, S.Pd.I. 

f. Daftar Fasilitas MTs. Muhammadiyah Bontorita 

Luas tanah   : 1.295 m2 m2 

Jumlah ruang kelas  : 9 Rombel 

Ukuran ruang kelas  : 4 x 6 m2 

Bangunan lain yang ada 

Bangunan kelas   : 24 m2 

Ruang Kepsek   : 12 m2 

Ruang Tata Usaha  : 12 m2 

Ruang Guru   : 24 m2 

Ruang Kesiswaan   : 12 m2 

Ruang BK   : 12 m2 

Ruang Pramuka   : 12 m2 

Ruang Perpustakaan  : 14 m2 

Ruang Lab. Komputer  : 48 m2 

Ruang Serba guna/Aula  : 60 m2 

Ruang UKS   : 12 m2 

Ruang Mushollah   : 64 m2 

Ruang Gudang   : 12 m2 

Lapangan Olahraga Out Dor  : 200 m2 
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g. Organisasi dan Ekstrakurikuler 

1. OSIS 

2. Pramuka 

3. Drumb Band 

4. Futsal 

5. Tapak suci 

h. Guru dan Pegawai 

Tabel 1.3 Guru dan Pegawai MTs. Muhammadiyah Bontorita 

No. Nama MataPelajaran Status 

1 Hj. Hadara S.Ag. MA. Fiqh PNS/Sertifikasi 

2 Sitti Darmawati S.Pd.I Akidah Akhlak PNS/Sertifikasi 

3 Junniati S.Pd.I SKI PNS/Sertifikasi 

4 Rahmawati S.Pd.I PKn Guru Tetap 
Yayasan/ 

Sertifikasi 

5 Hamsinah S.Pdi Seni Budaya Guru Tetap 
Yayasan/ 

Sertifikasi 

6 Barung Sugiono Ze. 
S.Pd 

Bahasa Inggris Guru Tetap 
Yayasan/ 

Sertifikasi 

7 Abdullah S.Pd, M.Si Matematika Guru Tetap 
Yayasan/ 

Sertifikasi 

8 Hadinah S.Pd Bahasa Indonesia Guru Tetap 
Yayasan/ 

Sertifikasi 

9 Bangsawang, S.Pd.I Fikhi Guru Tetap 
Yayasan/ 

Sertifikasi 

10 Hj. Haswanengsi, S.Pd IPS PNS/Sertifikasi 
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11 Suryani S.Pd.I IPS Guru Tetap 
Yayasan 

12 Narpiana, Se IPS Guru Tetap 
Yayasan/ 

Sertifikasi 

13 Mekarwati, S.Pd Bahasa Inggris Guru Tetap 
Yayasan 

14 Hidayatullah, S.Pd.I Bahasa Arab Guru Tetap 
Yayasan 

15 Herli, S.Pd.I IPS & 
Kemuhammadiyaha
n 

Guru Tetap 
Yayasan 

16 Ayu Sartika, S.Pd Matematika Guru Tetap 
Yayasan 

17 Zubair Syahrul, S.Pd Bahasa Indonesia Guru Tetap 
Yayasan 

18 Wasdar, S.Pd Penjaskes Guru Tetap 
Yayasan 

19 Anriyani, S.Pd IPA Guru Tetap 
Yayasan 

20 Aunillah Insani, S.Pd IPA Guru Tetap 
Yayasan 

21 Abd. Rahman, S.Pd.I Al-Qur’an Hadis Guru Tetap 
Yayasan/ 

Sertifikasi 

22 Muh Tahsin Arsyad, 
S.Pd.I 

Kemuhammadiyah
an 

Guru Tetap 
Yayasan 

23 Amrullah, S.Pd. Bahasa Indonesia Guru Tetap 
Yayasan 

24 Nur Faidah, S.Pd. Akidah Akhlak Guru Tetap 
Yayasan 

25 Riska Andriana, S.Pd Matematika Guru Tetap 
Yayasan 

26 Fitriani, S.Pd Prakarya Guru Tetap 
Yayasan 

27 Rahmatia, S.Pd Bahasa Arab Guru Tetap 
Yayasan 

28 Auliya’ Insani Basri, 
S.Pd 

Penjas Guru Tetap 
Yayasan 

Sumber: Tata Usaha MTs. Muhammadiyah Bontorita 
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B. Paparan Dimensi Penelitian 

1. Motivasi Guru MTs. Muhammadiyah Bontorita 

Motivasi bagi seorang guru dapat dikatakan sebagai kebutuhan 

dasar dalam mengajar. Guru dalam melaksanakan pekerjaannya di 

sekolah, dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal 

bisa berupa pemenuhan ekonomi sementara faktor internal berupa 

kebanggaan terhadap pekerjaan, minat atau kecintaan terhadap 

pekerjaan. Motivasi bagi guru bukan sekedar pemenuhan kebutuhan 

ekonomi saja, tetapi pemenuhan kebutuhan mental dalam mengajar 

secara aktif. 

“Motivasi seorang guru terkait banyak hal seperti kesadaran diri, 
tanggung jawab, dan faktor lain seperti kenyamanan ketika berada 
di sekolah.” (Barung Sugiono Ze. S.Pd, Guru Bahasa Inggris, 
wawancara tanggal 21 Mei 2022) 
 
Motivasi guru di MTs. Muhammadiyah Bontorita menurut 

penjelasan Ibu Kepala Sekolah yang telah bertugas sejak 2008, 

mengalami peningkatan. Guru termotivasi untuk semakin profesional 

dalam mengajar karena sadar bahwa kepercayaan orangtua peserta 

didik yang semakin tinggi terhadap Madrasah. Juga karena tantangan 

peserta didik yang setiap tahun butuh treathment atau penanganan yang 

berbeda karena pengaruh globalisasi. 

