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ABSTRACT 

TIIB PARTICIPATORY LEADERSHIP OF PRINCIPAL IN EFFORTS TO 
INCREASE TIIE TEACHERS WORK MOTIVATION AT SMA 01 OF 

MUKOMUKO 

Tri Novariani 

trinovariani.mko@gmail.com 

Graduate Program 

Open University of Indonesia 

This study aims to obtain empirical information on the implementation of 
the principals participatory leadership in their efforts to increase the teachers work 
motivational SMA 01 of Mukomuko. This research was conducted by using a 
descriptive method. It is a qualitative in nature. The unit of analysis is interview 
transcriptions involving the principal, vice principal, and teacher of SMA 01 
Mukomuko. The data weres analyzed using descriptive interviews made in the 
form of narrative exposure. This study reveals the following results: First, the 
application of participatory leadership in the efforts to motivate the teachers at 
work is done using a participatory approach in dealing with various problems and 
are willing to improve the position in the organization structures have been 
formed, the determination of policymakers consider suggestions and input from 
teachers, foster leadership is growing, cooperation with the teachers, and involve 
teachers in decision-making processes. In essence, the application of participative 
leadership focuses on empowering teachers. Second, increased motivation of 
teachers work done principals by observing the internal and external dimensions. 
For internal motivate done by assigning responsibilities according to ability, 
giving tasks according to ability, tasks assigned have clear objectives and 
challenging, providing feedback on the results of the work of teachers, creating a 
sense of pleasure in the work, and encourage teachers to excel. External 
motivation is done by: trying to make ends meet and work needs teachers, giving 
praise of what the teacher, give incentives to teachers and paying attention to the 
teacher. Third, the strategy used to increase the motivation of teachers by: 
improving the welfare of teachers, improving teacher quality, recruiting the best 
teachers to fill the position of organization structures, the career development of 
teachers, communication with a participatory approach, doing arrangements such 
as physical environment, work atmosphere, discipline and giving encouragement. 
Based on the findings above it can be concluded that if a participatory leadership 
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applied in SMA Negeri 01 Mukomuko supported by effective communication and 
the right strategy then work motivation of teachers in SMA Negeri 01 Mukomuko 
will grow and increase. 

Keyword : leadership, participation, motivation 
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ABSTRAK 

PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN P ARTISIP ATIF KEP ALA SEKOLAH 
DALAM UP A YA MENUMBUHKAN MOTN ASI KERJA GURU 

DI SMA NEGERI 01 MUKUMUKO 

Tri Novariani 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara empirik 
mengenai pelaksanaan kepemimpinan partisipatif kepala sekolah dalam upaya 
menumbuhkan motivasi kerja guru di SMA Negeri 01 Mukomuko. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Unit analisis adalah kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru SMA Negeri 01 Mukomuko yang 
diperoleh melalui wawancara. Analisfa data dilakukan dengan membuat deskriptif 
hasil wawancara dalam bentuk paparan naratif. Penelitian ini menemukan hasil: 
Pertama, penerapan kepemimpinan partisipatif dalam upaya menumbuhkan 
motivasi kerja guru dilakukan dengan pendekatan partisipatif terhadap berbagai 
persoalan clan bersedia memperbaiki posisi dalam stuktur organisasi yang telah 
terbentuk, penentuan kebijakan mempertimbangkan saran dan masukan dari ~ 
membantu perkembangan kepemimpinan yang sedang tumbuh, melak:ukan 
kerjasama dengan pihak guru, serta melibatkan guru dalam proses pengambilan 
keputusan. Pada intinya penerapan kepemimpinan partisipatif menitik beratkan 
pada pemberdayaan guru. Kedua, peningkatan motivasi kerja guru dilakukan 
kepala sekolah dengan memperhatikan dimensi internal dan ekstemal. Untuk 
memotivasi internal dilakukan dengan pemberian tanggung jawab yang sesuai 
kemampuan, pemberian tugas sesuai kemampuan, tugas yang diberikan memiliki 
tujuan yang jelas clan menantang, memberikan umpan balik atas hasil pekerjaan 
guru, menciptakan rasa senang dalam bekerja, clan mendorong guru untuk 
berprestasi. Motivasi eksternal dilakukan dengan cara: berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan kebutuhan kerja guru, memberikan pujian dari apa yang 
d.ikerja.kan guru, memberikan insentif kepada guru dan memberikan perhatian 
kepada guru. Ketiga, stategi yang digunakan dalam meningkatkan motivasi kerja 
guru dengan: peningkatan kesejahteraan guru, meningkatkan mutu guru, merekrut 
guru terbaik untuk mengisi posisi stuktur organisasi, pengembangan karier guru, 
komunikasi dengan pendekatan partisipatif, melakukan pengaturan-pengaturan 
seperti lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin dan pemberian dorongan. 
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Berdasarkan temuan-temuan di atas dapat disimpulkan bahwa jika kepemimpinan 
partisipatif diterapkan di SMA Negeri 01 Mukomuko didukung dengan 
komunikasi yang efektif dan strategi yang tepat maka motivasi kerja guru di SMA 
Negeri 01 Mukomuko akan tumbuh dan meningkat. 

Kata Kunci : kepemimpinan, partisipatif, motivasi kerja 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

SMA Negeri 01 Mukomuko merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Atas yang terdapat di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Sekolah ini 

beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kabupaten Mukomuko. Luas area 

tanah seluruhnya adalah 30.000 meter persegi. Status kepemilikan tanah 

adalah milik pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko. 

Berdasarkan stuktur organisasinya, SMA Negeri 01 Mukomuko dipimpin 

oleh seorang Kepala Sekolah, empat orang wakil kepala sekolah yang 

masing-masing membidangi kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan 

hubungan masyarakat. Dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 

(PTK) 55 orang, 45 orang guru dan IO orang tenaga tata usaha. Jumlah ruang 

belajar pada tahun 2015/2016 adalah 22 kelas. Tabel berikut memuat data 

siswa yang masih tercatat aktifbelajar di SMA Negeri 01 Mukumuko hingga 

Maret2016. 

Tabel 4.1 Keadaan siswa SMA Negeri 01 Mukomuko (per Maret 2016) 

No Ke las Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 x 112 148 260 

2 XI 70 178 248 

3 XII 75 147 222 

Jumlah 258 473 731 

Sumber : Laporan bulanan sekolah akhir Maret 2016 
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Dalam perkembangannya, SMA Negeri 01 Mukomuko memiliki sarana 

fisik meliputi ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, 

ruang wakil kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang laboratorium fisika, 

ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium multimedia, ruang bimbingan 

dan konseling, ruang osis dan UKS, mushola, kantin sekolah, dan beberapa 

fasilitas lain yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pembeajaran di 

sekolah. 

Adapun Visi dan Misi serta tujuan sekolah adalah : 

Visi SMA Negeri 01 Mukomuko adalah : 

" Unggul berprestasi berlandaskan IMTAQ berwawasan lingkungan 

menuju globalisasi" 

Visi tersebut dijabarkan menjadi lima misi sekolah, yaitu: 

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. 

2. Menumbuhkan pendidikan karakter. 

3. Mengoptimalkan sarana prasarana sekolah. 

4. Mengembangkan kultur sekolah yang religius dan berwawasan 

lingkungan. 

5. Mengembangkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan 

secara optimal. 

Tujuan sekolah adalah : 

1. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berkarakter. 

2. Terpenuhi sarana prasarana sekolah. 

3. Terpenuhi lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan asri. 
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N 
0 

1 

2 

4. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 

5. Terpenuhi pelayanan prima terhadap siswa dan masyarakat. 

B. Hasil 

1. Penerapan kepemimpinan partisipatif dalam upaya menumbuhkan 
motivasi kerja guru di SMA Negeri 01 Mukomuko 

Tb 142P a e enerapan K epermmpman p "fK al S k lah artis1pati ep. a e o 
Jawaban Informan 

46 

Aspek Kepala Wakil Ket 
sekolah Kepala Guru 1 Guru2 Guru3 

Sekolah 
Pendekat •Mene •Bekerja ~Bekerja •Bekerja •Bekerja 
an dalam rapkan sama sama sama sama 
melaksana kepe dengan dengan menerap menerap 
kan mim warga warga kan kan 
kepemim pinan sekolah sekolah program program 
pinan. partisi •Menyelesa Menjalan kerja kerja 

patif permasala kanprogr. •Melalui 
•Melibat dengan sekolah kesepaka 

kanguru pikiran tan 
dalam terbuka 
berba 
gai kegia 
tan 

•Melakuk 
an 
pendekat 
an 
dengan 
pikiran 
terbuka. 

Bersedia •Berusaha •Menerima •Mene •Mengha i.Memban 
memperba memperb kritikan kankan rapkan tu 
iki posisi- aiki dan saran pemng pening memper 
posisi posisi- •Bersedia katan katan baiki 
yang telah posisi memperbc: kualitas kualitas posisi-
terbentuk yang .. kerja kerja posisi pos1s1-pos 
dalam telah yang telab •Memban teMendu dalam 
stuktur terbentu terben tu kung stuktur 
orgamsas1 dalam tuk memper program organisasi 
sekolah. organisasi baiki kerjagui sekolah 

sekolah posisi- i.MenIDia 

42206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



47 

organisasi terbentu tuk memper program organisasi 
sekolah. dalam baiki kerja sekolah 

orgamsa pos1s1- Memb Mengha 
SI pos1s1 rapkan 
sekolah yang 1 pos1s1- peningka 

tel ah po SI SI tan 
terben dalam kualitas 
tuk stuktur pekerjaan 

3 Menentukan Mernin Meli bat Meli bat 
kebijakan. ta kanguru kanguru 

masuka dan dan 
ndan warga warga 
saran sekolah sekolah 
dari 
warga 
sekolah 

4 Membantu Meneri 
perkemban ma 
gan komuni masukan 
kepemimpi kasi dan dan 
nan yang koordin saran 
sedang asi dari para guru 
tumbuh. sesuai guru 

dengan 
tu gas 
guru 
mas mg-
mas mg 

5 Melakukan Melaku Meli bat Melibat 
kerja sama kan kanguru 
dengan titn nikasi warga dandan 
pihak guru. kerja Meningka sekolah warga 

Melaku kerjasama dalam sekolah 

kan perseoran setiap dalam 

kerjasa maupun kegiatan merencan 

mabaik kelompok program akandan 
perseora kerja melaksan 

ngan akan 
maupun program 

kelom sekolah 

pok 
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Cara elibat Menerima 
mengambil kan masukan 
keputusan. warga clan saran 

sekolah serta 
dalam memperti 
mengam mbang 
bil kannya 
keputu 
sanclan 
memper 
timbang 
kannya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan hal yang penting dalam 

mendorong guru melaksanakan tugas clan kewajibannya dengan baik di 

sekolah. Ketepatan pemilihan gaya kepemimpinan dapat mendorong guru 

secara terns menerus menunjukan ketekunan dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai guru. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, terungkap 

bahwa: 

"Sebagai kepala sekolah saya bertanggung jawab mengelola sekolah 
agar tujuan pendidikan di SMA Negeri OJ Mukomuko dapat tercapai. 
Dalam mengelola sekolah saya dibantu empat orang wakil kapala 
selwlah yaitu wakil bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, 
dan humas. Wakil kepala sekolah saya berikan rincian tugas, tanggung 
jawab, serta target yang harus dicapai. Dalam pelaksanaan 
kepemimpinan, saya menggunakan pendekatan partisipatif, dimana 
kritik dan saran dari guru sangat saya butuhkan dalam upaya 
memperbaiki kebijakan dan pengambilan keputusan sehingga dapat 
menghasilkan perbaikan ke arah yang lebih baik pada masa yang akan 
datang. Selain melakukan tugas pokoknya mengajar, kepada semua 
guru diberikan kesempatan untuk mengisi posisi yang ada dalam 
struktur organisasi sekolah seperti menjadi wakil kepala sekolah dan 
tim pembantu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dipilih 
langsung oleh kepala sekolah, guru dan staf tata usaha melalui rapat 
yang dihadiri oleh dewan guru, staf tata usaha, dan komite sekolah. 
Se lain itu, tugas tambahan juga diberikan kepada guru yang lain sesuai 
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dengan kemampuannya berdasarkan kebutuhan sekolah. Kerena itu 
saya melakukan penilaian terhadap prestasi kerja guru dalam 
melalcsanakan tugas tambahan, jika perlu melakukan pergantian sesuai 
dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi di SMA Negeri OJ 
Mukomuko. Dalam ha/ menetapkan kebijakan, saya melakukan 
koordinasi dengan wakil kepala sekolah, guru,dan pihak komite 
sekolah yang dilakukan melalui rapat rutin dan koordinasi. Sebagai 
kepala sekolah, saya juga memberikan kesempatan kepada wakil 
kepala sekolah dan guru untuk mengambil keputusan yang 
berhubungan dengan tugas yang menjadi tanggung jawannya. Selain 
itu, saya juga membentuk tim kerja, dengan dibentuknya tim kerja 
diharapkan tercipta kerjasama dengan guru, baik secara perorangan 
maupun kelompok Kerjasama dengan wakil kepala sekolah dan guru 
dilakukan seperti dengan melalcsanakan rapat rutin yang dilakukan 
satu kali setiap bulan. Sebagai pimpinan di sekolah, saya memiliki 
kewenangan mengambil keputusan. Dalam proses pengambilan 
keputusan ini saya melibatkan wakil kepala sekolah don guru. 
Selarifutnya pengambilan keputusan dilakukan setelah 
mempertimbangkan secara matang saran dan kritikan yang 
disampaikan oleh wakil kepala sekolah dan guru". 

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah, 

terungkap bahwa: 

"Dalam menerapkan kepemimpinannya, Kepala Sekolah bekerjasama 
dengan wakil kepala sekolah dan guru. Jika ada persoalan yang 
dihadapi oleh guru dalam melalcsanakan tugasnya, beliau berusaha 
mencari penyelesaian sehingga masalah tersebut secepatnya teratasi. 
Kepala sekolah bersedia menerima kritikan dan saran yang 
disampaikan oleh wakil kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah juga 
bersedia melakukan pergantian terhadap guru yang menduduki posisi 
dalam stuktur organisasi sekolah yang sud.ah terbentu sebelumnya, 
dengan maksud agar posisi-posisi tersebut dapat diisi oleh orang
orang yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi. Dalam 
melalcsanakan kepemimpinannya kepala sekolah selalu mendorong 
agar kami dapat melalcsanakan tugas yang diberikan dengan penuh 
tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, melakukan komunikasi yang 
efektif dengan para guru, meningkatkan kerjasama dengan guru. 
Dalam proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan, kepala 
sekolah melibatkan wakil kepala sekolah dan guru. Dalam 
pengambilan keputusan kepala sekolah menerima kritikan dan saran 
dari wakil kepala sekolah dan guru serta mempertimbangkan saran dan 
kritik tersebut". 
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Pendapat senada juga dikemukakan oleh salah seorang guru yang 

menyatakan bahwa: 

"Kepala Sekolah da/am melaksanakan kepemimpinannya menerapkan 
kepemimpinan partisipatif, di mono guru memiliki keterlihatan secara 
aktif dalam proses pengambi/an keputusan dan kebijakan. Kepala 
seko/ah memberikan kesempatan kepada guru yang memiliki 
kemampuan untuk menduduki jabatan sebagai wakil kepala sekolah 
dan tugas tambahan /ainnya, dan bersedia pula melakukan pergantian 
apabila dini/ai tidak mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. 
Dalam melaksanakan kepemimpinannya kepala sekolah melakukan 
kerjasama dengan guru baik dalam penyusunan program maupun 
pelaksanaannya Selaian dalam pelalrsanaan program kepala seko/ah 
juga memberikan kesempatan kepada guru untuk mengambil keputusan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru yang menjadi tanggung 
jawabnya. Dalam proses penentuan kebijakan dan pengambilan 
keputusan, kepala sekolah melibatkan guru secara aktif. Se/ain itu 
kepala seko/ah bersedia menerima saran dan kritik yang disampaikan 
oleh guru dan mempertimbangkannya secara matang dalam penetapan 
kebijakan dan pengambilan keputusan ". 

Pendapat serupa juga dik:emukankan infonnan guru ke dua, yang 

menyatakan: 

"Dalam pe/alrsanaan kepemimpinannya, Kepala Sekolah menerapkan 
program kerja dengan melakukan kerjasama dengan wakil kepala 
sekolah dan guru agar semua terlibat don mengetahui program kerja 
yang akan dilaksanakan. Kepala sekolah selalu mengharapkan 
peningkatan kualitas kerja dalam program kerja yang dilakukan, dan 
kepa/a sekolah selalu mendukung program kerja yang dilakukan guru 
dalam organisasi sekolah dan bersedia membantu memperbaiki posisi
posisi yang telah terbentuk dalam struktur organisasi sekolah. Setiap 
kebijakan yang kepa/a seko/ah ambil, beliau sela/u berusaha untuk 
melibatkan guru dan warga sekolah agar ada rasa kebersamaan. 
Kepa/a sekolah tidak segan-segan untuk menerima masukan-masukan 
dan saran dari para guru dalam menentukan kebijakannya, be/iau 
menerima dengan senang hati sekiranya masukan tersehut dapat 
membantu perkembangan sekolah dalam masa kepemimpinannya. 
Dalam kepemimpinannya, menurut saya kepala sekolah sangat 
bijalrsana, tidak memandang kami ini sebagai bawahannya, be/iau 
berusaha untuk me/ibatkan guru dan warga sekolah dalam setiap 
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kegiatan yang ada dalam program yang dilaksanakan, dan biasanya 
dilakukan secara bergiliran dengan kata lain setiap guru merasakan 
kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah ". 

Hal senada juga diungkapkan oleh informan guru ke tiga, yang 

menyatakan: 

"Selama Kepala Sekolah memimpin, Beliau selalu menerapkan 
kerjasama dalam menjalankan program kerjanya, dan berusaha 
melalui kesepakatan bersama.Kepala sekolah bersedia membantu 
memperbaiki posisi-posisi yang telah terbentuk dalam struktur 
organisasi sekolah, karena kepala sekolah mengharapkan peningkatan 
kualitas pekerjaan pada organisasi sekolah.Kebijakan yang kepala 
sekolah buat, Beliau berusaha selalu melibatkan guru dan warga 
sekolah, agar guru mengetahui kebijakan tersebut. Kepala sekolah 
bersedia menerima masukan-masukan dan saran dari para guru untuk 
membantu perkembangan kepemimpinannya, Beliau menerima 
masukan dan saran tersebut dengan senang hati. Kepala sekolah 
sangat bijaksana, hal ini terlihat dari bagaimana Beliau melibatkan 
guru dan warga sekolah da/am merencanakan program sekolah yang 
akan dilaksanakan di sekolah. Dalam mengambil keputusan, kepala 
sekolah meminta masukan dan saran untuk kesempurnaan keputusan 
tersebut dan juga guru mengetahui keputusan yang Beliau ambil ". 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh temuan bahwa penerapan 

kepemimpinan partisipatif kepala sekolah dalam upaya menumbuhkan 

motivasi kerja guru di SMA Negeri 01 Mukomuko adalah dengan melibatkan 

wakil kepala sekolah dan guru. 

Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada guru yang memiliki 

kemampuan, prestasi kerja dan dedikasi tinggi untuk menduduki posisi yang 

ada dalam struktur organisasi sekolah serta tugas tambahan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan sekolah. Penerapan kepemimpinan kepala sekolah 

menggunakan pendekatan partisipatif yang menitikberatkan kepada 
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disampaikan oleh guru. Kepala Sekolah bersedia melakukan pergantian 

terhadap guru yang menduduki posisi yang ada dalam struktur organisasi 

sekolah berdasarkan penilaian prestasi kerja yang dicapai. Selain itu kepala 

sekolah membantu perkembangan pelaksanaan tugas guru yang ada dalam 

struktur organisasi yang sudah terbentuk dan pelaksanaan tugas pokok guru 

dengan melakukan kerjasama secara perseorangan maupun secara kelompok. 

2. Cara Kepala Sekolah menumbuhkan motivasi kerja guru di SMA 
Negeri 01 Mukomuko. 

Tabel 4.3 Cara Kepala Sekolah menumbuhkan motivasi kerja guru di 
SMAN . 01 Muk uk egen om 0 

Jawaban lnforman 
Aspek Kepala Wakil Ket 

sekolah Kepala Guru 1 Guru2 Guru3 
Sekolah 

IA. Motivasi 
Internal 

Memberik Memiliki Meningkat Memberi Membe Memberi 
an tanggung kan kan rikan motivasi 
tanggung jawab motivasi motivasi motiva tanggung 
jawab memotiva kerjaguru dan SI dan kepada 
kepada si guru dan tanggungj tanggu guru 
guru. baik memberikan awab ng 

motivasi tanggungja kepada jawab 
internal wab kepada guru kepada 
maupun guru guru 
eksternal 

Memberi Meningkat Memberikan Tugas Tugas Tugas 
kan tu gas kan tugas kepada yang yang yang 
kepada motivasi guru dengan diberikan diberik diberikan 
guru kerja guru target dan dengan an disertai 
dengan dengan tujuan yang target dan disertai target 
target yang memberi jelas tujuan target dan 
jelas. 

kan yangjelas dan tujuan 
tanggungj tujuan jelas 
awab jelas 
sesua1 
la tar 
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belakang 
pendidik 
an dengan 
target dan 
tujuan 
yangjelas 

3 Memberi Tugas Tugas yang Tugas Tugas Tugas 
kan tu gas yang diberikan yang yang yang 
kepada diberikan dengan diberikan diberik diberikan 
guru dengan target dan mempuny an mempun 
memiliki tujuan tujuan yang aI tujuan mempu yru 
tujuan dan yang jelas jelas yang jelas nyru tujuan 
menantang. 

dan dan tujann yang 
menantang menan yang jelas dan 

tang jelas menanta 
serta ng untuk: 
menan memo ti 
tang vas1 

4 Memberi Memberi Diberikan Diberikan Diberik loiberikan 
kan umpan kan umpan pujian atas um pan an um pan 
batik atas balik dan hasil balik atas um pan balik atas 
basil menghar pekerjaan tug as balik tug as 
pekerjaan gru hasil yang telah yang telah atas yang 
yang telah yang dicapai atau dilaksana pekerja dilaksana 
dilaksanak 

melebihi melebihi kan an yang kan 
an guru. 

target target telah yang 
yang ditetapkan dilaksa 
ditetapkan nakan 

dengan 
baik 

5 Kepemimpi Memotiva Membaur Mencipta Membe Membaur 
nan ya Sl ~ dengan guru, kan rasa rikan dengan 
mencipta menghar menciptakan senang perhatia guru dan 
kan rasa gai, dan kondisi yang dan n, memberi 
senang mencipta nyaman, dan menyatu berkom kan 
bagi guru kan menghargai dengan unikasi perhatian 
dalam 
bekerja. lingkung hasil kerja guru tidak kepada 

an kerja guru membe guru 
yang rikan 
nyaman tekanan 

kepada 
guru 
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18.Motivasi 
Eksternal 

Memberika Memberi Memberikan Diberikan Diberi Diberi 
1 n dorongan kan motivasi dorongan kan kan 

kepada dorongan agar guru agar guru motiva motivasi 
guru untuk 

dan memiliki dapat SI agar agar guru 
berprestasi 
dari apa motivasi prestasi bekerja guru bekerja 

yang juga kerja yang lebih baik lebih lebih 

dikerjakan pengharga baik berprest baik dan 
nya. an agar asi dan berpresta 

guru terus bekerja SI 

berprestasi lebih 
baik 

2 Upaya agar Deng an Memberikan Memberi Meme Memberi 
guru mengem insentif kan nuhi kan 
memiliki bangkan kepada guru perhatian kebutuh insentif 
motivasi program dan dan an guru dan 
dalam pemberian penghargaan meberi dan perhatian 
melaksana 
kan tugas. 

pengharga kan membe kepada 
an dan insentif rikan guru 
insentif perhati 
kepada an 
guru 
berprestasi 

3 Memberi Memberi Diberikan Diberikan Diberi Diberi 
kan reward kan reward reward kan kan 
kepada reward kepada guru kepada reward reward 
guru dari kepada yang telah guru yang kepada kepada 
apa yang guru yang mengerjakan telah guru guru 
te1ah telah tugas dengan mengerja yang yang 
dikerjakan. 

mengeIJa baik kan tugas tel ah telah 
kan tu gas dengan menger mengerja 
dengan baik jakan kan tugas 
baik tug as dengan 

dengan baik 
baik 
agar 
lebih 
berpres 
tasi 

4 Memberi Memprog Diberikan Diberikan Diber Diberi 
kan ramkan insentif insentif kan kan 

42206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



5 

55 

insentif pemberian kepada guru sesuai insentif insentif 
kepada insentif baik secara keuangan sesam kepada 
guru atas sesuai khusus sekolah dengan guru 
apa yang anggaran maupun be ban sesum 
dikerjakan sekolah um um kerja anggaran 
nya. 

guru sekolah 

Memberi Memberi Diberikan Diberikan Diberi Diberi 
kan kan perhatian perhatian kan kan 
perhatian perhatian atas hasil dan perhati perhatian 
kepada kepada kerja yang peringa an dan atas basil 
guru dari gruru yang tan atas teguran kerja 
apa yang secara dilaksanakan hasil kerja dari yang 
telah 
dikerjakan umum dan yang hasilker dikerja 

nya. khusus dicapai ja yang kan 
atas hasil clilaksa 
kerja yang nakan 
clicapai 

Berdasarkan basil wawancara dengan kepala sekolah mengenru cara 

menumbuhkan motivasi kerja guru, terungkap bahwa: 

"Sebagai pemimpin di sekolah, saya memiliki tanggung jawab 
memberikan motivasi kepada guru agar mereka mau dan bersedia 
melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. 
Guru merupakan mitra kerja kepala sekolah yang perlu ditingkatkan 
motivasinya baik motivasi internal maupun eksternal. Dalam 
meningkatkan motivasi kerja guru SMA Negeri 01 Mukomuko, saya 
melakukan dengan cara memberikan tugas dan tanggung jawab kepada 
guru sesuai dengan latar belakang pendidikan, memperhatikan 
kemampuan yang dimiliki guru, tugas-tugas yang diberikan dengan 
target, tujuan yang jelas, dan menantang. Setiap hasil pekerjaan yang 
telah dilaksanakan oleh guru dilakukan penilaian. Untuk meningkatkan 
motivasi kerja guru, diberikan umpan balik dengan mengembangkan 
program pemberian penghargaan dan insentif. Penghargaan dan insentif 
diberikan kepada guru yang memiliki prestasi yang tinggi untuk berbagai 
bidang atau kepada guru yang hasil pekerjaannya telah mencapai target 
yang telah ditetapkan. Sedangkan guru yang belum mencapai tujuan dan 
target diberikan pembinaan. Selain itu untuk meningkatkan motivasi 
kerja guru dilakukan dengan cara menanamkan rasa kebersamaan dan 
kekeluargaan, memperhatikan kebutuhan guru dalam melaksanakan 
tugasnya serta penataan ruang kerja, melakukan pengatauran 
lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dan dorongan 
kepada guru agar guru dapat bekerja dengan menyenangkan ". 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah, tentang cara 

yang dilakukan Kepala Sekolah dalam menumbuhkan motivasi kerja guru di 

SMA Negeri 01 Mukomuko terungkap bahwa: 

"Dalam meningkatkan motivasi kerja guru SMA Negeri OJ Mukumuko, 
Kepala Sekolah melakukan dengan cara memberikan tugas dan 
tanggung jawab kepada guru disesuaikan dengan latar belakang 
pendidikan, kemampuan guru, tugas yang diberikan kepada guru 
dengan tujuan, target yangjelas serta menantang, hasil pekerjaan yang 
telah dilaksanakan guru diherikan umpan balik Bagi guru yang hasil 
pekerfaannya telah mencapai atau melebihi target yang telah 
ditetapkan diberikan penghargaan dan insentif, sedangkan guru yang 
belum mencapai target atau tujuan, dilakukan pembinaan dan 
diingatkan untuk bersungguh-sungguh dalam melalcsanakan tugas yang 
diberikan. Selain itu kepala sekolah juga menciptakan kondisi agar 
para guru senang melalcsanakan tugas yang diberikan misalnya 
membaur dengan guru dan menanyakan masalah atau kendala yang 
dihadapi serta memberikan bantuan dan dorongan agar guru tersebut 
memiliki prestasi kerja yang tinggi. Dalam memberikan motivasi 
kepada guru, kepala sekloah membantu guru dalam memenuhi 
kebutuhan hidup dan kebutuhan kelja para guru. Kepala sekolah juga 
melakukan pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kelja, 
disiplin, dan dorongan kepada guru". 

Dipihak lain, menurut salah seorang guru informan pertama, 

mengemukakan bahwa: 

"Cara yang dilakukan Kepala Sekolah dalam meningkatkan motivasi 
kerja guru adalah dengan memberikan tugas dan tanggungjawab sesuai 
dengan latar belakang pendidikan, kemampuan yang guru, tugas yang 
diberikan kepada guru dengan tujuan, target yangjelas serta menantang. 
Kepa/a seko/ah memberikan umpan ba/ik atas hasi/ pekeljaan yang te/ah 
dilakukan guru berupa pemberiaan penghargaan, insentif, perhatian 
serta pengembangan karier guru. Kepala sekolah menciptakan rasa 
senang agar guru dapat menyatu dengan tugas dengan menanamkan 
rasa kebersamaan dan kekeluargaan, penataan ruang kerja, serta 
perhatian. Kepala sekolah juga memberikan dorongan kepada guru 
untuk berprestasi dari apa yang dikerjakan. Dalam upaya menumbuhkan 
motivasi kelja guru, kepala sekolah memperhatikan kebutuhan hidup 
guru termasuk dalam melalcsanakan pekerjaan. Perhatian terhadap 
kebutuhan hidup dan kerja guru ini menjadai prioritas kepala sekolak 
Selain itu, dalam memotivasi guru, kepala sekolah fuga melakukan 
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pengaturan terhadap lingkungan fisik, pengaturan lingkungan kerja, 
disiplin, dan dorongan kepada guru" 

Pendapat yang sama juga diungkapkan informan guru kedua, yang menyatakan: 

"Kepala Sekolah dalam memberikan tanggung jawab terhadap guru 
sesuai dengan bidangnya masing-masing dan Beliau selalu memotivasi 
guru dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut agar terlaksana 
dengan baik Setiap tugas yang diberikan kepada guru disertai target 
yang jelas, agar tampak hasil kerja yang akan dicapai oleh guru 
tersebut. Ya, selain target, tugas yang diberikan kepada kami para guru 
juga mempunyai tujuan yang jelas dan menantang agar tugas yang kami 
laksanakan tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal. Tugas-tugas 
yang telah guru laksanakan diberi umpan balik oleh kepala sekolah, 
sehingga guru merasa apa yang telah dilaksanakan mendapat perhatian 
dan guru berusaha untuk mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. 
Kepala sekolah berusaha menciptakan rasa senang dengan cara 
memberikan perhatian, tegur sapa, berkomunikasi dan tidak memberikan 
tekanan-tekanan yang membuat guru merasa tidak nyaman, sehingga 
pada saat melaksanakan tugas guru merasa nyaman dan senang. Kepala 
sekolah selalu memberikan motivasi atau dorongan kepada guru untuk 
lebih berprestasi dari tugas-tugas yang diberikan, agar ada peningkatan 
atas apa yang telah dikerjakan. Upaya yang dilakukan kepala sekolah 
yaitu selalu memberikan perhatian kepada guru dan berusaha memenuhi 
kebutuhan guru seperti, minuman, ATK, buku-buku atau sarana lain 
yang menunjang pelaksanaan tugas guru dalam proses be/ajar 
mengajar. Kepala sekolah berusaha memberikan reward kepada guru 

yang telah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga memotivasi guru 

yang lain untuk melaksanakan tugas lebih baikjuga. Ya, kepala sekolah 
memprogramkan pemberian insentif kepada guru sesuai be ban kerja dan 
sesuai dengan besarnya keuangan sekolah, baik insentif secara umum 
maupun secara khusus kepada guru yang telah berprestasi serta 
berdedikasi tinggi terhadap sekolah. Kepala Sekolah berusaha 
memperhatikan guru, walaupun dengan sapaan kecil di pagi hari ketika 
sampai di sekolah, karena perhatian menjadi prioritasnya, Beliau juga 
tidak segan memberikan peringatan dan pembinaan kepada guru yang 
kurang memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugasnya ". 
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Pemyataan yang sama diungkapkan oleh informan ketiga, yang 

menyatakan: 

"Kepala Sekolah memberikan motivasi kepada guru dengan memberikan 
tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan bidang mata 
pelajarannya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan kepala sekolah mempunyai target pencapai hasil yang jelas 
agar ada peningkatan hasil yang baik. Ya, setiap tugas yang diberikan 
kepada guru mempunyai tujuan yang jelas serta menantang karena 
kedua ha/ tersebut bisa membuat guru termotivasi untuk bekerja 
maksimal. Kepala Sekolah selalu memberikan umpan balik alas hasil 
pekerjaan yang telah dilakukan guru, baik umpan balik terhadap hasil 
yang baik pula maupun pembinaan bagi yang belum mencapai hasil 
yang baik. Kepala sekolah berusaha menciptakan rasa senang di 
sekolah, seperti membaur dengan guru, bersenda gurau disela waktu, 
dan memberikan perhatian agar guru dapat menyatu dengan tugas yang 
diberikan. Kepala Sekolah selalu memberikan dorongan kepada guru 
untuk berprestasi terhadap tugas-tugas yang dikerjakan. Kepala sekolah 
selalu memberikan perhatian kepada guru dan memenuhi kebutuhan 
guru termasuk kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas 
he/ajar mengajar. Kepala Sekolah berusaha memberikan reward kepada 
guru yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab 
dan sebaik mungkin. Ya, kepala sekolah memberikan insentif kepada 
guru sesuai dengan anggaran keuangan yang ada di sekolah, insentif 
yang diberikan sesuai dengan beban kerja dan tugas tambahan yang 
diberikan kepada guru. Kepala sekolah selalu memberikan perhatian 
kepada guru karena ha! tersebut sangat mendukung kepemimpinannya, 
jadi kami para guru merasa tidak terabaikan, walaupun perhatian 
tersebut hanya sekedar sapaan menanyakan kabar guru tersebut, dan 
juga Beliau tidak segan memberikan peringatan kepada guru yang 
kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya ". 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh temuan bahwa cara yang dilakukan 

Kepala Sekolah dalam upaya menumbuhkan motivasi kerja guru di SMA 

Negeri 01 Mukomuko adalah dengan memberikan tugas dan tanggung 

jawab sesuai dengan latar belakang pendidikan, tugas yang diberikan 

dengan target, tujuan yang jelas dan menantang, memberikan umpan 

balik atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan guru berupa perhatian, 
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penghargaan, dan insentif, menciptakan rasa senang dalam bekerja, 

mendorong guru untuk berprestasi dari apa yang dikerjakan, pemberian 

umpan balik dan perhatian yang sesuai dengan beban tugas dan tanggung 

jawabnya. 

3. Strategi Kepala Sekolah dalam upaya menumbuhkan motivasi kerja 
guru di SMA Negeri 01 Mukomuko. 

Tabel 4.4 Strategi Kepala Sekolah dalam upaya menumbuhk:an motivasi 
k . d. SMA N . 01 Muk uk el]a guru 1 egen om 0 

Jawaban lnforman 
Aspek Kepala Wakil Ket 

sekolah Kepala Guru 1 Guru2 Guru3 
Sekolah 

Meningkat Stategi Memberi Diberi Deng an Mening 
kan dengan kan kan mening katkan 
kesejahtera meningkat motivasi motivasi katkan kesejah 
an guru. kan dengan dengan kesejahte teraan 

kesejahtera meningkat memng raan guru 
an guru kan katkan guru, dengan 

kesejahtera kesejahte memberi pembe 
anguru raan guru kan rian 

dengan insentif insentif, 
pemberi dan TIIR, 
an perhatian pakaian 
insentif, lainnya seragam 
TIIR, dan 
pakaian lainnya 
seragam 
dan 
lainnya 

Merekrut Merekrut Merekrut Merekrut Merekrut Merekrut 
guru untuk guru-guru guru-guru guru- guru- guru-
mengisi yang terbaik guru guru guru 
posisi yang memiliki untuk sesuai yang yang 
ada dalam prestasi mendapat dengan memiliki mampu 
stuktur 
organisasi 

untuk tug as kemam dedikasi bekerja 

sekolah. mengis1 tambahan puannya dan sesuai 
struktur sesuai kemam 
organisasi dengan puannya 

kemam 
puannya 
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3 Meningkat Mengikut Mengikut Meng Meng Meng 
kan mutu sertakan sertakan ikutserta ikutserta ikutserta 
guru. guru-guru guru-guru kan kan kan 

dalm dalm guru- guru- guru-
berbagai berbagai guru guru guru 
diklat, diklat, dalm dalm dalm 
MGMP, MGMP, berbagai berbagai berbagai 
diskusi, diskusi, diklat, diklat, diklat, 
semmar semmar MGMP, MGMP, MGMP, 
dan lain- dan lain- diskusi, diskusi, diskusi, 
lain lain semmar seminar semmar 

dan lain- dan lain- dan lain-
lain lain lain 

sesuai 
dengan 
bi dang 
nya 

4 Mengemba Memberi Memberi Memberi Memberi Memberi 
ngkan kan tu gas kan kan kan kan 
karier tambaban kesempatan kesempa kesempa kesempa 
guru. dan kepada tan tan tan 

mengis1 guru kepada mengem kepada 
pos1s1 yang mengemba guru bangkan guru 
strategis ngkan unuk karier dalam 
dalam karier dan mengatur agar mengem 
sturuktur mempromo pengala lebih bangkan 
organisasi sikankan man berpenga karier 
sekolab guru yang dengan Jaman dan 

memiliki memberi dalam menamb 
prestasi kan tugas melaksan ab 

tamba akan pengala 
han pokok man 

keria 

5 Korn uni Melakukan Berkomuni Melaku Melaku Melaku 
kasi dalam komuni kasi dengan kan kan kan 
menerap kasi pendekatan pendekat pendekat pendekat 
kan dengan partisipatif, an an an 
kepemimpi pendekatan melakukan partisipa partisipa partisipa 
nan kepala partisipatif, pengaturan tif, tif, tif, 
sekolah. 

melakukan lingkungan pengatur pengatur pengatur 
pengaturan fisik, an an an 
lingkungan pengaturan lingkung lingkung lingkung 

fisik, suasana an an . fisik, an 
pengaturan kerja, sekolah, suasana sekolab, 
suasana disiplin, suasana kerja, suasana 
kerja, dan dan keria, disiplin kerja, 
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memotiva memotivasi disiplin clan disiplin 
SI guru guru clan memo ti dan 

memo ti vast guru memo ti 
Vasi guru untuk vas1 guru 

lebih 
bertangg 
ung 
jawab 

Sebagai motivator, kepala sekolah hams memiliki strategi yang tepat 

untuk meningkatakan motivasi kerja guru dalam melaksanakan tugas clan 

fungsinya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, terungkap 

bahwa: 

"Strategi yang digunakan dalam meningkatkan motivasi kerja guru di 
SMA Negeri OJ Mukomuko adalah dengan meningkatkan 
kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan guru dilakukan dengan 
pemberian dana insentif Sedangkan untuk mengisi posisi yang ada 
dalam struktur organisasi sekolah dilakukan dengan melaksanakan 
rapat yang dihadiri dewan guru, staf tata usaha dan komite sekolah 
Guru yang dipilih adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan 
minimal SJ, masa kerja minimal 5 tahun, memiliki kemampuan 
lwmunikasi dengan guru, orang tua siswa dan siswa, mampu 
bekerjasama dengan kepala sekolah, guru, dan staf tata usaha, 
memiliki dedikasi dan tanggungjawab yang tinggi terhadap tugas. 
Peningkatan mutu guru dan pengembangan karier guru dilakukan 
dengan mengikutsertakan guru-guru untuk mengikuti berbagai 
pendidikan dan latihan, mengikuti MGMP, seminar, diskusi, lokakarya 
dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 
guru dalam melaksanakan tu gas dan fangsfnya. Mengikutsertakan guru 
dalam pemilihan guru berprestasi, melanjutkan pendidikan, sertifikasi 
dan kegiatan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan pola 
komunikasi yang digunakan dalam meningkatkan motivasi kerja guru 
adalah pendekatan partisipatif dimana kepala sekolah dan guru 
melakukan komunikasi dua arah secara efektif'. 