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah: 

“Tingkat motivasi tenaga pengajar di Madrasah kami setiap tahun 
semakin meningkat untuk menjadi guru yang lebih baik dan 
profesional karena kesadaran yang terbangun dengan tingkat 
pendaftaran siswa yang semakin bertambah. Juga karena 
apresiasi terhadap pengabdian guru yang semakin baik dari 
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pemerintah dalam hal ini Kemenag. Alhamdulillah, 9 orang guru 
kami lulus seleksi PPPK tahun ini.” (Hj. Hadara, S.Ag. MA., Kepala 
Sekolah, wawancara tanggal 27 April 2022) 
 

Selain itu, motivasi guru ini juga ditunjang oleh penghargaan yang 

semakin baik dari pemerintah melalui Kemenag dalam kesejahteraan 

tenaga pendidik. Profesi sebagai guru Madrasah tidak lagi dipandang 

sebelah mata karena jenjang karier atau peluang kerja yang ditawarkan 

sudah setara dengan guru di sekolah umum. Hal ini tentunya akan 

sedikit mengurangi beban guru madrasah terkait finansial dan ekonomi 

keluarga. 

Penjelasan yang sama juga dungkapkan beberapa tenaga 

pengajar MTs. Muhammadiyah Bontorita terkait motivasi mengajar 

mereka di Madrasah yang semakin baik karena kebijakan pemerintah 

dalam bentuk perbaikan tunjangan guru-guru madrasah serta 

peningkatan kualitas SDM dan sarpras di Madrasah. Meskipun demikian 

hal mendasar yang mendorong peningkatan motivasi mengajar mereka 

karena kesadaran sebagai tenaga pendidik. Seperti yang dikemukakan 

salah satu guru MTs. Muhammadiyah berikut; 

“Motivasi mengajar setiap orang berbeda, adapun saya adalah 
ingin menebarkan kebaikan, mencerdaskan anak bangsa. Selain itu 
kebutuhan keluarga juga harus harus dipertimbangkan.” (Abd. 
Rahman, S.Pd.I., Guru Al-Qur’an Hadis, wawancara tanggal 27 
April 2022) 

 
Motivasi merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan profesi 

sebagai seorang guru seperti yang diungkapkan Ibu Hadinah berikut; 

“Motivasi bagi guru sangat penting. Apabila seorang guru tidak 
memiliki motivasi maka apa yang dia lakukan tidak terarah, tidak 
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disiplin terkait kedatangan dan materi yang diberikan ke peserta 
didik.” (Hadinah, S.Pd., Guru Bahasa Indonesia, wawancara 
tanggal 27 April 2022) 
 
Hasil wawancara ini sejalan dengan pengertian motivasi yang 

dikemukakan Gobena, G.A. (2018:163-178) dan Dewi, T.A. (2015:24-35) 

bahwa motivasi adalah hal yang sangat mempengaruhi kualitas guru. 

Guru yang memiliki motivasi yang tinggi memiliki komitmen untuk 

melakukan pekerjaan yang berkualitas yang didasari tanggungjawab yang 

tinggi untuk kemajuan sekolah. 

“Motivasi guru sangat menunjang bagi keberhasilan seorang guru 
dalam mengajar.” (Sitti Darmawati, S.Pd.I., Guru Akidah Akhlak, 
wawancara tanggal 21 Mei 2022) 

 
Guru yang memiliki motivasi akan berupaya keras dalam 

menyelesaikan masalah/hambatan pekerjaan di sekolah. Motivasi kerja 

tercermin dari sikap maupun perilaku yang dimunculkan guru sebagai 

pendidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan kinerja guru 

tercermin dari pengetahuan dan keterampilannya dalam menjalankan 

tugasnya sehari-hari. Dapat dikatakan kinerja guru sebagai segala 

perilaku baik dalam proses belajar dan pembelajaran, pemenuhan 

adminstrasi pendidikan, manajemen pendidikan yang menjadi tugas dan 

kewajiban guru. 

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan beberapa 

guru terkait kendala atau hambatan yang pernah mereka temui MTs. 

Muhammadiyah Bontorita: 

“Beberapa kendala yang dihadapi sekolah biasanya ada siswa 
yang ikut orangtuanya keluar daerah atau tidak datang ke sekolah 
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padahal sedang ada ujian di sekolah. Untuk menangani ini 
biasanya kesiswaan datang menjemput siswa di rumahnya.” (Hj. 
Hadara, S.Ag. MA., Kepala Sekolah, wawancara tanggal 27 April 
2022) 

 
 Kendala lain yang menjadi salah satu hambatan guru khususnya di 

masa pandemi adalah terkait durasi jam pelajaran tatap muka yang 

dikurangi. Sehingga guru dan sekolah butuh ide dan jalan keluar untuk 

tetap memaksimalkan proses transfer ilmu kepada peserta didik.  

“Salah satu kendala di sekolah selama pandemi adalah jumlah jam 
pelajaran saya yang dipangkas dari 6 jam menjadi 2 jam saja 
sepekan. Solusinya saya merangkum materi-materi sebelum 
diajarkan.” (Hadinah, S.Pd., Guru Bahasa Indonesia, wawancara 
tanggal 27 April 2022) 

 

Solusi lain yang diterapkan guru di MTs. Muhammadiyah Bontorita 

terkait hal ini juga seperti memanfaatkan teknologi untuk bisa 

memaksimalkan materi pelajaran. 

“Hambatan di sekolah selama pandemi yaitu jumlah jam pelajaran 
dikurangi, sehingga saya share materi via WAG kelas sehari 
sebelum diajarkan. Materi juga saya padatkan supaya menyentuh 
semua elemen pembelajaran. kendala terbesar Ketika di 
lingkungan kerja Ketika ingin menerapkan hal2 baru yang belum 
didukung oleh kemampuan guru, misalnya membuat soal di Google 
form, solusi: awal semester diadakan workshop, koordinasi setiap 
waktu. Siswa tidak semangat belajar karena ruangan sempit dan 
panas” (Abd. Rahman, S.Pd.I., Guru Al-Qur’an Hadis, wawancara 
tanggal 27 April 2022) 

 
 Guru dengan tingkat motivasi kerja yang tinggi akan selalu 

berupaya memberikan dan menampilkan pelayanan pendidikan 

semaksimal mungkin baik terhadap peserta didik maupun kepada 

orangtua peserta didik tersebut. Citra sekolah akan menjadi semakin baik 
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apabila sejalan dengan tampilan dan konsistensi sekolah dalam menjaga 

suasana kondusif lingkungannya. 

“Tantangan di sekolah menurut saya itu kalau ada kelas kosong di 
jam pertama karena jadi sorotan masyarakat. Biasanya saya 
langsung masuk mengisi.” (Junniati S.Pd.I., Guru SKI, wawancara 
tanggal 27 April 2022) 
 

 Solusi atas segala permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan 

sekolah harus segera diberi penanganan yang tepat supaya tidak menjadi 

sumber masalah lainnya. Dalam hal ini motivasi kerja guru akan berupaya 

menjadi solusi pertama atas setiap masalah di sekolah. 

Persoalan ortu tidak menerima Teknik pengajaran guru yang keras, 
tidak semua menerima secara rasional. Misalnya Ketika 2 tahun 
lalu kasus salah paham antar siswa. Keras sedikit ,konteks 
mendidik yang lebih dalam dari mengajar. Solusi untuk menghadapi 
orangtua siswa seperti itu adalah dengan pendekatan rasional dan 
penjelasan. (Barung Sugiono Ze. S.Pd, Guru Bahasa Inggris, 
wawancara tanggal 21 Mei 2022) 

 
 Hal yang sama juga berlaku terahdap proses mengajar. Guru 

dengan tingkat motivasi tinggi akan memberikan yang terbaik agar materi 

bisa sampai ke peserta didik semaksimal mungkin. 

“Karakter siswa yang heterogen menjadi tantangan tersendiri. Saya 
hadapi dengan selalu mengapersepsi dalam bentuk ceramah dan 
arahan, tegur jika salah. Juga dengan pendekatan dhuha dan 
tilawah sebelum PBM.” (Amrullah, S.Pd. Guru Bahasa Indonesia, 
wawancara tanggal 21 Mei 2022) 
 
Berikut wawancara dengan Kepala Sekolah terkait upaya apa yang 

selama ini sekolah tempuh untuk meningkatkan motivasi kerja guru di 

MTs. Bontorita: 

“Beberapa upaya kami untuk meningkatkan motivasi kerja adalah 
dalam bentuk penghargaan kepada guru. Hal ini biasanya diberikan 
di akhir tahun ajaran. Meskipun harga dan barangnya tidak mahal 
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tapi semoga bisa meningkatkan motivasi para guru. Selain itu, 
sekolah juga melakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan 
kompetensi guru.” (Hj. Hadara, S.Ag. Ma., Kepala Sekolah, 
wawancara tanggal 27 April 2022) 
 
Karakteristik guru dengan motivasi kerja tinggi adalah:  memiliki 

tanggung jawab pribadi yang tinggi terhadap kewajibannya sebagai 

seorang pendidik. Selain itu, dia memiliki kemampuan dalam mengambil 

keputusan dan berani mengambil resiko yang dihadapinya, melakukan 

perencanaan dan tujuan yang jelas dan berusaha merealisasikannya 

dalam suatu program kerja, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, kuat 

dengan pendirian, bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik, memiliki keinginan untuk ahli dalam bidang tertentu. 

2. Kinerja Guru MTs. Muhammadiyah Bontorita 

Pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik akan 

dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sehingga hasilnyapun akan 

baik juga. Karena pekerjaan guru yang tidak mudah dan memerlukan 

kualifikasi akademik tertentu sehingga tersemat pekerjaan profesional 

bagi pekerjaan guru. 

Kinerja merupakan hasil kerja guru yang diperoleh baik secara 

kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan segala tanggungjawab yang 

diamanahkan kepadanya. Kinerja guru tersebut adalah prestasi yang 

diperoleh guru setelah melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah 

tempatnya mengajar. Kinerja guru yang baik akan menunjukkan bahwa 

hasil kerja atau prestasi yang dicapai juga akan baik atau tinggi. 

“Untuk pengembangan profesi saya mengikuti beberapa pelatihan 
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yang dilaksanakan Balai Diklat Keagamaan Makassar, MGMP, Ikatan 
Guru Indonesia dalam bentuk daring.” (Abd. Rahman, S.Pd.I., Guru Al-
Qur’an Hadis, wawancara tanggal 27 April 2022) 

 
Hal lain yang menjadi tugas guru adalah terkait pengelolaan 

administrasi dan pengembangan diri termasuk ikut menjaga ketertiban dan 

keamanan yang semuanya terwujud dalam bentuk kinerja seorang guru. 

Karena pekerjaan guru yang tidak mudah dan memerlukan kualifikasi 

akademik tertentu sehingga tersemat pekerjaan professional bagi 

pekerjaan guru. 