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala 

sekolah terungkap bahwa: 
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"Strategi yang dikembangkan oleh Kepala Sekolah dalam 
meningkatkan motivasi kerja guru adalah dengan meningkatkan 
kesejahteraan guru dengan pemberian dana insentif Untuk mengisi 
posisi yang ada dalam stuktur organisasi yang ada di sekolah 
dilakukan rapat yang dihadiri oleh guru, staf tata usaha, komite 
seko/ah. Adapun guru yang dipilih adalah guru yang memiliki 
kualifikasi pendidikan minimal SJ, masa kerja minimal 5 tahun, 
memiliki kemampuan komunikasi dengan guru, orang tua siswa dan 
siswa, mampu bekerjasama dengan kepala sekolah, guru, dan staf tata 
usaha, memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi terhadap 
tugas. Dalam upaya peningkatan mutu guru dan pengembangan karier, 
kepala sekolah mengilcutsertakan guru·guru untuk mengikuti berbagai 
pendidikan dan latihan, mengikuti MGMP, seminar, diskusi, lokakarya 
dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas 
guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mengilcutsertakan guru 
dalam pemilihan guru berprestasi, melanjutkan pendidikan, sertifikasi, 
dan kegiatan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu guru 
diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan karier 
dengan mengatur pengalaman guru serta mempromosikan guru yang 
memiliki prestasi. Sedangkan pola komunikasi yang dikembangkan oleh 
kepala sekolah adalah komunikasi dua arah ". 

Dipihak lain, salah seorang guru informan pertama, yang 

mengungkapkan bahwa: 

"Strategi yang dilakukan Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan 
motivasi kerja guru di SMA Negeri OJ Mukomuko adalah dengan 
meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif 
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas guru dalam melaksanakan 
tugas maka guru diilcutsertakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan 
seperti mengikuti pendidikan dan latihan, MGMP, diskusi, lokakarya, 
dan berbagai kegiatan lainrrya. Kepala sekolah memberikan 
kesempatan kepada semua guru untuk mengembangkan karierrrya, 
karena itu kepala seko/ah mengatur pengalaman guru dalam 
melaksanakan tugas pokok sebagai guru dan juga tugas tambahan. 
Kepala sekolah memiliki kemampuan komunikasi yang baik, 
komunikasi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif'. 

Pendapat senada juga diungkapkan oleh guru informan kedua, yang 

menyatakan: 
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"Srategi yang telah dilakukan Kepala Sekolah dalam menumbuhkan 
motivasi kerja guru adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru, 
diantaranya pemberian insentif, THR, dan pakaian seragam. Untuk 
mengisi posisi yang ada dalam struktur organisasi sekolah, kepala 
sekolah merekrut guru sesuai dengan kemampuanrrya dan juga 
mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap sekolah, sehingga tugas 
tambahan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baikDalam 
meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah melibatkan dan 
mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan seperti mengikuti 
diklat, pelatihan, MGMP, dan berbagai kegiatan lainrrya sesuai bidang 
study yang diajarkan. Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada 
semua guru untuk mengembangkan karierrrya untuk bisa lebih 
berpengalaman dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan 
yang diberikan.Dalam berkomunikasi, kepala sekolah melakukan 
pendekatan partisipatif kepada semua guru, selain itu juga 
memperhatikan lingkungan fisik sekolah, suasana kerja, disiplin kerja 
guru, dan berusaha selalu memberikan motivasi kepada guru agar 
dapat bekerja lebih baikdanpenuh tanggungjawab". 

Pendapat yang sama juga diungkapkan informan guru ketiga, yang 

menyatakan: 

"Dalam kepemimpinannya, Kepala Sekolah melakukan strategi dengan 
meningkatkan kesejahteraan guru, agar guru termotivasi untuk bekerja 
Jebih baik Untuk mengisi posisi dalam struktur organisasi sekolah, 
kepala sekolah melihat kemampuan dan dedikasirrya terhadap sekolah 
untuk melaksanakan tugas tambahan. Kepala sekolah dalam 
meningkatkan mutu guru yaitu dengan mengikutsertakan guru dalam 
berbagai kegiatan seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan, 
musyawarah guru mata pelajaran, seminar, dan kegiatan lain yang 
berkaitan dengan tugasrrya masing-masing. Dalam mengembangkan 
karier guru, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru 
untuk selalu mengembangkan karierrrya dan menambah pengalaman, 
baik pengalaman dalam melalcsanakan tugas pokok sebagai guru dan 
juga tugas tambahan yang diberikan kepada sekolah Kepala sekolah 
melakukan komunikasi dengan pendekatan partisipatif, kepala sekolah 
juga berusaha menciptakan suasana lingkungan fisik yang yang baik, 
suasana kerja, disiplin kerja, dan juga selalu memotivasi guru untuk 
bekerja lebih baik, sesuai bidangrrya, penuh tanggung jawab dan 
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diharapkan semua guru mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap 
sekolah". 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin, perlu memiliki strategi dalam 

melaksanakan kepemimpinanny~ termasuk strategi dalam menumbuhkan 

motivasi kerja guru. Oleh karena itu, upaya meningkatkan motivasi kerja guru 

perlu dimulai dari sikap pimpinan yang mencontohkan perilaku yang dapat 

mendorong guru untuk melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab 

dan dedikasi yang tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh temuan bahwa strategi Kepala 

Sekolah dalam menumbuhkan motivasi kerja guru di SMA Negeri 01 

Mukomuko adalah dengan peningkatan kesejahteraan guru, merekrut guru, 

yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mengisi posisi yang ada 

dalam stuktur organisasi, peningkatan mutu guru, pengembangan karier guru, 

komunikasi dengan pendekatan partisipatif. 

C. Pembahasan 

1. Penerapan kepemimpinan partisipatif dalam upaya 
menumbuhkan motivasi kerja guru di SMA Negeri 01 
Mukomuko. 

Temuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya menjelaskan 

bahwa: 

Penerapan kepemimpinan partisipatif yang dilakukan Kepala Sekolah 
di SMA Negeri 01 Mukomuko adalah dengan melibatkan wakil kepala 
sekolah, dewan guru dan warga sekolah lainnya. Partisipasi tersebut 
diantaranya partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
program sekolah, yang intinya adalah pemberdayaan guru. Melakukan 
pendekatan partisipatif atas berbagai persoalan dengan terbuka Bersedia 
melakukan pergantian terhadap guru yang mengisi posisi yang ada dalam 
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stuktur organisasi yang ada di sekolah serta membantu perkembangan 
organisasi yang sudah terbentuk. Dalam proses pengambilan keputusan dan 
penentuan kebijakan, kepala sekolah melibatkan wakil kepala sekolah dan 
guru. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas guru dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan maka kepala sekolah membentuk tim kerja dan 
membangun kerjasama dengan guru secara perorangan maupun kelompok. 

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses 

mempengaruhi, mendorong, mengajak menggerakkan, dan bertindak sesuai 

dengan aturan yang berlaku dalam upaya mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Hakikat kepemimpinan adalah kegiatan seseorang menggerakkan 

orang lain itu berkenan melaksanakan tugas-tugasnya. Proses kepemimpinan 

seseorang dapat muncul dalam bentuk usaha mempengaruhi orang lain agar 

bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Keterlibatan Kepala Sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan 

akan membangkitkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekolah, 

sehingga mendorong guru untuk mendayagunakan sumberdaya yang ada 

seefisien mungkin untuk mencapai basil yang optimal. Keterlibatan guru ini 

dimaksudkan agar guru memahami tugas-tugas yang diberikan oleh kepala 

sekolah, dengan demikian guru dapat mengambil banyak keputusan 

berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 

Sejalan dengan temuan penelitian tersebut terungkap bahwa karyawan 

merasa diberdayakan, apabila mereka merasa pekerjaan itu merupakan milik 

mereka, mereka bertanggung jawab, mereka mengetahui di mana mereka 

berada, dan mereka memiliki beberapa kendali atas pekerjaan mereka. 

Memberdayakan guru berarti memungkinkan guru mencapat 

kemampuan prestasi tinggi. Proses pemberdayaan guru dilakukan melalui 
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memberikan kewenangan kepada guru untuk membuat lebih banyak 

keputusan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

Pemberdayaan karyawan dapat dilakukan dengan merekrut orang-orang 

terbaik yang berkualifikasi dan mempedulikan apa yang mereka kerjakan, 

memperlakukan karyawan hanya dengan cara bagaimana anda ingin 

diperlakukan berkaitan dengan aspek kejujuran, kepedulian, rasa hormat, 

keamanan, kerjasama, pengakuan, kepercayaan, dan mengakui bahwa guru 

yang sedang melakukan pekerjaan mengetahui lebih banyak dari pada orang 

lain. 

Selanjutnya, bahwa tugas pokok seorang Kepala Sekolah adalah 

memimpin dan mengelola guru, staf dan sumber daya lainnya untuk bekerja 

sebaik-baiknya demi mencapai tujuan sekolah. Mengelola sekolah artinya 

mendayagunakan sarana/prasarana yang dimiliki serta potensi masyarakat 

demi mendukung ketercapaiannya tujuan sekolah. 

Kepala Sekolah adalah manajer dan sekaligus seorang pemimpin di 

sekolahnya. Kemampuan manajerial dan kemampuan memimpin sekolah 

menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan akan menjiwai 

manajer dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, tugas kepala sekolah 

yang dirumuskan dalam istilah EMASLIM, yaitu edicator (pendidik), 

manager, administrator, supervisor, leader (pemimpin), inovator (pencipta), 

dan motivator (pendorong), hams dapat terlaksana dengan baik. 

Dalam penerapan kepemimpinan partisipatif, Kepala Sekolah mau atau 

bersedia memperbaiki posisi-posisi yang sudah terbentuk sebelumnya. Untuk 
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mencapai tujuan pendidikan, Kepala Sekolah tidak bekerja sendiri, ia dibantu 

oleh Wakil Kepala Sekol~ wali kelas, pembina osis, penanggung jawab 

administrasi, pembina atau pelatih ekstrakurikuler dan petugas lainnya. 

Posisi-posisi tersebut harus diisi oleh orang-orang terbaik yang memiliki 

kualifikasi dan kemampuan. Oleh karena itu, Kepala Sekolah melakukan 

evaluasi dan penilaian kinerja terhadap guru secara transparan, jika perlu 

melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan 

organisasi sekolah dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan guru untuk 

mencapai tujuan. 

Dalam melaksanakan kepemimpinan, Kepala Sekolah membentuk tim 

kerja. Keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja tim kerja 

yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam 

pendidikan di sekolah. Pihak-pihak yang terlibat bekerjasama secara 

harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing memberikan kontribusi 

terhadap upaya pencapaian tujuan. 

Keterlibatan Kepala Sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan 

akan membangkitkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekol~ 

sehingga mendorong mereka untuk mendayagunakan sumber daya yang ada 

seefisien mungkin untuk mencapai hasilyang optimal. Hal ini sesuai dengan 

Self Determination Theory (dalam Mulyasa (2006:34)) yang menyatakan 

bahwa jika seseorang memiliki kekuasaan dam pengambilan keputusan, maka 

akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan keputusan 

tersebut Berdasarkan teori tersebut, kepala sekolah sebagai penentu 
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keputusan harus mengoptimalkan partisipasi guru dalam berbagai kegiatan 

yang ada di sekolah. 

Berdasarkan basil temuan penelitian, diperoleh informasi bahwa 

kepemimpinan partisipatifyang diterapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 

01 Mukomuko, adalah sebagai berikut: 

Pertama, mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada wakil kepala 

sekolah, guru, komite sekolah, dan pegawai tata usaha tentang perencanaan 

program, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja mencapai tujuan 

pendidikan di SMA Negeri 01 Mukomuko. 

Kedua, mendelagasikan tugas-tugas tertentu kepada wakil kepala 

sekolah, dan guru-guru lainnya dengan tujuan, rincian tugas, target, batas 

kewenangan, serta pengkoordinasian dengan komponen-komponen terkait. 

Ketiga, melakukan pendekatan terhadap berbagai persoalan dengan 

pikiran terbuka, baik persoalan yang berhubungan dengan pribadi guru 

maupun persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab guru. 

Keempat, kesediaan melakukan perbaikan terhadap posisi-posisi yang 

ada dalam struktur organisasi, memberikan kesempatan kepada semua guru 

untuk mengisi posisi tersebut serta mengatur pengalaman guru sehingga 

semua guru mendapatkan kesempatan yang sama baik dalam mengisi posisi 

yang ada dalam stuktur maupun dalam mendapatkan penghargaan. 

Kelima, membantu kepemimpinan yang sedang berkembang, dalam arti 

Kepala Sekolah memperhatikan kendala atau hambatan yang dihadapi guru 
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dalam melaksanakan tugas pokok maupun dalam melaksanakan tugas 

tamb~ dan berusaha membantu mengatasinya 

Keenom, Kepala Sekolah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak 

yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Seperti kerjasama dengan komite 

sekol~ wakil kepala sekolah, guru, staf tata usaha Kerjasama tersebut 

dilakukan secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing dan 

memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan bersama yang telah 

ditetapkan. 

Ketujuh, Kepala Sekolah adalah penentu keputusan, namun demikian 

dalam proses pengambilan keputusan kepala sekolah melibatkan guru dan 

komponen terkait lainnya. Keterlibatan guru dalam proses pengambilan 

keputusan meliputi partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

program. Saran dan masukan dari guru dan warga sekolah lainnya dijadikan 

dasar utama dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang 

bersifat strategis dilakukan melalui rapat kerja dengan guru dan komponen 

terkait, sedangkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas guru, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru 

yang bersangkutan. Keterlibatan guru dalam proses pengambilan keputusan 

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dimaksudkan agar guru merasa 

memiliki keputusan yang telah ditetapkan dan berusaha melaksanakan 

keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. 

Penerapan kepemimpinan partisipatif oleh Kepala Sekolah di SMA 

Negeri 01 Mukomuko menunjukkan bahwa rasa tanggungjawab dan dedikasi 
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guru terhadap tugas mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari 

meningkatnya disiplin kerja, kesungguhan dalam melaksanakan tugas, usaha 

untuk berprestasi dalam pekerjaannya, perbaikan tingkat kelulusan siswa dan 

terciptanya suasana dan kondisi lingkungan kerja yang kondusif. 

2. Cara Kepala Sekolah meningkatkan motivasi kerja guru di SMA 
Negeri 01 Mukomuko. 

Melalui penelitian ini diperoleh temuan bahwa: 

Kepala Sekolah meningkatkan motivasi kerja guru adalah dengan 
melakukan pemberian tugas kepada guru sesuai dengan latar belakang 
pendidikan dan kemampuan. Tugas yang diberikan kepada guru dengan tujuan, 
target yang jelas dan juga menantang, pemberian umpan balik atas basil 
pekerjaan yang telah dilakukan guru, menciptakan rasa senang bagi guru dalam 
bekerja dengan memperhatikan kondisi fisik dan kebutuhan kerja guru serta 
mendorong guru untuk berprestasi dari apa yang mereka kerjakan. 

Untuk meningkatkan motivasi kerja guru, kepala sekolah memberikan 

penghargaan dan pemberian insentif kepada guru yang basil pekerjaannya 

mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan serta memberikan 

peringatan dan pembinaan kepada guru yang belum mencapai target. Selain 

itu kepala sekolah juga memberikan perhatian dan memperlakukan guru 

sebagai mitra kerja Sebagai mitra kerja kepala sekolah melakukan 

komunikasi secara personal maupun interpersonal yang dilandasi 

kebersamaan dan kekeluargaan. 

Setiap guru memiliki karakteristik khusus, yang berbeda satu sama 

lain, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan secara khusus pula dari 

kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memperhatikan 

motivasi para guru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Motivasi kerja 
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guru merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seorang 

guru. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pad.a kinerja seorang guru 

tergantung seberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan. Motivasi 

kerja guru tidak lain adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggerakkan 

guru agar prilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya yang nyata 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Oleh karena it\4 dalam memberikan tugas kepada guru, Kepala 

Sekolah harus memperhatikan kemampuan serta latar belakang pendidikan 

guru tersebut. Pemberian tugas kepada guru yang tidak sesuai dengan 

kemampuan dan latar belakang pendidikkan berdampak kurang baik terhadap 

guru tersebut bahkan dapat membuat guru menjadi frustasi. 

Kepala Sekolah dalam memberikan tugas kepada guru harus 

mengetahui kemampuan guru baik fisik maupun intelektual. Dalam hal 

kemampuan fisik dan kemampuan intelektual dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, yang lebih diperlukan 

kemampuan intelektual dan bukan kemampuan fisik. Sebaliknya, pad.a 

kedudukan rendah dalam organisasi, di mana seseorang ditugaskan 

menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya teknis, mekanistik, dan repetitif, 

biasanya kemampuan fisiklah yang lebih menonjol, meskipun sudah barang 

tentu penggunaan kemampuan intelektual bukannya tidak diperlukan lagi. 

Pemberian tugas serta penempatan yang tepat sesuai dengan 

kemampuan dan latar belakang pendidikan seorang guru akan sangat 

mempermudah tugas pembinaan dan pengembangan karier guru yang 
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bersangkutan yang berarti mempermudah usaha penggerakan yang akan 

dilakukan sehingga guru tersebut menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. 

Dalam menumbuhkan motivasi kerja guru, kepala sekolah perlu 

menetapkan tujuan dan target yang jelas dari dari apa yang akan dikerjakan 

oleh guru. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya akan menumbuhkan motivasi yang semakin besar. 