“Administrasi itu sifatnya wajib, syarat di Lembaga.” (Barung 
Sugiono Ze. S.Pd, Guru Bahasa Inggris, wawancara tanggal 21 Mei 
2022) 
 
Kinerja memiliki standar ukuran dan indikator penilaian. Kinerja 

guru diukur berdasarkan tugas dan tanggungjawab. Kinerja guru 

seyogyanya tidak hanya pada melaksanakan pembelajaran tatap muka 

di kelas atau mengelola kurikulum sebagai tugas utama. Masih banyak 

hal lain yang menjadi tugas guru terkait pengelolaan administrasi dan 

ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Termasuk dalam hal ini adalah 

pengembangan diri yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Berikut wawancara dengan beberapa guru: 

“Ciri guru yang memiliki kinerja tinggi adalah disiplin datang, pulang 
dan masuk mengajar, tidak memakai jam karet. Jika disiplin 
kinerjanya akan bagus. Ciri yang lain yaitu disiplin administrasi. 
Administrasi sangat penting, dipersiapkan lebih awal bukan hanya 
mengajar tapi juga untuk keperluan supervisi dan akreditasi. Guru 
di MTs kami sudah terbiasa terkait administrasi pembelajaran 
terutama guru ASN, Inpassing dan sertifikasi. Adapun honorer 
meskipun tidak dibebani tapi mereka juga yang tetap melengkapi 
administrasinya.” (Abd. Rahman, S.Pd.I., Guru Al-Qur’an Hadis, 
wawancara tanggal 27 April 2022) 
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Hasil wawancara ini sejalan dengan pernyataan beberapa ahli 

yang menjelaskan tentang kinerja pegawai dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Ravianto dan Anoraga menjelaskan bahwa kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh sikap, etika kerja, pendidikan, gaji, teknologi 

keterampilan, disiplin, dan, motivasi, manajemen, kesehatan, dan 

kesempatan berprestasi. Kinerja dipengaruhi oleh maksud dan makna 

pekerjaan, upah yang baik, pekerjaan yang menarik, penghayatan atas, 

lingkungan keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, pengertian 

serta kepedulian atas masalah-masalah pribadi, suasana kerja yang 

baik, keterlibatan dalam organisasi, promosi, dan disiplin kerja yang 

tinggi. 

Jika sarana dan prasarana sekolah memadai atau memenuhi 

persyaratan minimum, maka proses pembelajaran akan jauh lebih 

mudah untuk diselesaikan. Namun, masih banyak sekolah yang 

tertinggal dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang lebih baik, 

terutama yang berada di daerah terpencil atau pedesaan, yang 

berdampak negatif pada kemampuan untuk memberikan pendidikan 

yang berkualitas kepada siswa.  

Guru juga harus lebih inventif dan sabar ketika melaksanakan 

pelajaran karena kurangnya infrastruktur dan sumber daya pendidikan. 

Untuk umur panjang pendidikan ini, diperlukan kolaborasi antara 

instruktur, sekolah, bahkan masyarakat. Berikut wawancara dengan 

beberapa guru: 
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“Pengelolaan kelas masih belum maksimal karena ruangan yang 
kurang memadai. Tapi pengunaan IT untuk proses belajar 
mengajar sudah kami terapkan seperti di pembelajaran saya 
meskipun terkendala waktu yang masih dibatasi karena 
penyesuaian waktu belajar di masa pandemi. Adapun ntuk evaluasi 
pembelajran, saya melakukan pengayaaan bagi siswa yang belum 
mencapai KKM, remedial untuk KD yang kurang atau dengan tutor 
sebaya” (Abd. Rahman, S.Pd.I., Guru Al-Qur’an Hadis, wawancara 
tanggal 27 April 2022) 
“Dalam pembelajaran saya menerapkan personal coach, yaitu 
mengajar secara memastikan semuanya mengerti. Saya juga 
combine melucu dan serius dalam pembelajaran untuk 
menyelipkan materi.” (Barung Sugiono Ze. S.Pd, Guru Bahasa 
Inggris, wawancara tanggal 21 Mei 2022) 
 

Kinerja ataupun prestasi yang diperoleh dalam pekerjaan adalah 

pencapaian dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan 

perannya yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab baik kualitas 

serta kuantitas seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Prestasi kerja bisa pula diartikan sebagai suatu pencapaian hasil kerja 

seseorang dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang 

ditugaskan kepada dirinya. 

Kualitas guru tercermin dari kinerja yang dimiliki. Kinerja adalah 

ukuran keberhasilan guru melaksanakan tugasnya. Guru yang memiliki 

kinerja yang baik, berarti mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik. Guru dengan kinerja baik akan senantiasa meningkatkan 

kualitas kerjanya. Dalam hal ini sekolah dengan kepemimpinan kepala 

sekolah berperan melakukan kontrol dan evaluasi terhadap gurunya 

untuk tetap dan bahkan meningkatkan kinerja guru di sekolahnya. 

Berikut wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru: 
 
“Supervisi selalu diadakan sekolah untuk menjaga dan 
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meningkatkan kerja guru kami, terlebih guru yang telah PNS, 
inpassing atau sertifikasi yang diikat oleh ceklok.” (Hj. Hadara, 
S.Ag. MA., Kepala Sekolah, wawancara tanggal 27 April 2022) 

 
  

Kinerja guru merupakan sesuatu yang dicapai dari kompetensi 

atau usaha yang dilakukan seseorang guru. Seorang pendidik harus 

yakin bahwa dia mampu meningkatkan kinerjanya. Untuk itu guru 

membutuhkan motivasi kerja yang mendorong semangat diri agar 

bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan, kinerja bukan hanya 

memengaruhi taraf hidup guru, tetapi juga memengaruhi kualitas 

pendidikan dan masa depan siswa. Pasalnya, untuk meningkatkan 

mutu hasil pendidikan, guru memerlukan kemampuan profesional dan 

kinerja yang baik. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan naik 

turunnya kinerja seseorang. 

Pada masa ini, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi 

kinerja guru, mulai dari supervisi pengajaran, tingkat pendidikan guru, 

iklim yang kurang kondusif, program pengajaran, sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah, mental guru, dan beberapa faktor 

lainnya yang berhubungan dengan lingkungan sekolah atau 

pendidikan. 

3. Motivasi dan Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

MTs. Muhammadiyah Bontorita 

Lembaga atau organisasi seperti sekolah memiliki tujuan untuk 
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memajukan lembaga atau organisasinya. Hal ini hanya bisa tercapai jika 

semua komponen dalam organisasi tersebut berperan aktif dan 

melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta secara dinamis 

selalu meningkatkan produktivitas kerjanya. 

“Perkembangan sekolah kami dari tahun ke tahun masih dalam 
tingkat sedang.” (Barung Sugiono Ze. S.Pd, Guru Bahasa Inggris, 
wawancara tanggal 21 Mei 2022) 
 
Sekolah yang maju dan unggul lahir dari sekolah-sekolah yang 

memiliki mutu pendidikan yang baik. memajukan mutu pendidikan 

berarti segala faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut wajib 

mendapatkan perhatian adalah guru wajib memiliki motivasi dan kinerja 

yang optimal. 

Berikut wawancara dengan guru terkait kurikulum di MTs. 

Muhammadiyah Bontorita: 

“Kurikulum yang duterapkan di sekolah berasal dari Kemenag. 
Selain itu Mapel Mulok diisi dengan materi Kemuhammadiyahan 
oleh guru yang aktif di Muhammadiyah.” (Abd. Rahman, S.Pd.I., 
Guru Al-Qur’an Hadis, wawancara tanggal 27 April 2022) 
 
Indikator  atau  kriteria  yang  dapat  dijadikan  tolak  ukur  mutu  

pendidikan  yaitu  hasil  akhir  pendidikan, misalnya:  tes tertulis, anekdot, 

skala sikap. Dalam  konteks pendidikan,   indikator   mutu   berpedoman   

pada   konteks   hasil   pendidikan   yang mengacu  pada  prestasi  yang  

dicapai  oleh  sekolah  pada  setiap  kurun  waktu  tertentu (misalnya:  

setiap  catur  wulan,  semester,  setahun,  5  tahun,  dan  sebagainya). 

Prestasi yang  dicapai  dapat  berupa  hasil  tes  kemampuan  

akademis,  seperti:  ulangan  umum, UN, atau prestasi bidang lain, 



69 
 
 

 

misalnya prestasi di bidang olah raga dan seni. Bahkan prestasi sekolah 

berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible), seperti suasana 

disiplin, keakraban, saling menghormati, dan sebagainya. 

“Ruangan masih kurang, lokasi yang sempit.” (Hj. Hadara, S.Ag. 
MA., Kepala Sekolah, wawancara tanggal 27 April 2022) 
 
 
“Meskipun sarana masih terbatas tapi ekskul sekolah menjadi daya 
tarik untuk calon pendaftar.” (Junniati S.Pd.I., Guru SKI, wawancara 
tanggal 27 April 2022) 
 
Hasil wawancara tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan 

Fandi Tjiptono dan Anastasia (2003:3) terkait dimensi mutu atau kualitas, 

menjelaskan bahwa dimensi mutu berupa produk, proses, lingkungan, 

kualitas, produk dan jasa. Mutu dari sekolah terkait mutu keluaran, 

bagaiman proses belajar mengajar berlangsung, sampai kualitas 

pelayanan ke orangtua peserta didik. 

Berdasarkan aspek intrinsik, mutu pendidikan meninjau manusia 

sebagai produk pendidikan sesuai standar yang ideal, dan berdasarkan 

kriteria ekstinsik, mutu pendidikan meninjau tenaga kerja yang handal. 

Secara sudut pandang deskriptif, penentuan mutu pendidikan 

berdasarkan kondisi yang sebenarnya, contohnya hasil evaluasi belajar.  

Mutu pendidikan dalam satuan pendidikan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain: Kinerja yang optimal dari seluruh komponen 

organisasi, Motivasi kerja yang tinggi dari para atasan dan bawahan, 

Desain kurikulum yang kuat, Bangunan yang memenuhi standar, Sistem 

dan prosedur yang tepat dan ditaati, Penjadwalan kegiatan yang 
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konsisten, Sumber daya yang cukup, Pengembangan staf yang memadai, 

Komunikasi yang efektif, Tersedianya perlengkapan-perlengkapan. 

   

  Manajemen kualitas adalah kegiatan perbaikan berkelanjutan, yang 

dapat menyediakan setiap lembaga pendidikan dengan seperangkat alat 

praktis untuk memenuhi segala kebutuhan, keinginan, dan harapan 

masyarakat saat ini dan masa depan. Sudarwan Danim menyatakan 

bahwa input, proses, output dan pengaruhnya adalah bagian dari aspek 

tinjauan mutu pendidikan. 

  Mutu  pendidikan di madrasah dipengaruhi  oleh  faktor  input 

pendidikan  dan  faktor  proses  manajemen pendidikan.  Input  pendidikan  

adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk 

berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya 

sekolah yang ada. Komponen dan sumber  daya  sekolah  terdiri  dari  

orang  (man),  dana  (money),  sarana  dan  prasarana (material) serta 

peraturan (policy). 

  Dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan indikator 

standar unggul pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan dalam 

hal standar lulusan, memiliki standar isi dan proses, pengelolaan, 

pembiayaan, penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan yang baik yang 

menunjang dalam melahirkan peserta didik yang unggul sesuai 

kebutuhan masyarakat dalam persaingan global. 
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C. Pembahasan 

Setelah data dipaparkan dan menghasilkan temuan-temuan maka 

berikutnya adalah mengkaji hakikat dan makna temuan sebagai berikut: 

 

1. Motivasi Kerja Guru MTs. Muhammadiyah Bontorita 

Faktor kunci dalam mencapai tujuan pendidikan selama proses 

pendidikan adalah pendidik. Guru adalah individu yang bertanggung 

jawab atas perkembangan murid baik secara kognitif (sebagai orang tua) 

maupun profesional (sebagai guru karena tanggung jawab pekerjaan). 