Tujuan yang sukar dicapai, apabila ditetapkan oleh atau ditentukan oleh 

organisasi tetapi diterima oleh pekerja sebagai tujuan yang pantas dan layak 

dicapai, akan mengakibatkan prestasi kerja yang semakin tinggi. Prestasi 

kerja yang tinggi bagi seorang guru merupakan suatu kebutuhan dan harapan 

dari guru, karena itu kepala sekolah harus selalu mendorong agar guru mau 

bekerja dengan prestasi yang tinggi. 

Dalam upaya menumbuhkan motivasi kerja guru, Kepala Sekolah 

hendaknya memiliki aturan-aturan praktis yang harus diikuti dalam proses 

pemberian motivasi kepada guru. Manusia pada hakekatnya mempunyai 

kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain. Ada tiga 

kebutuhan manusia yakni: 1) kebutuhan berprestasi, 2) kebutuhan untuk 

berafiliasi, dan 3) kebutuhan kekuasaan. Ketiga kebutuhan ini merupakan 

unsur-unsur yang amat penting dalam menentukan prestasi kerja seorang 

guru. Penetapan tujuan dan target yang jelas yang dilakukan Kepala Sekolah 

bersama guru akan sangat membantu guru dalam berperilaku dalam pekerjaan 

dengan sejumlah upaya yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan dan 

target yang telah ditetapkan. Pemberian tugas yang memiliki tujan dan target 
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yang benar-benar jelas akan membantu mendorong minat guru untuk 

melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. 

Selain itu Kepala Sekolah juga memberikan tugas atau pekerjaan yang penuh 

tantangan kepada guru, dengan demikian guru akan berusaha mengerahkan 

seluruh kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya 

Berkaitan erat dengan dengan peningkatan motivasi kerja, ialah adanya 

umpan balik yang diberikan Kepala Sekolah kepada guru. Umpan balik yang 

dimaksud adalah memberitahukan kepada guru yang bersangkutan bagaimana 

pandangan Kepala Sekolah sebagai atasan tentang kemampuannya 

menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya Artinya, basil evaluasi 

kepala sekolah terhadap terhadap penyelesaian tugas guru bersifat rasional 

dan objektif yang perlu disampaikan kepada guru. Dengan demikian, guru· 

mengetahui apakah prestasi kerjanya sesuai dengan harapan dan tuntutan 

sekolah. Adanya umpan balik dari kepala sekolah tersebut, guru juga 

mengetahui kelemahan-kelemahan untuk diatasi dan juga mungkin kesalahan 

yang harus diperbaiki dimasa mendatang. 

Dalam meningkatkan motivasi kerja guru, Kepala Sekolah 

memberikan penghargaan (reward). Penghargaan ini sangat penting untuk 

meningkatkan profesionalisme guru dan untuk mengurangi kegiatan yang 

kurang produktif. Melalui penghargaan ini para guru dapat diransang untuk 

meningkatkan motivasi kerja secara positif dan produktif. Pengembangan 

penghargaan dikaitkan dengan guru secara terbuka, sehingga semua guru 

mempunyai peluang untuk meraihnya Kepala Sekolah berusaha 
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menggunakan penghargaan ini secara tepat, efektif dan efisien, untuk 

menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, sistem 

penghargaan yang dikembangkan Kepala Sekolah dalam memberikan 

penghargaan kepada guru harus bersifat proporsional, adil, dan transparan. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, diperoleh informasi bahwa cara 

yang digunakan kepala sekolah dalam menumbuhkan motivasi kerja guru di 

SMA Negeri 0 I Mukomuko adalah sebagai berikut: 

Pertama, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada guru 

disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan guru. Setiap 

guru memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain, oleh karena 

itu cara memotivasinya pun berbeda. Selain itu Kepala Sekolah JUga 

mempertimbangkan volume pekerjaan dan tingk:at kesulitan pekerjaan. 

Kedua, tugas-tugas yang diberikan kepada guru dengan target yang 

jelas. Tugas dan target yang jelas akan mendorong guru untuk mengerahkan 

segala kemampuannya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 

Ketiga, tugas yang diberikan kepada guru memiliki tujuan yang jelas 

dan menantang. Kejelasan tujuan memungkinkan guru untuk mengambil 

keputusan-keputusan yang berkaitan pelaksanaan tugasnya untuk mencapai 

tujuan. Kepala Sekolah juga memberikan tugas yang menantang, ini 

dimaksudkan agar guru lebih kreatif dan inovatif dalam upaya mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Keempat, Kepala Sekolah memberikan umpan balik atas hasil 

pekerjaan yang dilakukan guru, seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan, 
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clan potensi. Umpan balik ini dapat digunakan oleh guru untulc mengetahui 

berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, clan juga digunakan kepala 

sekolah dalam menentulcan identifikasi kebutuhan program sekolah, clan 

aspek lain dari keseluruhan proses pengembangan sumber daya manusia 

secara keseluruhan. 

Kelima, Kepala Sekolah menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 

seperti menciptakan rasa aman, nyaman clan tertib, sehingga guru dapat 

bekerja dengan tenang dan menyenangkan. Iklim yang demikian akan 

mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang efektif yang merupakan 

tugas pokok seorang guru. Untulc menciptakan iklim sekolah yang kondusif 

dilakukan seperti: pengadaan petugas keamanan, petugas kebersihan, 

penataan ruang kerja, melaksanakan piket sekolah, pemeliharaan sarana clan 

prasarana, memupuk kerjasama yang harmonis yang dilandasi rasa 

kebersamaan dan kekeluargaan. 

Keenam, memberikan insentif kepada guru baik secara umum atau 

pun khusus. lnsentif secara umum adalah insentif yang diberikan Kepala 

Sekolah kepada semua guru, sedangkan insentif khusus diberikan kepada 

guru-guru yang mendapat tugas tambahan. Besar insentif yang diberikan 

kepada guru disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah, dan terlebih 

dahulu dimusyawarahkan dengan pihak komite sekolah dan guru. 

Ketujuh, melaksanakan dan mengembangkan program pemberian 

penghargaan atau hadiah kepada guru berprestasi, baik dibiclang akademik, 

ataupun non akademik. Program ini dilaksanakan secara adil clan transparan 
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agar semua guru memiliki kesempatan yang sama mendapat penghargaan dan 

kepuasan kerja. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini terungkap bahwa cara yang 

dilakukan Kepala Sekolah dapat meningkatkan motivasi kerja guru di SMA 

Negeri 01 Mukomuko. Peningkatan motivasi kerja guru terlihat dari perilaku 

positif yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas seperti 

kehadiran, tanggung jawab menunjukkan upaya berprestasi tinggi, usaha 

mengembangkan diri dan karier serta menunjukkan kemandirian dalam 

bertindak. 

3. Strategi Kepala Sekolah dalam menumbuhkan motivasi kerja guru di 
SMA Negeri 01 Mukomuko. 

Melalui penelitian ini diperoleh temuan bahwa : 

Strategi Kepala Sekolah dalam menumbuhkan motivasi kerja guru di 
SMA Negeri 01 Mukomuko adalah peningkatan kesejahteraan guru dengan 
pemberian penghargaaan, pemberian insentif dan perhatian. Merekrut guru
guru yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mengisi posisi yang 
ada dalam struktur organisasi sekolah yang dipilih langsung oleh dewan guru 
dan staf tata usaha. Peningkatan mutu guru dilakukan kepala sekolah dengan 
mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiata.n seperti mengikuti penataran, 
pendidikkan, dan pelatihan, MGMP, seminar, diskusi, lokakarya, sertifikasi, 
serta melanjutkan pendidikkan. Pengembangan karier guru dilakukan dengan 
mengatur pengalaman kerja guru sehingga guru mendapat kesempatan yang 
sama untuk mengembangkan kariemya. Komunikasi yang dilakukan kepala 
sekolah dengan guru adalah komunikasi dengan pendekatan partisipatif, 
dimana kepala sekolah dan guru terlibat secara aktif yang dilandasi 
kebersamaan dan rasa kekeluargaan. 

Sebagai pemimpin, Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab 

mengelola sekolah untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan tersebut harus 

didukung oleh guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi. Karena itu 

diperlukan strategi yang tepat untuk menggerakkan guru agar mereka 
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melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. 

Mulyasa (2006: 130), mengemukakan bahwa: "Strategi dalam peningkatan 

motivasi kerja guru adalah dengan peningkatan kesejahteraan, pendidikkan, 

rekrutmen, peningkatan mutu, dan pengembangan karier". 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa, strategi 

Kepala Sekolah dalam menumbuhkan motivasi kerja guru di SMA Negeri 01 

Mukumuko, adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru yang dilakukan 

kepala sekolah dengan memberikan insentif kepada guru sesuai dengan 

kemampuan keuangan sekolah. Mengoptimalkan peran koperasi guru dan 

pegawai, serta memperhatikan keadaan guru dan keluarganya. Peningkatan 

kesejahteraan guru juga diusahakan oleh kepala sekolah dari pemerintah kota, 

bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dengan masyarakat, dunia 

usaha, dan orang tua siswa 

Untuk mengisi posisi-posisi dalam struktur organisasi yang ada di 

SMA Negeri 01 Mukomuko, Kepala Sekolah merekrut guru-guru yang 

memiliki kemampuan juga mengatur pengalaman kerja para guru sehingga 

semua guru memiliki kesempatan yang sama Selain itu kepala sekolah sangat 

memperhatikan peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru di SMA 

Negeri 01 Mukomuko dilakukan dengan mengikutsertakan guru mengikuti 

berbagai pendidikkan dan pelatihan, penataran, MGMP, diskusi, seminar, 

lokakarya, dan kegiatan lain yang menunjang profesionalisme dan 

pelaksanaan tugas guru. 
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Dalam hal pengembangan karier guru, Kepala Sekolah memberikan 

kesempatan kepada guru untuk mengembangkan diri dan kariemya dengan 

seluas-luasnya, serta menempatkan guru untuk mengisi posisi strategis yang 

ada di sekolah. 

Sebagai motivator, Kepala Sekolah harus mampu melakukan 

komunikasi dengan guru dan semua pihak di sekolah. Karena itu komunikasi 

yang dilakukan kepala sekolah haruslah komunikasi yang efek:tif. 

Komunikasi yang efektif haruslah dilakukan dengan pendekatan partisipatif. 

Dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan secara terpadu akan 

memudahkan Kepala Sekolah dalam menumbuhkan motivasi kerja guru. 

Pendekatan yang tepat memudahkan kepala sekolah dalam menghimpun 

informasi tentang kinerja guru untuk dijadikan sebagai bahan penilaian 

kinerja dan penentuan kebijakan selanjutnya. 

Oleh karena itu, dalam penerapan kepemimpinan partisipatif Kepala 

Sekolah berkewajiban memberi otonomi kepada guru untuk melaksanakan 

dan mengambil keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya Kepala 

sekolah juga harus mampu memberikan pemahaman kepada guru tentang 

pekerjaan yang dilakukan guru. Selain itu kepala sekolah juga melakukan 

kontak interpersonal dengan guru. Ketiga hal ini dapat meningkatkan 

komitmen dan rasa penerimaan, keamanan, tantangan, dan kepuasan pada 

guru, sehingga pada gilirannya perasaan-perasaan tersebut dapat mengarah 

pada peningkatan motivasi kerja 
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Dalam hubungannya dengan pemberian tugas kepada guru, Kepala 

Sekolah menerapkan komunikasi informasi dan komunikasi penugasan. 

Komunikasi informasi digunakan hanya untuk menyampaikan informasi, 

sedangkan komunikasi penugasan adalah cara memberikan tugas kepada guru 

supaya guru tersebut dapat menyelesaikan tugasnya dengan efisien. 

Pada komunikasi informasi, informasi atau ide disampaikan oleh 

Kepala Sekolah kepada guru dengan tujuan utamanya adalah supaya guru 

menangkap semua informasi itu dengan pengertian yang sama sebagaimana 

pengertian Kepala Sekolah, dalam arti kata untuk menyampaikan informasi 

sehingga ada kesesuaian paham. 

Dalam hal komunikasi penugasan, Kepala Sekolah memperhatikan 

sturuktur organisasi, struktur organisasi ini menunjukkan hubungan jabatan 

atau tugas guru yang ada di sekolah. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala 

Sekolah adalah hubungan vertikal yang menunjukkan saluran wewenang ke 

bawah dan pertanggungan jawab ke atas. Sedangkan untuk yang setingkat 

Kepala Sekolah menerapkan komunikasi horizontal yang menunjukkan 

hubungan kerjasama. 

Komunikasi yang dilakukan Kepala Sekolah dalam memberikan tugas 

kepada guru juga harus didasarkan kepada tingkat kematangan guru. 

Komunikasi dimaksud, mendikte, menjual, partisipatif, dan pendelegasian. 

Gaya mendikte dapat digunakan jika guru berada pada tingkat kematangan 

yang rendah, karena kepala sekolah harus mengatakan apa, bagaimana, 

kapan, dan dimana tugas dilakukan. Gaya menjual atau Kepala Sekolah 
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banyak memberikan petunjuk dilakukan terhadap guru yang telah memiliki 

kemauan tetapi tidak didukung kemampuan yang memadai. Bagi guru yang 

memiliki kemampuan tetapi kurang atau tidak memiliki kemauan maka untuk 

guru pada tingkat kematangan seperti ini Kepala Sekolah dapat menerapkan 

komunikasi partisipatif atau melibatkan. Sedangkan guru yang memiliki 

kemauan dan kemampuan yang tinggi, Kepala Sekolah dapat menerapkan 

komunikasi yang bersifat pendelegasian dengan pengawasan secara umum. 

Komunikasi yang efektif engan guru akan mendorong guru bekerja 

dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Komunikasi dua arah 

memungkinkan guru menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi baik 

masalah pribadi maupun masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Komunikasi ini dilakukan baik secara personal juga komunikasi 

interpersonal. Karena itu, untuk meningkatkan motivasi kerja guru, Kepala 

Sekolah perlu mempertimbangkan hal-hal seperti tingkat kematangan, situasi 

dan kondisi guru dan sekolah. Dalam melakukan komunikasi dengan guru 

dapat dilakukan dengan perilaku tugas dan perilaku hubungan atau 

mengkombinasikannya. Kemampuan komunikasi Kepala Sekolah tercermin 

dari kemampuannya berkomunikasi secara lisan dengan tenaga 

kependidikkan di sekolah, menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan, 

berkomunikasi secara lisan dengan peserta didik, berkomunikasi secara lisan 

dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian diperoleh informasi bahwa 

Kepala Sekolah menumbuhkan motivasi kerja guru di SMA Negeri 01 
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dilakukan dengan : (1) peningkatan kesejahteraan guru, (2) merekrut guru

guru yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mengisi posisi yang 

ada dalam struktur organisasi yang ada, (3) peningkatan mutu guru, ( 4) 

pengembangan karier guru, (5) melakukan komunikasi dengan pendekatan 

partisipatif, dan ( 6) pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin dan 

dorongan.berprestasi dari apa yang dikerjakan, pemberian umpan balik dan 

perhatian yang sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

82 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian tentang 

pelaksanaan kepemimpinan partisipatif kepala sekolah dalam upaya 

menumbuhkan motivasi kerja guru di SMA Negeri 01 Mukomuko dapat 

disimpulkan, 

Pertama, Penerapan kepemimpinan partisipatif Kepala Sekolah di SMA 

Negeri 01 mukomuko dilaksanakan dengan melibatkan Wakil Kepala Sekolah, 

guru dan staf tata usaha. Keterlibatan tersebut meliputi kerlibatan dalam 

perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program. Melakukan 

pendekatan yang menitikberatkan pada pemberdayaan guru, bersedia 

memperbaiki posisi yang ada dalam sturktur organisasi sesuai dengan tuntutan 

dan kebutuhan sekolah, dalam penentuan kebijakan dan proses pengambilan 

keputusan melibatkan guru secara tepat, membantu perkembangan 

kepemimpinan yang sedang tumbuh, serta melaksanakan kerjasama dan 

komunikasi yang efektif dengan guru dan staf tata usaha 

Kedua, Peningkatan motivasi kerja guru di SMA Negeri 01 Mukomuko 

dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan cara pemberian tugas kepada guru 

sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan, tugas yang diberikan 

dengan tujuan, target yang jelas dan menantang, pemberian umpan balik atas 

hasil pekerjaan yang telah dilakukan guru dengan mengembakan program 

82 
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pemberian penghargaan dan insentif kepada guru yang hasil pekerj aannya telah 

mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan dan pemberian pembinaan 

kepada guru yang belum mencapai target, memperlakukan guru sebagai mitra 

kerja, melakukan komunikasi dengan guru secara personal maupun 

interpersonal, melakukan pengaturan-pengaturan lingkungan fisik, suasana 

kerja, disiplin kerja dan pemberian dorongan untuk mendapatkan prestasi atas 

pekerjaan yang dilakukan guru. 

Ketiga, Strategi yang dikembangkan oleh Kepala Sekolah dalam 

menerapkan kepemimpinan partisipatif dalam upaya menumbuhkan motivasi 

kerja guru di SMA Negeri 01 Mukomuko adalah peningkatan kesejahteraan 

guru dengan pemberian insentif, merekrut guru-guru yang memiliki kualifikasi 

dan kemampuan untuk mengisi posisi yang ada dalam struktur organisasi 

sekolah. Peningkatan mutu guru dilakukan dengan mengikutsertakan guru 

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, 

pengembangan karier guru dilakukan dengan mengatur pengalaman kerja guru, 

melakukan komunikasi yang efektif dengan guru yang dilandasi kebersamaan 

dan kekeluargaan. 

B. Saran 

Dalam upaya menumbuhkan motivasi kerja guru diperlukan 

kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi. Motivasi 

kerja guru merupakan salah satu variabel yang menarik untuk diteliti. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kepemimpinan partisipatif 

Kepala Sekolah dalam upaya menumbuhkan motivasi kerja guru belum 
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menyentuh semua aspek kehidupan guru, sedangkan guru memiliki latar 

belakang pendidikan, tingkat kedewasaan dan kepribadian yang berbeda

beda 

Berhubungan dengan hal tersebut, berikut ini saran untulc Kepala 

Sekolah dan penelitian selanjutnya. 

1. Saran untuk Kepala Sekolah 

Dalam upaya menerapkan kepemimpinan partisipatif untulc 

menumbuhkan motivasi kerja guru, perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Perlu melakukan penyesuruan gaya kepemimpinan sesuai dengan 

tuntutan manajemen mutu berbasis sekolah, yang penerapannya 

memperhitungkan perkembangan dan tingkat kematangan serta 

kemampuan guru. 

2. Mengupayakan peningkatan motivasi kerja guru secara terus menerus, 

melalui peningkatan kesejahteraan guru, memenuhi kebutuhan hidup 

dan kebutuhan akan pekerjaanya serta melakukan sistem pembinaan 

yang memungkinkan para guru lebih mudah mengembangkan diri dan 

kariemya. 