Karena rasionalitas tuntutan hidup itu sendiri, orang tua memiliki 

tanggung jawab utama untuk mendidik anak-anak mereka. Kebutuhan 

akan pendidik kedua muncul dari tugas sementara orang tua untuk 

mendidik anak-anak mereka (orang tua) (Sumiati, S., 2017:83). 

Motivasi bagi seorang guru merupakan hal mendasar dalam 

mengajar. Motivasi ini dapat dipengaruhi berbagai hal misalnya 

pemenuhan ekonomi, kebanggaan terhadap pekerjaan sebagai guru, 

minat atau kecintaan ketika berada di lingkungan sekolah. Dengan kata 

lain, motivasi bagi guru bukan sekedar pemenuhan kebutuhan ekonomi 

saja, tetapi pemenuhan kebutuhan mental dalam mengajar secara aktif. 

Motivasi guru di MTs. Muhammadiyah Bontorita mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menurut Ibu Kepala Sekolah karena 

perhatian pemerintah untuk mengapresiasi pengabdian guru madrasah 

semakin baik. Motivasi guru ini ditunjang oleh penghargaan yang 
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semakin baik dari pemerintah melalui Kemenag dalam kesejahteraan 

tenaga pendidik. 

Profesi sebagai guru Madrasah tidak lagi dipandang sebelah mata 

karena jenjang karier atau peluang kerja yang ditawarkan sudah setara 

dengan guru di sekolah umum. Hal ini tentunya akan sedikit mengurangi 

beban guru madrasah terkait finansial dan ekonomi keluarga. Sehingga 

guru termotivasi untuk semakin profesional dalam mengajar. Para guru 

juga semakin sadar bahwa kepercayaan orangtua peserta didik yang 

semakin tinggi terhadap Madrasah. Juga karena tantangan peserta didik 

itu sendiri yang setiap tahun butuh treathment atau penanganan yang 

berbeda karena pengaruh globalisasi. 

Penjelasan yang sama juga dungkapkan beberapa tenaga 

pengajar MTs. Muhammadiyah Bontorita terkait motivasi mengajar 

mereka di Madrasah yang semakin baik karena kebijakan pemerintah 

dalam bentuk perbaikan tunjangan guru-guru madrasah serta 

peningkatan kualitas SDM dan sarpras di Madrasah. Meskipun demikian 

hal mendasar yang mendorong peningkatan motivasi mengajar mereka 

karena kesadaran sebagai tenaga pendidik. 

Hasil wawancara ini sejalan dengan pengertian motivasi yang 

dikemukakan Zubaidah dan Dewi bahwa motivasi adalah hal yang 

sangat mempengaruhi kualitas guru. Guru yang memiliki motivasi yang 

tinggi memiliki komitmen untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas 

yang didasari tanggungjawab yang tinggi untuk kemajuan sekolah. 
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Guru yang memiliki motivasi akan berupaya keras dalam 

menyelesaikan masalah/hambatan pekerjaan di sekolah. Motivasi kerja 

tercermin dari sikap maupun perilaku yang dimunculkan guru sebagai 

pendidik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan kinerja guru 

tercermin dari pengetahuan dan keterampilannya dalam menjalankan 

tugasnya sehari-hari. Dapat dikatakan kinerja guru sebagai segala 

perilaku baik dalam proses belajar dan pembelajaran, pemenuhan 

adminstrasi pendidikan, manajemen pendidikan yang menjadi tugas dan 

kewajiban guru 

Karakteristik guru dengan motivasi kerja tinggi adalah:  memiliki 

tanggung jawab pribadi yang tinggi terhadap kewajibannya sebagai 

seorang pendidik. Selain itu, dia memiliki kemampuan dalam mengambil 

keputusan dan berani mengambil resiko yang dihadapinya, melakukan 

perencanaan dan tujuan yang jelas dan berusaha merealisasikannya 

dalam suatu program kerja, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, kuat 

dengan pendirian, bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik, memiliki keinginan untuk ahli dalam bidang tertentu. 

2. Kinerja Guru MTs. Muhammadiyah Bontorita 

Pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang baik akan 

dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sehingga hasilnyapun akan 

baik juga. Karena pekerjaan guru yang tidak mudah dan memerlukan 

kualifikasi akademik tertentu sehingga tersemat pekerjaan professional 

bagi pekerjaan guru. 
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Kinerja merupakan hasil kerja guru yang diperoleh baik secara 

kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan segala tanggungjawab yang 

diamanahkan kepadanya. Kinerja guru tersebut adalah prestasi yang 

diperoleh guru setelah melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah 

tempatnya mengajar. Kinerja guru yang baik akan menunjukkan bahwa 

hasil kerja atau prestasi yang dicapai juga akan baik atau tinggi. 

Kinerja memiliki standar ukuran dan indikator penilaian. Kinerja 

guru diukur berdasarkan tugas dan tanggungjawab. Kinerja guru 

seyogyanya tidak hanya pada melaksanakan pembelajaran tatap muka 

di kelas atau mengelola kurikulum sebagai tugas utama. Masih banyak 

hal lain yang menjadi tugas guru terkait pengelolaan administrasi dan 

ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Termasuk dalam hal ini adalah 

pengembangan diri yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Ravianto dan Anoraga menjelaskan bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh sikap, etika kerja, pendidikan, gaji, teknologi 

keterampilan, disiplin, dan, motivasi, manajemen, kesehatan, dan 

kesempatan berprestasi. Kinerja dipengaruhi oleh maksud dan makna 

pekerjaan, upah yang baik, pekerjaan yang menarik, penghayatan atas, 

lingkungan keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, pengertian 

serta kepedulian atas masalah-masalah pribadi, suasana kerja yang 

baik, keterlibatan dalam organisasi, promosi, dan disiplin kerja yang 

tinggi. 