3. Menggunakan strategi penerapan kepemimpinan dan pemberian 

motivasi kepada guru dan keadaan sekolah, serta menggunakan pola 

komunikasi dengan pendekatan partisipatif yang penerapannya 

disesuaikan dengan norma dan standar yang berlaku. 
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2. Saran untuk penelitian selanjutnya 

Kajian dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji kepemimpinan 

partisipatif Kepala Sekolah dalam upaya menumbuhkan motivasi kerja 

guru di SMA Negeri 01 Mukomuko. Pada tahap penelitian selanjutnya 

perlu dikaji hubungan kepemimpinan partisipatif dengan motivasi kerja 

guru jika ditinjau dari tingkat kematangan guru dan kualitas pendidikan di 

sekolah tersebut. 
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Tabel. 4.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara 

Jawaban Informan 

No Topik Pertanyaan Keterangan 

Kepala Sekolab Wakil Kepala Sekolah Guru 1 Guru2 Guru3 

1. Penerapan 1) Bagaimana Sal ah satu upaya Dal am menerapkan Kepala sekolah dalam Dal am pelaksanaan Selama kepala sekolah 
kepemimpinan pendekatan yang saya terapkan kepemimpinan, kepala melaksanakan kepemimpinannya, memimpin, Beliau 
partisipatif yang untuk sekolah selalu bekerja kepemimpinannya kepala sekolah selalu menerapkan 

dilakukan meningkatkan sama dengan semua pihak menekankan kerjasama menerapkan program kerjasama dalam 
kepala sekolah motivasi kerja guru di sekolah terutama dengan dalam menjalankan kerja dengan menjalankan program 
dalam di SMAN 01 saya dan rekan lain selaku program kerja yang melakukan kerjasama kerjanya, dan berusaha 
melaksanakan Mukomuko adalah wakil kepala sekolah. Jika sudah disepakati dengan wakil kepala melalui kesepakatan 
kepemimpin dengan menerapkan ada persoalan yang bersama. sekolah dan guru agar bersama. 
an? kepemimpinan dihadapi oleh guru dalam semua terlibat dan 

partisipatif. Say a melaksanakan tugasnya, mengetahui program 
berusaha beliau berusaha mencari kerja yang akan 
melibatkan guru penyelesaian sehingga dilaksanakan. 
dalam berbagai masalah terse but 
kegiatan. Dal am secepatnya teratasi. 
kepemimpinan, 
saya senantiasa 
melakukan 
pendekatan atas 
berbagai persoalan 
dengan pikiran 
terbuka. 

2) Apakah kepala Say a berusaha Kepala sekolah mau Dalam melaksanakan Kepala sekolah selalu Kepala sekolah 
sekolah mau untuk memperbaiki menerima masukan, kritik program kepala mengharapkan bersedia membantu 
a tau bersedia posisi-posisi yang dan saran dengan pikiran sekolah menekankan peningkatan kualitas memperbaiki posisi-
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memperbaiki 
posisi-posisi 
yang telah 
terbentuk 
dalam stuktur 
organisasi 
sekolah? 

3) Bagaimana 
kepala sekolah 
dalam 
menentukan 
kebijakan? 

telah terbentuk 
menuju arah yang 
lebih baik lagi dari 
sebelumnya 

Dal am hal 
penentuan 
kebijakan, saya 
berusaha untuk 
mencari masukan 
dan saran dari para 
guru dan warga 
sekolah lainnya. 

Tabel. 4.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara 

yang terbuka. Kepala 
sekolah juga bersedia 
memperbaiki posisi-posisi 
yang sudah terbentuk 
sebelumnya di sekolah 
supaya posisi-posisi 
tersebut dapat diisi oleh 
orang-orang yang memiliki 
kompetensi dan dedikasi 
yang tinggi. 

Dal am menentukan 
kebijakan dan 
pengambilan keputusan, 
kepala sekolah terlebih 
dahulu mendiskusikannya 
dengan wakil kepala 
sekolah dan jika perlu 
mengadakan rapat dengan 
dewanguru. 

peningkatan 
pekerjaan, 
membantu 
memperbaiki 
posisi yang 
terbentuk. 

kualitas 
dan 

posisi
sudah 

Dalam menentukan 
kebijakan beliau 
berusaha melibatkan 
guru dan warga 
sekolah. 

kerja dalam program 
kerja yang dilakukan, 
dan kepala sekolah 
selalu mendukung 
program kerja yang 
dilakukan guru dalam 
organisasi sekolah 
dan bersedia 
membantu 
memperbaiki 
posisi yang 
terbentuk 

posisi
telah 

dalam 
struktur organisasi 
sekolah. 

Setiap kebijakan yang 
kepala sekolah ambil, 
beliau selalu berusaha 
untuk melibatkan 
guru dan warga 
sekolah agar ada rasa 
kebersamaan. 

4) Bagaimanakah Karena di sekolah Dalam melaksanakan Kepala sekolah mau Kepala sekolah tidak 
kepala sekolah ada stuktur kepemimpinannya beliau menerima masukan- segan-segan untuk 
membantu organisasi, maka selalu mendorong agar masukan dan saran dari menerima masukan-

posisi yang telah 
terbentuk dalam 
struktur organisasi 
sekolah, karena kepala 
sekolah mengharapkan 
peningkatan kualitas 
pekerjaan pada 
organisasi sekolah. 

Kebijakan yang kepala 
sekolah buat, Beliau 
berusaha selalu 
melibatkan guru dan 
warga sekolah, agar 
guru mengetahui 
kebijakan tersebut. 

Kepala sekolah 
bersedia menerima 
masukan-masukan dan 
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perkembangan 
kepemimpinan 
yang sedang 
tumbuh? 

5) Bagaimana 
kepemimpinan 
kepala sekolah 
dalam 
melakukan 
kerja sama 
dengan pihak 
guru? 

dalam 
kepemimpinan 
say a, say a 
melakukan 
komunikasi dan 
koordinasi sesuai 
dengan 
kewenangan atau 
bidang tugasnya 
masing-masing. 

Saya juga 
membentuk tim 
kerja, dengan 
dibentuknya tim 
kerja diharapkan 
terciptanya kerja 
sama yang baik 
diantara guru, dan 
saya melakukan 
kerja sama, baik 
perseorangan 
maupun secara 
kelompok. 

Tabel. 4.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara 

kami dapat melaksanakan 
tugas yang diberikan 
dengan penuh tanggung 
jawab dan dedikasi yang 
tinggi. 

Kepala sekolah melakukan 
komunikasi yang efektif 
dengan para guru, 
meningkatkan kerja sama 
dengan guru dan warga 
sekolah lainnya, baik 
perseorangan maupun 
kelompok. 

para guru, beliau 
menerima masukan dan 
saran tidak dengan 
emosi. 

Menurut saya beliau 
orangnya bijaksana, hal 
ini terlihat dari 
bagaimana kepala 
sekolah melibatkan 
guru dan wasga 
sekolah dalam 
merencanakan program 
yang dilaksanakan. 

masukan dan saran 
dari para guru dalam 
menentukan 
kebijakannya, beliau 
menerima dengan 
senang hati sekiranya 
masukan tersebut 
dapat membantu 
perkembangan 
sekolah dalam masa 
kepemimpinannya. 

Dal am 
kepemimpinannya, 
menurut saya kepala 
sekolah sangat 
bijaksana, tidak 
memandang kami ini 
sebagai bawahannya, 
beliau berusaha untuk 
melibatkan guru dan 
warga sekolah dalam 
setiap kegiatan yang 
ad dalam program 
yang dilaksanakan, 
dan biasanya 
dilakukan secara 
bergiliran dengan 
kata lain setiap guru 
merasakan kegiatan 
apa saja yang 
dilakukan di sekolah. 

saran dari para guru 
untuk membantu 
perkembangan 
kepemimpinannya, 
Beliau menerima 
masukan dan saran 
tersebut dengan senang 
hati. 

Kepala sekolah sangat 
bijaksana, ha! ini 
terlihat dari bagaimana 
Beliau melibatkan guru 
dan warga sekolah 
dalam merencanakan 
program sekolah yang 
akan dilaksanakan di 
sekolah. 
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Tabel. 4.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara 

6) Bagaimana Sebagai kepala Dalam pengambilan Beliau meminta Setiap keputusan Dal am mengambil 
cara kepala sekolah, say a keputusan kepala sekolah masukan clan saran yang akan diambil keputusan, kepala 
sekolah dalam memiliki selalu menerima masukan, serta kepala sekolah, sekolah meminta 
mengambil wewenang kritik, clan saran dari guru memperhatikannya, beliau meminta masukan dan saran 
keputusan? mengambil dan warga sekolah lainnya begitu juga dengan masukan clan saran untuk kesempurnaan 

keputusan. Dal am serta mempertimbangkan pengambilan serta keputusan tersebut dan 
hal pengambilan saran dan masukan keputusan. memperhatikannya. juga guru mengetahui 
keputusan, say a terse but. Sekiranya baik keputusan yang Beliau 
melibatkan seluruh menurut beliau, akan ambil. 
warga sekolah, saya diterima untuk 
berusaha mencari mengambil 
masukan-masukan keputusannya 
dan saran dari para 
guru dan warga 
sekolah lainnya. 
Selanjutnya 
pengambilan 
keputusan yang 
saya ambil setelah 
mempertimbangkan 
secara ma tang 
masukan-masukan 
dan saran dari para 
guru dan warga 
sekolah. 

2. Cara kepala A. Motifasi Sebagai pimpinan Dalam upaya Kepala sekolah Kepala sekolah dalam Kepala sekolah 
sekolah Internal di sekolah, say a meningkatkan motivasi memberikan motivasi memberikan memberikan motivasi 
meningkatkan 1) Bagaimana memiliki tanggung kerja guru, kepala sekolah kepada guru dilakukan tanggung jawab kepada guru dengan 
motivasi kerja kepala sekolah jawab memberikan melakukannya dengan dengan cara terhadap guru sesuai memberikan tugas dan 
guru memberikan motivasi kepada berbagai cara, diantaranya memberikan tanggung dengan bidangnya tanggung jawab yang 
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tanggung 
jawab kepada 
guru? 

2) Apakah kepala 
sekolah 
memberikan 
tugas kepada 
guru dengan 
target yang 
jelas? 

Tabet. 4.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara 

guru agar mereka pemberian tanggung jawab jawab sesuai dengan 
mau dan bersedia kepada guru dengan bidangnya masing-
melaksanakan tugas sepenuh hati. masing. 
yang saya berikan 
dengan baik dan 
penuh tanggung 
jawab. Bagi saya 
guru merupakan 
mitra kerja yang 
perlu ditingkatkan 
motivasinya. Baik 
motivasi internal 
maupunmotivasi 
ekstemal. Kita tidak 
mungkin 
mengharapkan hasil 
yang berkualitas 
tinggi jika guru 
kurang memiliki 
motivasi. 

Dalam meningk3a Ya, kepala sekolah 
motivasi kerja memberikan tugas kepada 
saya melakuk guru dengan target dan 
dengan berbagai c tujuan yangjelas. 
antara lain adale 
dengan memberike 
tanggung jaws 
kepada guru sesu 
dengan latar belakan 
pendidika!!, 

Ya, tugas yang 
diberikan disertai target 
yangjelas. 

masing-masing dan 
Beliau selalu 
memotivasi guru 
dalam melaksanakan 
tanggung jawab 
terse but agar 
terlaksana dengan 
baik. 

Setiap tugas yang 
diberikan kepada 
guru disertai target 
yang jelas, agar 
tampak hasil kerja 
yang akan dicapai 
oleh guru tersebut. 

sesuai dengan bidang 
mata pelajarannya 
masing-masing. 

Tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan 
kepala sekolah 
mempunyai target 
pencapai basil yang 
jelas agar ada 
peningkatan hasil yang 
baik. 
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3) Apakah kepala 
sekolah 
memberikan 
tugas kepada 
guru memiliki 
tujuan dan 
menantang? 

4) Apakah kepala 
sekolah 
memberikan 
umpan balik 
atas basil 
pekerjaan 
yang telah 
dilaksanakan 
guru? 

kemampuan yan 
dimiliki, tugas-tugE 
yang saya berika 
dengan target dan 
tujuan yangjelas. 

Ya, saya 
memberikan tugas 
dengan tujuan yang 
jelas dan 
diharapkan guru 
tidak cepat puas 
dengan apa yang 
telah dicapainya. 

Setiap basil 
pekerjaan guru 
sangat saya hargai, 
jika hasilnya sesuai 
atau melebibi target 
yang telah 
ditetapkan maka 
guru yang 
bersangkutan saya 
sampaikan terima 
kasih bahwa guru 
tersebut telah 
melaksanakan tugas 
dengan baik. 

Tabel. 4.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara 

Tugas yang diberikan 
kepada guru dengan target 
dan tujuan yang jelas serta 
menantang agar guru 
bersungguh-sungguh 
mengerjakannya. 

Kepala sekolab juga 
memberikan pujian atas 
hasil pekerjaan yang telah 
dilaksanakan oleb guru 
terutama guru yang telah 
mencapai atau melebihi 
target yang 
ditetapkan,begitu juga 
yang belum mencapai 
target atau tujuan selalu 
diingatkan untuk 
bersungguh-sungguh 
dalam melaksanakan tugas 
yang diberikan. 

Ya, tugas 
diberikan 
mempunyai 
yang jelas 
menantang. 

yang 
juga 

tujuan 
dan 

Kepala 
memberikan 

sekolah 

balik atas 
pekerjaan yang 
dilakukan guru. 

ump an 
basil 
telah 

Ya, selain target, 
tugas yang diberikan 
kepada kami para 
guru juga mempunyai 
tujuan yang jelas dan 
menantang agar tugas 
yang kami 
laksanakan tersebut 
dapat mencapai basil 
yang maksimal. 

Tugas-tugas yang 
telah guru laksanakan 
diberi umpan balik 
oleh kepala sekolab, 
sehingga guru merasa 
apa yang telah 
dilaksanakan 
mendapat perbatian 
dan guru berusaba 
untuk mengerjakan 
tugas dengan sebaik 
mungkin. 

Ya, setiap tugas yang 
diberikan kepada guru 
mempunyai tujuan 
yang jelas serta 
menantang karena 
kedua ha! tersebut bisa 
membuat guru 
termotivasi untuk 
bekerja maksimal. 

Kepala sekolah selalu 
memberikan um pan 
batik atas hasil 
pekerjaan yang telah 
dilakukan guru, baik 
umpan batik terhadap 
hasil yang baik pula 
maupun pembinaan 
bagi yang belum 
mencapai basil yang 
baik. 
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5) Bagaimana 
kepala sekolah 
dalam 
kepemimpinan 
ya 
menciptakan 
rasa senang 
bagi guru 
dalam 
bekerja? 

B. Motivasi 
Eksterna 
I 

1) Bagaimana 
kepala sekolah 
memberikan 
dorongan 
kepada guru 
untuk 
berprestasi 
dari apa yang 
dikerj akannya 
? 

Saya akan selalu 
memotivasi guru 
walaupun target 
yang saya berikan 
belum tercapai 
dengan baik, dan 
membuat suasana 
Iingkungan kerja 
nyaman dan 
menghargai setiap 
basil kerjanya. 

Say a akan 
memberikan 
motivasi dan 
mendorong agar 
guru tersebut tidak 
cepat puas atas 
prestasi yang telah 
dicapai, dan akan 
memberikan 
penghargaan 

Tabel. 4.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara 

Kepala sekolah juga 
menciptakan rasa kondisi 
agar para guru senang 
melaksanakan tugas yang 
diberikan, misalnya 
membaur dengan mereka 
dan menanyakan masalah 
serta kendala yang 
dihadapi. 

Kepala sekolah selalu 
memberikan dorongan 
agar guru tersebut 
memiliki prestasi kerja 
yang baik dengan cara 
menanyakan masalah dan 
kendala yang dihadapi. 

Beliau berusaha 
menciptakan rasa 
senang agar guru dapat 
menyatu dengan tugas. 

Kepala sekolah juga 
memberikan dorongan 
kepada kepada guru 
untuk berprestasi dari 
apa yang dikerjakan. 

Kepala sekolah 
berusaha 
menciptakan rasa 
senang dengan cara 
memberikan 
perhatian, tegur sapa, 
berkomunikasi dan 
tidak memberikan 
tekanan·tekanan yang 
membuat guru 
merasa tidak nyarnan, 
sehingga pada saat 
melaksanakan tugas 
guru merasa nyarnan 
dan senang. 

Kepala sekolah selalu 
memberikan motivasi 
atau dorongan kepada 
guru untuk lebih 
berprestasi dari tugas
tugas yang diberikan, 
agar ada peningkatan 
atas apa yang telah 
dikerjakan. 

Kepala sekolah 
berusaha menciptakan 
rasa senang di sekolah, 
seperti membaur 
dengan guru, bersenda 
gurau disela waktu, dan 
memberikan perhatian 
agar guru dapat 
menyatu dengan tugas 
yang diberikan. 

Kepala sekolah selalu 
memberikan dorongan 
kepada guru untuk 
berprestasi terhadap 
tugas-tugas yang 
dikerj akan. 
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2) Upaya apa 
yang 
dilakukan 
kepala sekolah 
agar guru 
memiliki 
motivasi 
dalam 
melaksanakan 
tugas? 

3) Bagaimana 
kepala sekolah 
membarikan 
reward kepada 
guru dari apa 
yang telah 
dikerjakan? 

4) Apakah kepala 
sekolah 
memberikan 
insentif 
kepada guru 
atas apa yang 

Tabel. 4.2 Rekapitulasi Basil Wawancara 

Sebagai upaya I Dalam memberikan Kepala sekolah selalu 
memberikan perhatian 

Upaya yang 
dalam 
meningkatkan 
motivasi kerja guru, 
saya 
mengembangkan 
program pemberian 
penghargaan dan 
insentif kepada 
guru yang memiliki 
prestasi tinggi 
untuk berbagai 
bi dang. 

Say a akan 
memberikan 
reward kepada guru 
yang telah 
mengerjakan 
tugasnya dengan 
baik dan juga 
pembinaan bagi 
mereka yang belum 
bisa mencapai hasil 
yang maksimal. 

Ya, saya akan 
memprogramkan 
pemberian insentif 
sesuai dengan 
pencapai kinerja 
guru berdasarkan 

motivasi kepada guru, 
kepala sekolah membantu 
guru dalam memenuhi 
kebutuhan hidup dan 
kebutuhan kerja para guru 
sesuai dengan kemampuan 
yangada. 

Beliau juga memberikan 
reward kepada guru yang 
dapat menyelesaikan 
tugasnya dengan baik, bagi 
yang belum dapat 
melaksanakan tugasnya 
dipanggil menghadap dan 
beliau berikan pembinaan. 

dan memenuhi 
kebutuhan guru 
termasuk kebutuhan 
yang diperlukan dalam 
melaksanakan tugas. 

Kepala sekolah juga 
memberikan reward 
kepada guru yang telah 
melaksanakan tugasnya 
dengan baik. 

Kepala sekolah juga Beliau memberikan 
memberikan insentif insentif kepada guru 
kepada guru baik secara sesuai keuangan 
umum maupun secara sekolah 
khusus, pemberian insentif mengingat terbatasnya 
ini terlebih dahulu keuangan sekolah, baik 

dilakukan kepala 
sekolah yaitu selalu 
memberikan 
perhatian kepada 
guru dan berusaha 
memenuhi kebutuhan 
guru seperti, 
minuman, ATK, 
buku-buku atau 
sarana lain yang 
menunjang 
pelaksanaan tugas 
guru dalam proses 
belajar mengajar. 

Kepala sekolah 
berusaha memberikan 
reward kepada guru 
yang telah 
melaksanakan tugas 
dengan baik, 
sehingga memotivasi 
guru yang lain untuk 
melaksanakan tugas 
lebih baik juga. 

Ya, kepala sekolah 
memprogramkan 
pemberian insentif 
kepada guru sesuai 
beban kerja dan 
sesuai dengan 

Kepala sekolah selalu 
memberikan perhatian 
kepada guru dan 
memenuhi kebutuhan 
guru termasuk 
kebutuhan yang 
diperlukan dalam 
melaksanakan tugas 
belajar mengajar 

Kepala sekolah 
berusaha memberikan 
reward kepada guru 
yang telah 
melaksanakan tugasnya 
dengan penuh 
tanggung jawab dan 
sebaik mungkin. 