Kinerja ataupun prestasi yang diperoleh dalam pekerjaan adalah 
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pencapaian dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan 

perannya yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab baik kualitas 

serta kuantitas seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Prestasi kerja bisa pula diartikan sebagai suatu pencapaian hasil kerja 

seseorang dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang 

ditugaskan kepada. 

Kualitas guru tercermin dari kinerja yang dimiliki. Kinerja adalah 

ukuran keberhasilan guru melaksanakan tugasnya. Guru yang memiliki 

kinerja yang baik, berarti mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik. Kinerja guru merupakan sesuatu yang dicapai dari 

kompetensi atau usaha yang dilakukan seseorang guru. Seorang 

pendidik harus yakin bahwa kita dapat meningkatkan kinerjanya. 

Untuk meningkatkannya, guru membutuhkan motivasi kerja yang 

mendorong semangat diri agar bisa menyelesaikan tugas dengan baik 

dan tepat. Dalam kaitannya dengan pendidikan, kinerja bukan 

hanya memengaruhi taraf hidup guru, tetapi juga memengaruhi 

kualitas pendidikan dan masa depan siswa. Pasalnya, untuk 

meningkatkan mutu hasil pendidikan, guru memerlukan kemampuan 

profesional dan kinerja yang baik. 

Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja guru di Mts. 

Muhammadiyah Bontorita dari hasil wawancara dan observasi peneliti 

adalah: 
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1. Supervisi pengajaran 

2. Tingkat pendidikan guru 

3. Iklim yang kondusif 

4. Program pengajaran 

5. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah 

6. Mental guru 

7. Lingkungan sekolah atau pendidikan. 

3. Pengaruh Motivasi dan Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di MTs. Muhammadiyah Bontorita 

Lembaga atau organisasi seperti sekolah memiliki tujuan untuk 

memajukan lembaga atau organisasinya. Hal ini hanya bisa tercapai jika 

semua komponen dalam organisasi tersebut berperan aktif dan 

melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta secara dinamis 

selalu meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Hal yang samapun akan terjadi pada lembaga sekolah. Sekolah 

yang maju dan unggul lahir dari sekolah-sekolah yang memiliki mutu 

pendidikan yang baik. memajukan mutu pendidikan berarti segala faktor-

faktor yang mempengaruhi hal tersebut wajib mendapatkan perhatian 

adalah guru wajib memiliki motivasi dan kinerja yang optimal. 

Dasar untuk pembentukan pribadi peserta didik haruslah 

pendidikan yang disediakan di setiap unit pendidikan, dari pendidikan 

dasar hingga pendidikan tinggi, bahkan ketika itu disediakan di lingkungan 

informal dan lembaga non-formal. Pendidikan harus dirasakan setiap 
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masyarakat secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, pendidikan 

Indonesia sedikit terganggu dengan munculnya Covid-19 (Muslimin, A. A., 

& Idawati, I., 2022:199). 

Mutu suatu sekolah dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu 

sudut pandang normatif dan deskriptif. Dalam memaknai secara normatif, 

mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. 

Berdasarkan aspek intrinsik, mutu pendidikan meninjau manusia sebagai 

produk pendidikan sesuai standar yang ideal, dan berdasarkan kriteria 

ekstinsik, mutu pendidikan meninjau tenaga kerja yang handal. Secara 

sudut pandang deskriptif, penentuan mutu pendidikan berdasarkan kondisi 

yang sebenarnya, contohnya hasil evaluasi belajar.  

Mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: 

1. Kinerja yang optimal dari seluruh komponen organisasi 

2. Motivasi kerja yang tinggi dari para atasan dan bawahan 

3. Desain kurikulum yang kuat 

4. Bangunan yang memenuhi standar 

5. Sistem dan prosedur yang tepat dan ditaati 

6. Penjadwalan kegiatan yang konsisten 

7. Sumber daya yang cukup 

8. Pengembangan staf yang memadai 

9. Komunikasi yang efektif 

10. Tersedianya perlengkapan-perlengkapan. 
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Manajemen kualitas adalah kegiatan perbaikan berkelanjutan, yang 

dapat menyediakan setiap lembaga pendidikan dengan seperangkat alat 

praktis untuk memenuhi segala kebutuhan, keinginan, dan harapan 

masyarakat saat ini dan masa depan. Sudarwan Danim menyatakan 

bahwa input, proses, output dan pengaruhnya adalah bagian dari aspek 

tinjauan mutu pendidikan. 

Dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan indikator 

standar unggul pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan dalam 

hal standar lulusan, memiliki standar isi dan proses, pengelolaan, 

pembiayaan, penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan yang baik yang 

menunjang dalam melahirkan peserta didik yang unggul sesuai 

kebutuhan masyarakat dalam persaingan global. 

Mutu  pendidikan di madrasah dipengaruhi  oleh: 

1. Faktor  input pendidikan. Input  pendidikan  adalah segala sesuatu 

yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya 

proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah 

yang ada. 

2. Faktor  proses  manajemen pendidikan. Komponen dan sumber  

daya  sekolah  terdiri  dari  orang  (man),  dana  (money),  sarana  

dan  prasarana (material) serta peraturan (policy). 

  Dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan indikator 

standar unggul pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan dalam 

hal standar lulusan, memiliki standar isi dan proses, pengelolaan, 
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pembiayaan, penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan yang baik yang 

menunjang dalam melahirkan peserta didik yang unggul sesuai 

kebutuhan masyarakat dalam persaingan global. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dari pembahasan peneliti mengenai 

motivasi dan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai 

berikut : 

1. Motivasi bagi seorang guru merupakan hal mendasar dalam 

mengajar. Motivasi guru di MTs. Muhammadiyah Bontorita mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menurut Ibu Kepala Sekolah 

karena perhatian pemerintah untuk mengapresiasi pengabdian guru 

madrasah semakin baik. Para guru juga semakin sadar bahwa 

kepercayaan orangtua peserta didik yang semakin tinggi terhadap 

Madrasah. Selain itu kesadaran guru karena kesadaran bahwa 

tantangan peserta didik yang setiap tahun butuh treathment atau 

penanganan yang berbeda karena pengaruh globalisasi. 