Ya, kepala sekolah 
memberikan insentif 
kepada guru sesuai 
dengan anggaran 
keuangan yang ada di 
sekolah, insentif yang 
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5) 

3 I Bagaimana 1) 
strategi yang 
digunakan 

dikerjakannya 
? 

Bagaimana 
kepala sekolah 
memberikan 
perhatian 
kepada guru 
dari apa yang 
telah 
dikerjakannya 
? 

Bagaimana 
kepala sekolah 
meningkatkan 

anggaran yang telah 
disepakati 

Say a akan 
memberikan 
perhatian baik 
secara um um 
maupun secara 
khusus kepada guru 
atas apa yang telah 
dikerjakannya. 

Strategi yang saya 
gunakan untuk 
meningkatkan 

Tabel. 4.2 Rekapitulasi Basil Wawancara 

melakukan rapat dengan 
guru dan pihak komite 
sekolah, besar insentif 
yang diterima guru 
disesuaikan dengan 
keadaan keuangan sekolah. 

Kepala sekolah juga 
memberikan perhatian baik 
secara um um maupun 
secara khusus kepada guru 
dari apa yang telah 
dikerjakan, 

Strategi yang 
dikembangkan kepala 
sekolah dalam 

secara umum maupun 
secara khusus kepada 
guru yang berprestasi 
dan memiliki tanggung 
jawab serta dedikasi 
yang tinggi. 

Perhatian terhadap 
kebutuhan hidup dan 
kerja guru ini menjadi 
prioritas kepala 
sekolah, beliau juga 
memberikan peringatan 
kepada guru yang 
kurang memiliki rasa 
tanggung jawab 
terhadap tugas. 

Menurut saya, strategi 
yang dilakukan kepala 
sekolah dalam 

besarnya keuangan 
sekolah, baik insentif 
secara umum maupun 
secara khusus kepada 
guru yang telah 
berprestasi serta 
berdedikasi tinggi 
terhadap sekolah. 

Kepala sekolah 
berusaha 
memperhatikan guru, 
walaupun dengan 
sapaan kecil di pagi 
hari ketika sampai di 
sekolah, karena 
perhatian menjadi 
prioritasnya, Beliau 
juga tidak segan 
memberikan 
peringatan dan 
pembinaan kepada 
guru yang kurang 
memiliki rasa 
tanggung jawab 
terhadap tugasnya. 

Srategi yang telah 
dilakukan kepala 
sekolah dalam 

diberikan sesuai 
dengan beban kerja dan 
tugas tambahan yang 
diberikan kepada guru. 

Kepala sekolah selalu 
memberikan perhatian 
kepada guru karena hal 
terse but sangat 
mendukung 
kepemimpinannya, jadi 
kami para guru merasa 
tidak terabaikan, 
walaupun perhatian 
tersebut hanya sekedar 
sapaan menanyakan 
kabar guru terse but, 
dan juga Beliau tidak 
segan memberikan 
peringatan kepada guru 
yang kurang disiplin 
dalam melaksanakan 
tugasnya. 

Dal am 
kepemimpinannya, 
kepala sekolah 
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kepala sekolah 
dalam 
menerapkan 
kepemimpinan 
partisipatif? 

kesejahteraan 
guru? 

2) Bagaimana 
kepala sekolah 
merekrut guru 
untuk mengisi 
posisi yang 
ada dalam 
stuktur 
organisasi 
sekolah? 

3) Bagaimana 
kepala sekolah 
meningkatkan 
mutu guru? 

motivasi kerja guru 
yaitu dengan 
meningkatkan 
kesejahteraan guru. 

Sa ya rnerekrut 
guru-guru yang 
memiliki 
kemampuan untuk 
mengisi posisi yang 
ad.a dalam struktur 
organisasi sekolah. 

Untuk 
meningkatkan mutu 
guru, saya 
mengikutsertakan 
guru dalam 
berbagai 
pendidikan dan 
pelatihan, MGMP, 
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memberikan motivasi 
kepada guru adalah dengan 
meningkatkan 
kesejahteraan guru. 

Kepala sekolah merekrut 
guru-guru terbaik untuk 
mendapatkan tugas 
tambahan. 

Kepala sekolah selalu 
mengikutsertakan guru
guru untuk mengikuti 
berbagai pendidikan dan 
latihan, mengikuti 
musyawarah guru mata 
pelajaran (MGMP), 
seminar, __ disku~, 

meningkatkan motivasi 
kerja guru adalah 
dengan meningkatkan 
kesejahteraan guru. 

Kepalasekolah 
merekrut guru sesuai 
dengan kemampuan da 
dedikasinya terhadap 
sekolah untuk 
melaksanakan tugas 
tambahan. 

Untuk meningkatkan 
kualitas guru, 
dilakukan dengan 
mengikutsertakan guru 
dalam berbagai 
kegiatan seperti 
mengikuti pendidikan 
dan pelatihan, 

menumbuhkan 
motivasi kerja guru 
adalah dengan 
meningkatkan 
kesejahteraan guru, 
diantaranya 
pemberian insentif, 
THR, dan pakaian 
seragam. 

Untuk mengisi posisi 
yang ada dalam 
struktur organisasi 
sekolah, kepala 
sekolah merekrut 
guru sesuai dengan 
kemampuannya dan 
juga mempunyai 
dedikasi yang tinggi 
terhadap sekolah, 
sehingga tugas 
tambahan yang 
diberikan dapat 
dilaksanakan dengan 
baik 

Dalam meningkatkan 
kualitas guru, kepala 
sekolah melibatkan 
dan mengikutsertakan 
guru dalam berbagai 
kegiatan seperti 
mengikuti diktat, 
pelatihan, MGMP, 

melakukan strategi 
dengan meningkatkan 
kesejahteraan guru, 
agar guru termotivasi 
untuk bekerja lebih 
baik. 

Untuk mengisi posisi 
dalam struktur 
organisasi sekolah, 
kepala sekolah melihat 
kemampuan dan 
dedikasinya terhadap 
sekolah untuk 
melaksanakan tugas 
tambahan. 

Kepala sekolah dalam 
meningkatkan mutu 
guru yaitu dengan 
mengikutsertakan guru 
dalam berbagai 
kegiatan seperti 
mengikuti pendidikan 
dan pelatihan, 
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4) Bagaimana 
kepala sekolah 
mengembangk 
an karier guru 
? 

5) Bagaimana 
komunikasi 
yang 
digunakan 
kepala sekolah 
dalam 
menerapkan 

disk:usi, seminar, 
lokakarya dan 
kegiatan lainnya 
sesuai dengan 
bidang tugasnya 
masing-masing. 

Dal am 
mengembangkan 
karier guru, guru 
yang memiliki 
kemampuan saya 
berikan tu gas 
tambahan dan 
mengisi posisi yang 
strategis yang ada 
dalam stuktur 
organisasi dan 
memberikan 
kesempatan kepada 
mereka untuk 
mengembagkan 
kariemya. 

Bagi saya, 
komunikasi dengan 
guru merupakan hal 
yang sangat 
pen ting, oleh 
karena itu 
komunikasi saya 
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lokakarya, dan berbagai 
kegiatan yang berkaitan 
dengan peningkatan 
kualitas guru dalam 
melaksanakan tugas dan 
fungsinya. 

Guru-guru diberikan 
kesempatan seluas-luasnya 
untuk mengembangkan 
karier dengan mengatur 
pengalaman guru serta 
mempromosikan guru 
yang memiliki prestasi. 

Kepala sekolah orangnya 
terbuka, dalam 
berkomunikasi dengan 
guru dilakukan dengan 
pendekatan partisipatif. 
Selain itu kepala sekolah 
juga melakukan 

musyawarah guru, 
seminar, diskusi, 
lokakarya, dan 
berbagai kegiatan 
lainnya 

Memberikan 
kesempatan kepada 
semua guru untuk 
mengembangkan 
kariemya dan mengatur 
pengalaman baik dalam 
melaksanakan tugas 
pokok sebagai guru dan 
juga tugas tambahan. 

Kepala sekolah 
melakukan komunikasi 
dengan pendekatan 
partisipatif, selain itu 
kepala sekolah juga 
mengatur lingkungan 
fisik,suasana kerja, 

dan berbagai kegiatan 
lainnya sesuai bidang 
study yang diajarkan. 

Kepala sekolah 
memberikan 
kesempatan kepada 
semua guru untuk 
mengembangkan 
kariemya untuk bisa 
lebih berpengalaman 
dalam melaksanakan 
tugas pokok dan 
tugas tambahan yang 
diberikan. 

Dal am 
berkomunikasi, 
kepala sekolah 
melakukan 
pendekatan 

musyawarah guru mata 
pelajaran, seminar, dan 
kegiatan lain yang 
berkaitan dengan 
tugasnya masing-
masing. 

Dal am 
mengembangkan karier 
guru, kepala sekolah 
memberikan 
kesempatan kepada 
guru untuk selalu 
mengembangkan 
kariernya dan 
menambah 
pengalaman, baik 
pengalaman dalam 
melaksanakan tugas 
pokok sebagai guru dan 
juga tugas tambahan 
yang diberikan kepada 
sekolah. 

Kepala sekolah 
melakukan komunikasi 
dengan pendekatan 
partisipatif, kepala 
sekolah juga berusaha 
menciptakan suasana 
lingkungan fisik yang 
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kepemimpinan lakukan dengan pengaturan fisik, disiplin kerja, dan partisipatif kepada yang baik, suasana 
kepala sekolah pendekatan pengaturan suasana kerja, selalu mendorong guru semua guru, selain itu kerja, disiplin kerja, 
? partisipatif. Se lain disiplin, dan dorongan agar bekerja dengan juga rnemperhatikan dan juga selalu 

itu, dalam kepada guru. penuh tanggung jawab lingkungan fisik rnemotivasi guru untuk 
memotivasi guru, dan dedikasi yang sekolah, suasana bekerja lebih baik, 
saya juga tinggi kerja, disiplin kerja sesuai bidangnya, 
melakukan guru, dan berusaha penuh tanggung jawab 
pengatuturan selalu mernberikan dan diharapkan semua 
lingkungan fisik, motivasi kepada guru guru mernpunyai 
pengaturan suasana agar dapat bekerja dedikasi yang tinggi 
kerja, disiplin, dan lebih baik dan penuh terhadap sekolah. 
dorongan kepada tanggungjawab. 
guru. 
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LAMP IRAN 

HASIL WAWANCARA 

Inform.an : Agus Mustopa, MT.Pd 

Jabatan : Kepala Sekolah SMAN 01 Mukomuko 

Tempat : Ruang kepala sekolah 

Hari!fgl : Rabu, 30 Maret 2016 

No Topik Pertanyaan Jawaban Informan 
wawancara 

1 Penerapan 1. Bagaimana Salah satu upaya yang saya 
kepemimpinan pendekatan yang terapkan untuk meningkatkan 
partisipatif dilakukan kepala motivasi kerja guru di SMAN 

sekolah dalam 01 Mukomuko adalah dengan 
melaksanakan menerapkan kepemimpinan 
kepemimpinan ? partisipatif. Saya berusaha 

melibatkan guru dalam 
berbagai kegiatan. Dalam 
kepemimpinan,saya 
senantiasa melakukan 
pendekatan atas berbagai 
persoalan dengan pikiran 
terbuka 

2. Apakah kepala Saya berusaha untuk 
sekolah mau atau memperbaiki posisi-posisi 
bersedia memperbaiki yang telah terbentuk menuju 
posisi-posisi yang arah yang lebih baik lagi dari 
telah terbentuk dalam sebelumnya. 
stuktur organisasi 
sekolah? 

3. Bagaimana kepala Dalam hal penentuan 
sekolah dalam kebijakan, saya berusaha 
menentukan untuk mencari masukan dan 
kebijakan? saran dari para guru dan 

warga sekolah lainnya. 

4. Bagaimanakah Karena di sekolah ada stuktur 
kepala sekolah organisasi, maka dalam 
membantu kepemimpinan saya, saya 
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No Topik 
Pertanyaan Jawaban Informan 
wawancara 

perkembangan melakuk.an komunikasi dan 
kepemimpinan yang koordinasi sesuai dengan 
sedang tumbuh ? kewenangan atau bidang 

tugasnya masing-masing. 

5. Bagaimana Saya juga membentuk tiln 
kepemimpinan kerja, dengan dibentuknya fun 
kepala sekolah kerja diharapkan terciptanya 
dalam melakukan kerja sama yang baik diantara 
kerja sama dengan guru, dan saya melakukan 
pihak guru? kerja sama, baik perseorangan 

maupun secara kelompok. 

6. Bagaimana cara Sebagai kepala sekolah, saya 
kepala sekolah memiliki wewenang 
dalam mengambil mengambil keputusan. Dalam 
keputusan? hal pengambilan keputusan, 

saya melibatkan seluruh 
warga sekolah, saya berusaha 
mencari masukan-masukan 
dan saran dari para guru dan 
warga sekolah lainnya 
Selanjutnya pengambilan 
keputusan yang saya ambil 
setelah mempertllnbangkan 
secara matang masukan-
masukan dan saran dari para 
guru dan warga sekolah. 

2 Carakepala A. Motivasi Internal 
sekolah 
meningkatkan 1. Bagaimana kepala Sebagai pilnpinan di sekolah, 
motivasi kerja sekolah memberikan saya memiliki tanggung jawab 

guru tanggung jawab memberikan motivasi kepada 
kepada guru ? guru agar mereka mau dan 

bersedia melaksanakan tugas 
yang saya berikan dengan 
baik dan penuh tanggung 
jawab. Bagi saya guru 
merupakan mitra kerja yang 
perlu ditingkatkan 
motivasinya Baik motivasi 
internal maupunmotivasi 
ekstemal. Kita tidak mungkin 
mengharapkan hasil yang 
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Pertanyaan Jawaban Informan 
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berkualitas tinggi jika guru 
kurang memiliki motivasi. 

2. Apakah kepala Dalam meningkatk:an motivasi 
sekolah memberikan kerja guru, saya melakukan 
tugas kepada guru dengan berbagai cara, antara 
dengan target yang lain adalah dengan 
jelas? memberikan tanggung jawab 

kepada guru sesuai dengan 
latar belakang pendidikan, 
kemampuan yang dimiliki, 
tugas-tugas yang saya berikan 
dengan target dan tujuan yang 
jelas. 

3. Apakah kepala Ya, saya memberikan tugas 
sekolah memberikan dengan tujuan yang jelas dan 
tugas kepada guru diharapkan guru tidak cepat 
memiliki tujuan dan puas dengan apa yang telah 
menantang? dicapainya 

4. Apakah kepala Setiap basil pekerjaan guru 
sekolah memberikan sangat saya hargai, jika 
umpan balik atas hasilnya sesuai atau melebihi 
basil pekerjaan yang target yang telah ditetapkan 
telah dilaksanakan maka guru yang bersangkutan 
guru? saya sampaikan terima kasih 

bahwa guru tersebut telah 
melaksanakan tugas dengan 
baik. 

5. Bagaimana kepala Saya akan selalu memotivasi 
sekolah dalam guru walaupun target yang 
kepemimpinanya saya berikan belum tercapai 
menciptakan rasa dengan baik, dan membuat 
senang bagi guru suasana lingkungan kerja 
dalam bekerja? nyaman dan menghargai 

setiap basil kerjanya. 

B. Motivasi Ekstemal 

l. Bagaimana kepala Saya akan memberikan 
sekolah memberikan motivasi dan mendorong agar 
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Pertanyaan Jawaban lnforman 
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dorongan kepada guru tersebut tidak cepat puas 
guru untuk atas prestasi yang telah 
berprestasi dari apa dicapai, dan akan memberikan 
yang dikerjakannya? penghargaan. 

2. Upaya apa yang Sebagai upaya dalam 
dilakukan kepala meningkatkan motivasi kerja 
sekolah agar guru guru, saya mengembangkan 
memiliki motivasi program pemberian 
dalam melaksanakan penghargaan dan insentif 
tugas? kepada guru yang memiliki 

prestasi tinggi untuk berbagai 
bi dang. 

3. Bagaimana kepala Saya akan memberikan 
sekolah reward kepada guru yang 
membarikan reward telah mengerjakan tugasnya 
kepada guru dari dengan baik dan juga 
apa yang telah pembinaan bagi mereka yang 
dikerjakan? belum bisa mencapai hasil 

yang maksimal. 

4. Apakah kepala Ya, saya akan 
sekolah memprogramkan pemberian 
memberikan insentif insentif sesuai dengan 
kepada guru atas pencapai kinerja guru 
apayang berdasarkan anggaran yang 
dikerjakannya? telah disepakati. 

5. Bagaimana kepala Saya akan memberikan 
sekolah memberikan perhatian baik secara umum 
perhatian kepada maupun secara khusus kepada 
guru dari apa yang guru atas apa yang telah 
telah dikerjakannya ? dikerjakannya 

3 Bagaimana 1. Bagaimana kepala Strategi yang saya gunakan 
strategi yang sekolah untuk meningkatkan motivasi 
digunakan meningkatkan kerja guru yaitu dengan 
kepala sekolah kesejahteraan guru ? meningkatkan kesejahteraan 
dalam guru. 
menerapkan 
kepemimpinan 2. Bagaimana kepala Saya merekrut guru-guru yang 
partisipatif? sekolah merekrut memiliki kemampuan untuk 

guru untuk memrisi mengisi posisi yang ada dalam 
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posisi yang ada struktur organisasi sekolah. 
dalam stuktur 
organisasi sekolah ? 

3. Bagaimana kepala Untuk meningkatkan mutu 
sekolah guru, saya mengikutsertakan 
meningkatkan mutu guru dalam berbagai 
guru? pendidikan dan pelatihan, 

MGMP, diskusi, seminar, 
lokakarya dan kegiatan 
lainnya sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing. 

4. Bagaimana kepala Dalam mengembangkan 
sekolah karier guru, guru yang 
mengembangkan memiliki kemampuan saya 
karier guru ? berikan tugas tambahan dan 

mengisi posisi yang strategis 
yang ada dalam stuktur 
organisasi dan memberikan 
kesempatan kepada mereka 
untuk mengembagkan 
kariemya. 

5. Bagaimana Bagi saya, komunikasi 
komunikasi yang dengan guru merupakan hal 
digunakan kepala yang sangat penting, oleh 
sekolah dalam karena itu komunikasi saya 
menerapkan lakukan dengan pendekatan 
kepemimpinan partisipatif. Selain itu, dalam 
kepala sekolah ? memotivasi guru, saya juga 

melakukan pengatuturan 
lingkungan fisik, pengaturan 
suasana kerja, disiplin, dan 
dorongan kepada guru. 

Mukomuko, Maret 2016 
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Informan : Nasution, S.Pd 

Jabatan : W akil Kepala Sekolah SMAN 01 Mukomuko 

Tempat : Ruang Guru 

Hariffgl : Rabu, 30 Maret 2016 

No Topik 
Pertanyaan Jawaban Informan 
wawancara 

1 Penerapan 1. Bagaimana Dalam menerapkan 
kepemimpinan pendekatan yang kepemimpinan, kepala 
partisipatif dilakukan kepala sekolah selalu bekerja sama 

sekolah dalam dengan semua pihak di 
melaksanakan sekolah terutama dengan saya 
kepemimpinan ? dan rekan lain selaku wakil 

kepala sekolah. Jika ada 
persoalan yang dihadapi oleh 
guru dalam melaksanakan 
tugasnya, beliau berusaha 
mencari penyelesaian 
sehingga masalah tersebut 
secepatnya teratasi. 