2. Kinerja guru di MTs. Muhammadiyah Bontorita dipengaruhi oleh sikap, 

etika kerja, pendidikan, gaji, teknologi keterampilan, disiplin, motivasi, 

manajemen, kesehatan, dan kesempatan berprestasi. Guru yang telah 

berpredikat ASN, inpassing atau sertifikasi memiliki tingkat kinerja 

yang lebih tinggi. Hal ini ikut memotivasi guru honorer untuk berbuat 

lebih baik. Guru MTs. Muhammadiyah Bontorita sadar bahwa kinerja 

guru seyogyanya tidak hanya pada melaksanakan pembelajaran tatap 

muka di kelas atau mengelola kurikulum sebagai tugas utama. Masih 
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banyak hal lain yang menjadi tugas guru terkait pengelolaan 

administrasi dan ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Termasuk 

dalam hal ini guru juga semakin sadar terhadap pengembangan diri 

yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. 

3. Mutu pendidikan MTs. Muhammadiyah Bontorita semakin meningkat 

karena dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: motivasi dan 

kinerja guru yang semakin optimal, pengembangan kapasitas diri guru, 

komunikasi yang efektif anatara semua elemen sekolah, penjadwalan 

kegiatan yang konsisten, dan kepercayaan masyarakat. Meskipun 

demikian  desain kurikulum masih komunikasi yang lebih intens dari 

pihak madrasah dan PDM Muhammadiyah Takalar, bangunan yang 

memenuhi standar, dan peningkatan sarana dan prasarana dalam 

belajar. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi 

sumbangan berupa pemikiran yang digunakan sebagai usaha untuk 

meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan. Adapun saran yang 

dapat penulis berikan yaitu: 

1. MTs. Muhammadiyah Bontorita bisa menjaga dan meningkatkan 

motivasi kerja tenaga pendidiknya dengan tetap menjaga kualitas 

kerja lewat pelatihan baik yang diinisiasi oleh sekolah ataupun dari 

lembaga lain. Guru dengan tingkat kewajiban di sekolah lebih banyak 

harus menjadi teladan untuk guru yang masih honorer. 
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2. Kinerja guru di MTs. Muhammadiyah Bontorita dipengaruhi yang oleh 

sikap, etika kerja, pendidikan, gaji, teknologi keterampilan, disiplin, 

dan, motivasi, manajemen, kesehatan, dan kesempatan berprestasi 

dapat dijaga dan ditingkatkan dengan kerjasama yang baik oleh 

seluruh komponen sekolah mulai dari tingkat tertinggi dalam hal ini 

Kepala Sekolah. Guru yang telah berpredikat ASN, inpassing atau 

sertifikasi tetap membimbing guru honorer untuk meningkatkan 

kualitas mengajar mereka menjadi semakin baik. 

3. Mutu pendidikan di MTs. Muhammadiyah Bontorita dipengaruhi 

motivasi dan kinerja tenaga pendidiknya. Kinerja Kepala Sekolah 

untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah harus didukung 

kerjasama seluruh komponen sekolah. Kerjasama dengan orangtua 

dan masyarakat tetap dijaga sebagai konsumen sekolah yang 

mempercayakan anaknya menempuh pendidikan di madrasah. Juga 

peran Muhammadiyah Takalar sebagai partner yang harus selalu 

bertukar ide-ide kreatif untuk peningkatan mutu pendidikan di MTs. 

Muhammadiyah Bontorita dan di Kabupaten Takalar secara umum.  
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Motivasi Dan Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

A. Motivasi 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang motivasi kerja guru? 

2. Menurut Bapak/Ibu seberapa penting motivasi kerja bagi seorang guru? 

3. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengaruh motivasi kerja dalam 

meningkatkan mutu pendidikan? (Alasannya) 

4. Menurut Bapak/Ibu apa indikator guru yang memiliki motivasi kerja 

yang tinggi? 

5. Bagaimana Bapak/Ibu selama ini dalam menyelesaikan 

masalah/hambatan pekerjaan di sekolah? 

6. Menurut Bapak/Ibu pekerjaan atau tanggung jawab apa yang paling 

berat yang pernah dialami di sekolah? Bagaimana menyelesaikannya? 

Apakah itu efektif? 

7. Upaya apa yang selama ini Bapak/Ibu tempuh untuk meningkatkan 

motivasi kerja guru di MTs. Bontorita? 

8. Bagaimana motivasi guru MTs. Muhammadiyah Bontorita? 

B. Kinerja Guru 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang kinerja guru? 

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait kelengkapan administrasi 

mengajar untuk guru? 

3. Bagaimana Bapak/Ibu selama ini mengelola kelas, apa 

inidkatornya/gambarannya pengelolaan kelas yang baik? 
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4. Bagaimana Bapak/Ibu selama ini mengevaluasi pembelajaran, apa 

tindak lanjutnya? 

5. Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk melakukan pengembangan 

profesi? 

6. Upaya apa yang selama ini Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru di MTs. Bontorita? 

C. Mutu Pendidikan 

1. Bagaimana Bapak/Ibu selama ini mendesain kurikulum, siapa yang 

terlibat, bagaimana prosesnya? 

2. Apakah menurut Bapak/Ibu bangunan sekolah dan sarpras sudah 

kondusif dan memadai untuk peserta didik? 

3. Kegiatan atau program apa saja yang diinisiasi langsung oleh sekolah 

untuk mengembangkan mutu pendidikan di MTs Bontorita, bagaimana 

bentuk evaluasi dan tindak lanjutnya? 
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2 Surat Rekomendasi  
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Lampiran 4 Plagiasi 
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