2. Apakah kepala Kepala sekolah mau 
sekolah mau atau menerima masukan, kritik dan 
bersedia saran dengan pikiran yang 
memperbaiki posisi- terbuka. Kepala sekolah juga 
posisi yang telah bersedia memperbaiki posisi-
terbentuk dalam posisi yang sudah terbentuk 
stuktur organisasi sebelumnya di sekolah supaya 
sekolah? posisi-posisi tersebut dapat 

diisi oleh orang-orang yang 
memiliki kompetensi dan 
dedikasi yang tinggi. 

3. Bagaimana kepala Dalam menentukan kebijakan 
sekolah dalam dan pengambilan keputusan, 
menentukan kepala sekolah terlebih dahulu 
kebijakan? mendiskusikannya dengan 

wakil kepala sekolah dan jika 
perlu mengadakan rapat 
dengan dewan guru. 

4. Bagaimanakah Dalam melaksanakan 
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kepala sekolah kepemimpinannya beliau 
membantu selalu mendorong agar kami 
perkembangan dapat melaksanakan tugas 
kepemimpinan yang yang diberikan dengan penuh 
sedang tumbuh ? tanggung jawab dan dedikasi 

yang tinggi. 

5. Bagaimana Kepala sekolah melakukan 
kepemimpinan komunikasi yang efektif 
kepala sekolah dengan para guru, 
dalam melakukan meningkatkan kerja sama 
kerja sama dengan dengan guru dan warga 
pihak guru? sekolah lainnya, baik 

perseorangan maupun 
kelompok. 

6. Bagaimana cara Dalam pengambilan 
kepala sekolah keputusan kepala sekolah 
dalam mengambil selalu menerima masukan, 
keputusan? kritik, dan saran dari guru 

dan warga sekolah lainnya 
serta mempertimbangkan 
saran dan masukan tersebut. 

2 Carakepala A. Motivasi Internal 
sekolah 1. Bagaimana kepala Dalam upaya meningkatkan 
meningkatkan sekolah memberik:an motivasi kerja guru, kepala 
motivasi kerja tanggung jawab sekolah melakukannya dengan 
guru kepada guru ? berbagai cara, diantaranya 

pemberian tanggung jawab 
kepada guru dengan sepenuh 
hati. 

2. Apakah kepala Ya, kepala sekolah 
sekolah memberikan memberikan tugas kepada 
tugas kepada guru guru dengan target dan tujuan 
dengan target yang yangjelas. 
jelas? 

3. Apakah kepala Tugas yang diberikan kepada 
sekolah memberikan guru dengan target dan tujuan 
tugas kepada guru yangjelas serta menantang 
memiliki tujuan dan agar guru bersungguh-
menantang? sungguh mengerjakannya 
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4. Apakah kepala Kepala sekolah juga 
sekolah memberikan memberikan pujian atas basil 
umpan balik atas pekerjaan yang telah 
basil pekerjaan yang dilaksanakan oleh guru 
telah dilaksanakan terutama guru yang telah 
guru? mencapai atau melebihi target 

yang ditetapkan,begitu juga 
yang belum mencapai target 
atau tujuan selalu diingatkan 
untuk bersungguh-sungguh 
dalam melaksanakan tugas 
yang diberikan. 

5. Bagaimana kepala Kepala sekolah juga 
sekolah da.lam menciptaka.n rasa kondisi agar 
kepemimpinanya para guru senang 
menciptakan rasa melaksanakan tugas yang 
senang bagi guru diberikan, misalnya membaur 
dalam bekerja? dengan mereka dan 

menanyakan masalah serta 
kendala yang dihadapi. 

B. Motivasi Eksternal 

1. Bagaimana kepala Kepala sekolah selalu 
sekolah memberikan memberikan dorongan agar 
dorongan kepada guru tersebut memiliki 
guru untuk prestasi kerja yang baik 
berprestasi dari apa dengan cara menanyakan 
yang dikerjakannya? masalah dan kendala yang 

dihadapi. 

2. Upaya apa yang Dalam memberikan motivasi 
dilakukan kepala kepada guru, kepala sekolah 
sekolah agar guru membantu guru dalam 
memiliki motivasi memenuhi kebutuhan hidup 
dalam melaksanakan dan kebutuhan kerja para guru 
tugas? sesuai dengan kemampuan 

yang ada. 

3. Bagaimana kepala Beliau juga memberikan 
sekolah membarikan reward kepada guru yang 
reward kepada guru dapat menyelesaikan tugasnya 
dari apa yang telah dengan baik, bafil yang belum 
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dikerjakan ? dapat melaksanakan tugasnya 
dipanggil menghadap dan 
beliau berikan pembinaan. 

4. Apakah kepala Kepala sekolah juga 
sekolah memberikan insentif kepada 
memberikan insentif guru baik secara umum 
kepada guru atas maupun secara khusus, 
apayang pemberian insentif ini terlebih 
dikerjakannya ? dahulu melakukan rapat 

dengan guru dan pihak komite 
sekolah, besar insentif yang 
diterima guru disesuaikan 
dengan keadaan keuangan 
sekolah. 

5. Bagaimana kepala Kepala sekolahjuga 
sekolah memberikan perhatian baik 
memberikan secara um.um maupun secara 
perhatian kepada khusus kepada guru dari apa 
guru dari apa yang yang telah dikerjakan, 
telah dikerjakannya 
? 

3 Bagaimana I. Bagaimana kepala Strategi yang dikembangkan 
strategi yang sekolah kepala sekolah dalam 
digunakan meningkatkan memberikan motivasi kepada 
kepala sekolah kesejahteraan guru ? guru adalah dengan 
dalam meningkatkan kesejahteraan 
menerapkan guru. 
kepemimpinan 
partisipatif? 2. Bagaimana kepala Kepala sekolah merekrut 

sekolah merekrut guru-guru terbaik untuk 
guru untuk mengisi mendapatkan tugas tambahan. 
posisi yang ada 
dalam stuktur 
organisasi sekolah ? 

3. Bagaimana kepala Kepala sekolah selalu 
sekolah mengikuisertakan guru-guru 
meningkatkan mutu untuk mengikuti berbagai 
guru? pendidikan dan latihan, 

mengikuti musyawarah guru 
mata pelajaran (MGMP), 
seminar, diskusi, lokakarya, 
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dan berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan peningkatan 
kualitas guru dalam 
melaksanakan tugas dan 
fungsinya. 

4. Bagaimana kepala Guru-guru diberikan 
sekolah kesempatan seluas-luasnya 
mengembangkan untuk mengembangkan karier 
karier guru ? dengan mengatur pengalaman 

guru serta mempromosikan 
guru yang memiliki prestasi. 

5. Bagaimana Kepala sekolah orangnya 
komunikasi yang terbuka, dalam berkomunikasi 
digunakan kepala dengan guru dilakukan 
sekolah dalam dengan pendekatan 
menerapkan partisipatif. Selain itu kepala 
kepemimpinan sekolah juga melakukan 
kepala sekolah ? pengaturan :fisik, pengaturan 

suasana kerja, disiplin, dan 
dorongan kepada guru. 

Mukomuko, Maret 2016 
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Inform.an : Krismar W artiningsih, M.Pd 

Jabatan : Guru SMAN 01 Mukomuko 

Tempat : Ruang Guru 

Hari!fgl : Rabu, 30 Maret 2016 

No Topik 
Pertanyaan 

Jawaban lnforman 
wawancara 

1 Penerapan ]. Bagaimana Kepala sekolah dalam 
kepemimpinan pendekatan yang melaksanakan 
partisipatif dilakukan kepala kepemimpinannya 

sekolab dalam menekankan kerjasama dalam 
melaksanakan menjalankan program kerja 
kepemimpinan ? yang sudah disepakati 

bersama 

2. Apakah kepala Dalam melaksanakan program 
sekolah mau atau kepala sekolah menekankan 
bersedia peningkatan kualitas 
memperbaiki posisi- pekerjaan, dan membantu 
posisi yang telah memperbaiki posisi-posisi 
terbentuk dalam yang sudah terbentuk. 
stuktur organisasi 
sekolah? 

3. Bagaimana kepala Dalam menentukan kebijakan 
sekolah dalam beliau berusaha melibatkan 
menentukan guru dan warga sekolah. 
kebijakan? 

4. Bagaimanakah Kepala sekolah mau 
kepala sekolah menerima masukan-masukan 
membantu dan saran dari para guru, 
perkembangan beliau menerima masukan dan 
kepemimpinan yang saran tidak dengan emosi. 
sedang tumbuh ? 

5. Bagaimana Menurut saya beliau orangnya 
kepemimpinan bijaksana, hal ini terlihat dari 
kepala sekolah bagaimana kepala sekolab 
dalam melakukan melibatkan guru dan wasga 
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kerja sama dengan sekolah dalam merencanakan 
pihak guru? program yang dilaksanakan. 

6. Bagaimana cara Beliau meminta masukan clan 
kepala sekolah saran serta 
dalam mengambil memperhatikannya, begitu 
keputusan? juga dengan pengambilan 

keputusan. 
2 Carakepala A. Motivasi Internal 

sekolah 1. Bagaimana kepala Kepala sekolah memberikan 
meninglrntkan sekolah motivasi kepada guru 
motivasi kerja memberikan dilakukan dengan cara 
guru tanggung jawab memberikan tanggung jawab 

kepada guru ? sesuai dengan bidangnya . . 
masmg-masmg. 

2. Apakah kepala Ya. tugas yang diberikan 
sekolah disertai target yang jelas. 
memberikan tugas 
kepada guru dengan 
target yang jelas ? 

3. Apakah kepala Ya. tugas yang diberikan juga 
sekolah mempunyai tujuan yang jelas 
memberikan tugas clan menantang. 
kepadaguru 
memiliki tujuan 
dan menantang ? 

4. Apakah kepala Kepala sekolah memberikan 
sekolah umpan balik atas hasil 
memberikan umpan pekerjaan yang telah 
balik atas hasil dilakukan guru. 
pekerjaan yang 
telah dilaksanakan 
guru? 

5. Bagaimana kepala Beliau berusaha menciptakan 
sekolah dalam rasa senang agar guru dapat 
kepemimpinanya menyatu dengan tugas. 
menciptakan rasa 
senang bagi guru 
dalam bekerja? 
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B. Motivasi Eksternal 

l. Bagaimana kepala Kepala sekolah juga 
sekolah memberikan memberikan dorongan kepada 
dorongan kepada kepada guru untuk berprestasi 
guru untuk dari apa yang dikerjakan. 
berprestasi dari apa 
yang dikerjakannya? 

2. Upaya apa yang Kepala sekolah selalu 
dilakukan kepala memberikan perhatian dan 
sekolah agar guru memenuhi kebutuhan guru 
memiliki motivasi termasuk kebutuhan yang 
dalam melaksanakan diperlukan dalam 
tugas? melaksanakan tugas. 

3. Bagaimana kepala Kepala sekolah juga 
sekolah membarikan memberikan reward kepada 
reward kepada guru guru yang telah melaksanakan 
dari apa yang telah tugasnya dengan baik. 
dikerjakan? 

4. Apakah kepala Beliau memberikan insentif 
sekolah memberikan kepada guru sesuai keuangan 
insentif kepada guru sekolah 
atas apa yang mengingatterbatasnya 
dikerjakannya ? keuangan sekolah, baik secara 

um.um maupun secara khusus 
kepada guru yang berprestasi 
dan memiliki tanggung jawab 
serta dedikasi yang tinggi. 

5. Bagaimana kepala Perhatian terhadap kebutuhan 
sekolah memberikan hidup dan kerja guru ini 
perhatian kepada menjadi prioritas kepala 
guru dari apa yang sekolah. beliau juga 
telah dikerjakannya ? memberikan peringatan 

kepada guru yang kurang 
memiliki rasa tanggung jawab 
terhadao tugas. 

3 Bagaimana 1. Bagaimana kepala Menurut saya, strategi yang 
strategi yang sekolah dilakukan kepala sekolah 
diu 1 meningkatkan dalam meningkatkan motivasi 
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kepala sekolah kesejahteraan guru ? kerja guru adalah dengan 
dalam meningkatkan kesejahteraan 
menerapkan guru. 
kepemimpinan 
partisipatif? 2. Bagaimana kepala Kepalasekolah merekrut guru 

sekolah merekrut sesuai dengan kemampuan da 
guru untuk mengisi dedikasinya terhadap sekolah 
posisi yang ada untuk melaksanakan tugas 
dalam stuktur tambahan. 
organisasi sekolah ? 

3. Bagaimana kepala Untuk meningkatkan kualitas 
sekolah guru, dilakukan dengan 
meningkatkan mutu mengikutsertakan guru dalam 
guru? berbagai kegiata.n seperti 

mengikuti pendidikan dan 
pelatihan, musyawarah guru, 
seminar, diskusi, lokakarya, 
dan berbagai kegiatan lainnya 

4. Bagaimana kepala Memberikan kesempatan 
sekolah kepada semua guru untuk 
mengembangkan mengembangkan kariemya 
karier guru ? dan mengatur pengalaman 

baik dalam melaksanakan 
tugas pokok sebagai guru dan 
juga tugas tambahan. 

5. Bagaimana Kepala sekolah melakukan 
komunikasi yang komunikasidengan 
digunakan kepala pendekatan partisipatif, selain 
sekolah dalam itu kepala sekolah juga 
menerapkan mengatur lingkungan 
kepemimpinan fisik,suasana kerja, disiplin 
kepala sekolah ? kerja, dan selalu mendorong 

guru agar bekerja dengan 
penuh tanggungjawab dan 
dedikasi yang tirnmi. 
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I Penerapan 1. Bagaimana Dalam pelaksanaan 
kepemimpinan pendekatan yang kepemimpinannya, kepala 
partisipatif dilakukan kepala sekolah menerapkan program 

sekolah dalam kerja dengan melakukan 
melaksanakan kerjasama dengan wak.il 
kepemimpinan ? kepala sekolah dan guru agar 

semua terlibat dan mengetahui 
program kerja yang akan 
dilaksanakan. 

2. Apakah kepala Kepala sekolah selalu 
sekolah mau atau mengharapkan peningkatan 
bersedia kualitas kerja dalam program 
memperbaiki posisi- kerja yang dilakukan, dan 
posisi yang telah kepala sekolah selalu 
terbentuk dalam mendukung program kerja 
stuktur organisasi yang dilakukan guru dalam 
sekolah? organisasi sekolah dan 

bersedia membantu 
memperbaiki posisi-posisi 
yang telah terbentuk dalam 
struktur organisasi sekolab. 

3. Bagaimana kepala Setiap kebijakan yang kepala 
sekolah dalam sekolah ambil, beliau selalu 
menentukan berusaha untuk melibatkan 
kebijakan? guru dan warga sekolah agar 

ada rasa kebersamaan. 

4. Bagaimanakah Kepala sekolah tidak segan-
kepala sekolah segan untuk menerima 
membantu masukan-masukan dan saran 
perkembangan dari para guru dalam 
kepemimpinan yang menentukan kebijakannya, 
sedang tumbuh ? beliau menerima dengan 
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senang hati sekiranya 
masukan tersebut dapat 
membantu perkembangan 
sekolah dalam masa 
kepemimpinannya. 

5. Bagaimana Dalam kepemimpinannya, 
kepemimpinan menurut saya kepala sekolah 
kepala sekolah sangat bijaksana, tidak 
dalam melakukan memandang kami ini sebagai 
kerja sama dengan bawahannya, beliau berusaha 
pihak guru? untuk melibatkan guru dan 

warga sekolah dalam setiap 
kegiatan yang ada dalam 
program yang dilaksanakan, 
dan biasanya dilakukan secara 
bergiliran dengan kata lain 
setiap guru merasakan 
kegiatan apa saja yang 
dilakukan di sekolah. 

6. Bagaimana cara Setiap keputusan yang akan 
kepala sekolah diambil kepala sekolah, beliau 
dalam mengambil meminta masukan dan saran 
keputusan? serta memperhatikannya. 

Sekiranya baik menurut 
beliau, akan diterima untuk 
menJ;!;ambil keputusannya. 

2 Carakepala A. Motivasi Internal 
sekolah 
meningkatkan 1. Bagaimana kepala Kepala sekolah dalam 
motivasi kerja sekolah memberikan memberikan tanggung jawab 
guru tanggung jawab terhadap guru sesuai dengan 

kepada guru ? bidangnya masing-masing dan 
Beliau selalu memotivasi guru 
dalam melaksanakan 
tanggungjawab tersebut agar 
terlaksana dengan baik. 

2. Apakah kepala Setiap tugas yang diberikan 
sekolah memberikan kepada guru disertai target 
tugas kepada guru yangjelas, agar tampak basil 
dengan target yang kerja yang akan dicapai oleh 
jelas? guru tersebut. 
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3. Apakah kepala Ya, selain target, tugas yang 
sekolah memberikan diberikan kepada kami para 
tugas kepada guru guru juga mempunyai tujuan 
memiliki tujuan dan yang jelas dan menantang 
menantang? agar tugas yang kami 

laksanakan tersebut dapat 
mencapai hasil yang 
maksimal. 

4. Apakah kepala Tugas-tugas yang telah guru 
sekolah memberikan laksanakan diberi umpan balik 
umpan balik atas oleh kepala sekolah, sehingga 
hasil pekerjaan yang guru merasa apa yang telah 
telah dilaksanakan dilaksanakan mendapat 
guru? perhatian dan guru berusaha 

untuk mengerjakan tugas 
dengan sebaik mungkin. 

5. Bagaimana kepala Kepala sekolah berusaha 
sekolah dalam menciptakan rasa senang 
kepemimpinanya dengan cara memberikan 
menciptakan rasa perhatian, tegur sapa, 
senang bagi guru berkomunikasi dan tidak 
dalam bekerja? memberikan tekanan-tekanan 

yang membuat guru merasa 
tidak nyaman, sehingga pada 
saat melaksanakan tugas guru 
merasa nyaman dan senang. 

B. Motivasi Eksternal 

1. Bagaimana kepala Kepala sekolah selalu 
sekolah memberikan motivasi atau 
memberikan dorongan kepada guru untuk 
dorongan kepada lebih berprestasi dari tugas-
guru untuk tugas yang diberikan. agar ada 
berprestasi dari apa peningkatan atas apa yang 
yang telah dikerjakan. 
dikerjak.annya? 

2. Upaya apa yang Upaya yang dilakukan kepala 
dilakukan kepala sekolah yaitu selalu 
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No Topik Pertanyaan 
Jawaban lnforman wawancara 

sekolah agar guru memberikan perhatian kepada 
memiliki motivasi guru clan berusaha memenuhi 
dalam melaksanakan kebutuhan guru seperti, 
tugas? minuman, A TK, buku-buku 

atau sarana lain yang 
menunjang pelaksanaan tugas 
guru dalam proses belajar 
mengaJar. 

3. Bagaimana kepala Kepala sekolah berusaha 
sekolah memberikan reward kepada 
memberikan reward guru yang telah melaksanakan 
kepada guru dari tugas dengan baik, sehingga 
apa yang telah memotivasi guru yang lain 
dikerjakan? untuk melaksanakan tugas 

lebih baik juga 

4. Apakah kepala Ya, kepala sekolah 
sekolah memprogramkan pemberian 
memberikan insentif insentif kepada guru sesuai 
kepada guru atas beban kerja clan sesuai dengan 
apayang besarnya keuangan sekolah, 
dikerjakannya? baik insentif secara umum 

maupun secara khusus kepada 
guru yang telah berprestasj 
serta berdedikasi tinggi 
terhadap sekolah. 

5. Bagaimana kepala Kepala sekolah berusaha 
sekolah memberikan memperhatikan guru, 
perhatian kepada walaupun dengan sapaan kecil 
guru dari apa yang di pagi hari ketika sampai di 
telah dikerjakannya ? sekolah, karena perhatian 

menjadi prioritasnya, Beliau 
juga tidak segan memberikan 
peringatan clan pembinaan 
kepada guru yang kurang 
memiliki rasa tanggung jawab 
terhadap tugasnya 

3 Bagaimana 1. Bagaimana kepala Srategi yang telah dilakukan 
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No Topik 
Pertanyaan 

Jawaban Informan 
wawancara 

strategi yang sekolah kepala sekolah dalam 
digunakan meningkatkan menumbuhkan motivasi kerja 
kepala sekolah kesejahteraan guru ? guru adalah dengan 
dalam meningkatkan kesejahteraan 
menerapkan guru, diantaranya pemberian 
kepemimpinan insentif, THR, dan pakaian 
partisipatif? seragam. 

2. Bagaimana kepala Untuk mengisi posisi yang 
sekolah merekrut ada dalam struktur organisasi 
guru untuk mengisi sekolah, kepala sekolah 
posisi yang ada merekrut guru sesuai dengan 
dalam stuktur kemampuannya dan juga 
organisasi sekolah ? mempunyai dedikasi yang 

tinggi terhadap sekolah, 
sehingga tugas tambahan yang 
diberikan dapat dilaksanakan 
dengan baik. 

3. Bagaimana kepala Dalam meningkatkan kualitas 
sekolah guru, kepala sekolah 
meningkatkan mutu melibatkan dan 
guru? mengikutsertakan guru dalam 

berbagai kegiatan seperti 
mengikuti diklat, pela~ 
MGMP, dan berbagai 
kegiatan lainnya sesuai bidang 
study yang diajarkan. 

4. Bagaimana kepala Kepala sekolah memberikan 
sekolah kesempatan kepada semua 
mengembangkan guru untuk mengembangk:an 
karier guru ? kariernya untuk bisa lebih 

berpengalaman dalam 
melaksanakan tugas pokok 
dan tugas tambahan yang 
diberikan. 

5. Bagaimana Dalam berkomunikasi, kepala 
komunikasi yang sekolah melakukan 
digunakan kepala pendekatan partisipatif kepada 
sekolah dalam semua guru, selain itu juga 
menerapkan memperhatikan lingk:ungan 
kepemimpinan fisik sekolah, suasana kerja, 
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No Topik 
Pertanyaan 

Jawaban Inform.an 
wawancara 

kepala sekolah? disiplin kerja guru, dan 
berusaha selalu memberikan 
motivasi kepada guru agar 
dapat bekerja lebih baik dan 
penuh tanggung jawab. 

Mukomuko, Maret 2016 

Informan, 

c{it;: 
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HASIL WA WAN CARA 

lnforman : Salmiawati, S.Pd 

Jabatan : Guru SMAN 01 Mukomuko 

Tempat : Ruang Guru 

Hari!fgl : Kamis, 31Maret2016 

No Tooik Pertanyaan wawancara Jawaban lnforman 
1 Penerapan 1. Bagaimana Selama kepala sekolah 

kepemimpinan pendekatan yang memimpin, Beliau selalu 
partisipatif dilakukan kepala menerapkan kerjasama dalam 

sekolah dalam menjalankan program 
melaksanakan kerjanya, dan berusaha 
kepemimpinan ? melalui kesepakatan bersama. 

2. Apakah kepala Kepala sekolah bersedia 
sekolah mau atau membantu memperbaiki 
bersedia posisi-posisi yang telah 
memperbaiki posisi- terbentuk dalam struktur 
posisi yang telah organisasi sekolah, karena 
terbentuk dalam kepala sekolah mengharapkan 
stuktur organisasi peningkatan kualitas 
sekolah? pekerjaan pada organisasi 

sekolah. 

3. Bagaimana kepala Kebijakan yang kepala 
sekolah dalam sekolah buat, Beliau berusaha 
menentukan selalu melibatkan guru dan 
kebijakan? warga sekolah, agar guru 

mengetahui kebijakan 
terse but. 

4. Bagaimanakah Kepala sekolah bersedia 
kepala sekolah menerima masukan-masukan 
membantu dan saran dari para guru untuk 
perkembangan membantu perkembangan 
kepemimpinan yang kepemimpinannya, Beliau 
sedang tumbuh ? menerima masukan dan saran 

tersebut dengan senang hati. 

5. Bagaimana Kepala sekolah sangat 
kepemimpinan bijaksana, hal ini terlihat dari 
kepala sekolah bagaimana Beliau melibatkan 
dalam melakukan guru dan warga sekolah dalam 
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No Tonik Pertanvaan wawancara Jawaban Informan 
kerja sama dengan merencanakan program 
pihak. guru ? sekolah yang akan 

dilaksanakan di sekolah. 

6. Bagaimana cara Dalam mengambil keputusan, 
kepala sekolah kepala sekolah meminta 
dalam mengambil masukan dan saran untuk 
keputusan? kesempurnaan keputusan 

tersebut dan juga guru 
mengetahui keputusan yang 
Beliau ambil. 

2 Carakepala A. Motivasi Internal 
sekolah 1. Bagaimana kepala Kepala sekolah memberikan 
meningkatkan sekolah memberikan motivasi kepada guru dengan 
motivasi kerja tanggung jawab memberikan tugas dan 
guru kepada guru ? tanggung jawab yang sesuai 

dengan bidang mata 
pelajarannya masing-masing. 

2. Apakah kepala Tugas dan tanggung jawab 
sekolah memberikan yang diberikan kepala sekolah 
tugas kepada guru mempunyai target pencapai 
dengan target yang basil yang jelas agar ada 
jelas? peningkatan basil yang baik. 

3. Apakah kepala Ya, setiap tugas yang 
sekolah memberikan diberikan kepada guru 
tugas kepada guru mempunyai tujuan yang jelas 
memiliki tujuan dan serta menantang karena kedua 
menantang? hal tersebut bisa membuat 

guru termotivasi untuk 
bekerja maksimal. 

4. Apakah kepala Kepala sekolah selalu 
sekolah memberikan memberikan umpan balik atas 
umpan balik atas basil pekerjaan yang telah 
basil pekerjaan yang dilakukan guru, baik umpan 
telah dilaksanakan balik terhadap hasil yang baik 
guru? pula maupun pembinaan bagi 

yang belum mencapai basil 
yangbaik. 

5. kepemimpinanya Kepala sekolah berusaha 
menciptakan rasa menciptakan rasa senang di 
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No Topik Pertanvaan wawancara Jawaban Infonnan 
senang bagi guru sekolah, seperti membaur 
dalam bekerja? dengan guru, bersenda gurau 

disela waktu, clan memberikan 
perhatian agar guru dapat 
menyatu dengan tugas yang 
diberikan. 

B. Motivasi Ekstemal 

1. Bagaimana kepala Kepala sekolah selalu 
sekolah memberikan memberikan dorongan kepada 
dorongan kepada guru untuk berprestasi 
guru untuk terhadap tugas-tugas yang 
berprestasi dari apa dikerjakan. 
yang dikerjakannya? 

2. Upaya apa yang Kepala sekolah selalu 
dilakukan kepala memberikan perhatian kepada 
sekolah agar guru guru dan memenuhi 
memiliki motivasi kebutuhan guru termasuk 
dalam melaksanakan kebutuhan yang diperlukan 
tugas? dalam melaksanakan tugas 

belajar mengajar. 

3. Bagaimana kepala Kepala sekolah berusaha 
sekolah membarikan memberikan reward kepada 
reward kepada guru guru yang telah melaksanakan 
dari apa yang telah tugasnya dengan penuh 
dikerjakan? tanggung jawab clan sebaik 

mungkin. 

4. Apakah kepala Ya, kepala sekolah 
sekolah memberikan memberikan insentifkepada 
insentif kepada guru guru sesuai dengan anggaran 
atas apa yang keuangan yang ada di 
dikerjakannya ? sekolah, insentif yang 

diberikan sesuai dengan 
beban kerja dan tugas 
tambahan yang diberikan 
kepada guru. 

5. Bagaimana kepala Kepala sekolah selalu 
sekolah memberikan memberikan perhatian kepada 
perhatian kepada guru karena hal tersebut 
guru dari aoa yang sangat mendukung 
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No Tonik Pertanyaan wawancara Jawaban Informan 
telah dikerjakannya ? kepemimpinanny~ jadi kami 

para guru merasa tidak 
terab~ walaupun 
perhatiantersebuthanya 
sekedar sapaan menanyakan 
kabar guru tersebut, dan juga 
Beliau tidak segan 
memberikan peringatan 
kepada guru yang kurang 
disiplin dalam melaksanakan 
umasnya. 

3 Bagaimana 1. Bagaimana kepala Dalam kepemimpinanny~ 
strategi yang sekolah kepala sekolah melakukan 
digunakan meningkatkan strategi dengan meningkatkan 
kepala sekolah kesejahteraan guru ? kesejahteraan guru, agar guru 
dalam termotivasi untuk bekerja 
menerapkan lebih baik. 
kepemimpinan 
partisipatif? 2. Bagaimana kepala Unmk mengisi posisi dalam 

sekolah merekrut struktur organisasi sekolah, 
guru untuk mengisi kepala sekolah melihat 
posisi yang ada kemampuan dan dedikasinya 
dalam stuktur terhadap sekolah untuk 
organisasi sekolah ? melaksanakan tugas 

tambahan. 
3. Bagaimana kepala Kepala sekolah dalam 

sekolah meningkatkan mutu guru 
meningkatkan mutu yaitu dengan 
guru? mengikutsertakan guru dalam 

berbagai kegiatan seperti 
mengikuti pendidikan dan 
pelatihan, musyawarah guru 
mata pelajaran, seminar, clan 
kegiatan lain yang berkaitan 
dengan tugasnya masing-
masing. 

4. Bagaimana kepala Dalam mengembangkan 
sekolah karier guru, kepala sekolah 
mengembangkan memberikan kesempatan 
karier guru ? kepada guru untuk selalu 

mengembangkan kariemya 
dan menambah pengalaman, 
baik pengalaman dalam 
melaksanakan tugas pokok 
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No Topik Pertanyaan wawancara 

5. Bagaimana 
komunikasi yang 
digunakan kepala 
sekolah dalam 
menerapkan 
kepemimpinan 
kepala sekolah ? 

125 

Jawaban Informan 
sebagai guru dan juga tugas 
tambahan yang diberikan 
kepada sekolah. 

Kepala sekolah melakukan 
komunikasidengan 
pendekatan partisipatif, 
kepala sekolah juga berusaba 
menciptakan suasana 
lingkungan fisik yang yang 
baik, suasana kerja, disiplin 
kerja, dan juga selalu 
memotivasi guru untuk 
bekerja lebih baik, sesuai 
bidangnya, penuh tanggung 
jawab dan diha.rapkan semua 
guru mempunyai dedikasi 
yang tinggi terhadap sekolah. 

Mukomuko, Maret 2016 

Inform.an, 

Salt,S.Pd 
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•!• Foto saat wawancara dengan kepala sekolah SMAN 01 Mukomuko 30 Maret 2016 

•!• Foto saat wawancara dengan wakil kepala sekolah SMAN 01 Mukomuko 30 Maret 2016 

•!• Foto saat wawancara dengan salah satu dewan guru SMAN 01 Mukomuko 30 Maret 2016 
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•!• Foto saat wawancara dengan salah satu dewan guru SMAN 01Mukomuko31Maret2016 

•!• Foto saat wawancara dengan salah satu dewan guru SMAN 01 Mukomuko 31 Maret 2016 
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•!• DOKUMENTASI SMAN 01 MUKOMUKO 

•!• DOKUMENTASI VISI DAN MISI SMAN 01 MUKOMUKO 

'-
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NOTUlEN RAPAT 

HARl/TANGGAL :5ELASA,28JUU2015 

TEMPAT : RUANG LAB BIOLOGI 

WAKTU : 11.00 - SELESAI 

PE5ERTA : GURU DAN 5TAF TATA U5AHA 

PIMPINAN RAPAT 

NOTUUS 

: KEPALA 5EKOLAH, AGUS MUSTOPA, 5. Pd, M. TPd 

: SILVIA SU5ANTI, S. Pd 

AGENDA RAPAT : KOORDINASI GURU 

ACARA: 

1. PEMBUKAAN 

2. PEMBACAAN DOA OLEH BAPAK ALI IBNI, S.Sos.I 

3. INFORMASI Sf.KOLAH 

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR OLEH BAPAK WAKIL KURIKULUM : BAPAK ZUARDI, 5. Pd 

PEMBUATAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BAGI 5ELURUH DEWAN GURU 

AGAR 5ELURUH WAKIL KEPALA SEKOLAH DAN PEMBINA 0515 DAN EK5TRA MEMBUAT 

PROGRAM KERJA 

AGAR GURU DAN SISWA MENINGKATKAN KEDISIPLINANNYA 

4. MUSYAWARAH 

5. LAIN-LAIN 

6. PENUTUP 

MENGETAHUI 

A S. Pd. M. TPd 

MUKOMUKO, 28 JULI 2015 
NOTULEN 

~ 
SILVIA SUSANTI, S. Pd 

NIP. 19790426 200502 2 004 

I 
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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

SMA NEGERf 01 MUKOMUKO 

AKREOITASI A 

Jl Ki Hajar Dewantara Koto Jaya Telp. (0737) - 71061Mukomuko38365 

Web. \'. W\\ .~rnan\li-mukun1uk1 :,ch.id Email. sman l mmup.grnaii.rnm 

DAFf AR HAD IR RAP AT DEWAN GURU DAN TATA USAHA SMAN 01 MUKOMUKO 

HARi I TANGGAL 

TEMPAT 

: Se..Ltl<A I 2 0 ')Ult 1DlS 

: SMAN 01 Mukomuko 

WAKTU : . l\. O'fJ - Se.le..sCl.I 

NO NAMA NrP JABATAN GOL TANDA TANGAN KET 

l Agus Mustopa, S.Pd., M. TPd. 19680715 199001 l ()(}2 Ka. Sek. IV/a if! 
2 Zuardi, S.Pd 19620617 198503 I 013 Wk.Kur IV/a 2 (tr 
3 Jasni Bahari, S.Pd 19650414 198703 I 007 Wk. Humas IV/b 3 CZ 
4 Dra.Ariani 19631010 199412 2 013 Guru IV/a 4 ~ 'l ./ 
5 fond Suheri,S.Pd 19670601 \99702 I 001 Guru l'//a 5 tJJ-

(\ 

6 Dra. Nurhawati 19671111 199702 2 003 Guru IV/a 6~ f 
1/{J I 

7 Nasution S.Pd 19631109 199801 I 001 Wk. Sarpras IV/a 

I I 

8 Meva Ariyanti,S.Pd 19770509 200312 2 007 Guru III/d 8 lf) 

9 Maya Syntha,S.Pd 19770529 200312 2 007 Guru III/d 9 ~ 
IO Tri Novariani,S.Pd 19771113 200312 2 001 Guru III/d I IOI c~ 

ll Y essy Leasmi,S.Pd 19780512 200312 2 013 Guru IIl/d 
11 llf~ 

12 Silvia Susanti, S.Pd 19790426 200502 2 004 Guru III/d 
12 ~ 

13 Yarnen Linda, S.Pd 19670403 200502 2 00 I Guru 111/d 
13 vt ( ' 

14 Zasmili Inda Roza,S,Sn 19740730 200502 2 00, Guru Ill/e 14~ ~ 
.·f- I 

15 Ifj. Amelly, SE. M.Pd 197204 ll 20060 l 2 006 Guru 111/e 
15 

16 Farida Eriyati, S.Pd 19730420 200604 2 014 Guru !We l(t~ 
~ 

'-....!/" ~ 

17 Urwatil Usqa,S.Pd 19780627 200604 2 () 15 Guru !We 
17 

13 Yuliansyah,DP .M.Pd.Si 19800308 200604 l 016 Guru lll/e 
18 } 

V< 

I 

19 Krismar Wartiningsih, M.Pd 19810701 200604 2 015 Guru lll/e 191~ 

' 
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20~~ 20 Enny Agrestaria, S.Pd 19830818 200604 2 009 Guru III/c 
I 

I 
21 Emi atika, S.Pd 19741108 200904 2 001 Guru III/b ·~ 21 n 

~ '/ 
22 Sisrieni, S.Pd 19751023 200904 2 001 Guru III/b (\ . 

22 

23 Ali Ibni, S.Sos.I 19810707 200904 l 001 Guru III/b 
23 

24 Esi Marlina, S.Pd 19830314 200904 2 001 ·Guru III/b 
24 3J\ 

25 Lifra Dewi, M.Pd.Si 19861228 200904 2 002 Guru III/b 
25}Jv 

- ' Iv~~) 26 Caroline, S.Pd 19791219 201001 2 005 Guru III/a 
.(;U '~) 

21~ 
I 

27 Nia Yunia Wati, S.Pd 198410052010012016 Guru III/a 

28 Salmiawati, S.Pd 19871006201101 2 Oil Guru III/a 
28 <'/...., < 

29 M. Arnpera, SE 196701 ll 201212 I 001 Wk. Kesis III/a 
29 ~ 

30 Titi Sumanti, S.Pd - Guru - ( 

fir 30 

31 Basyarudin, S.Pd - Guru - 31~ 
~ 

32~ 32 Syafiiyani, S.Pd - Guru -

33 Rahini Kumiawati, S.Pd - Guru - 0 ~-33 

34 Sri Mumi, S.Pd - Guru -

34 *' 
35 Fitriani, S.Pd.I - Guru -

, } 
35 ~I' I 

··36 Muslihatul Hayati, S.Sos.I - Guru - ~'"" 
36 

37 Meva Ariani, S.Pd - Guru -
37a 

38 Septo Hardi, S.Pd - Guru -
38 ) 

:-

' 39 Sabarrudin, S.Pd - Guru - ~ ' 
39 

40 Susepti Nasari, S.Pd - Guru - ~I 40 

41 Hilman Novyadi, S.Pd - Guru -
41 ~ ~ 11 

I 

42 Citra Mandasari, S.Pd - Guru -
42 a 

~ 

43 Non Fitria, S.Pd - Guru -
43 Ofcqyi 

44 Elfa Yuleni, M.Pd.Mat - Guru -
44 ~ !\,.-
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45 'lr-
~ 

45 Doni Mayasril, S.Pd - Guru -

46 Kilri Erfani, S.Pd - Guru - 46~ 
Ii 

'- I 

47 Zulfanedi, S.Pd - Guru -
47 

1

h ~ 

48 Hasan Basri 19631230 198903 I 007 
KepalaTata 

Hiib ..-/ 
Us aha 48 ~ r\ 

49 Zuhami,SE 19680904 201407 2 004 P'elaksana II/a I v 49 .:: 

50 Zulfanedi, S.Pd - Pelaksana - 1~ 50 

Pelaksana %} v 
51 Tenci elmanina, SP - -

51 

52 Puspa Warni, A.md - Pelaksana -
52 

53 Widia Lasmidha, S.Hut - Pelaksana -
53 di 

54 Guspepi Elianti - Pelaksana -
54 CA.{ 

55 Figih Sufiawan - Pelaksana - 55 ~~ 
56 Triyanto - Pelaksana -

56 

57 Jwnadi - Pelaksana - 51<2 
58 Beti Sundari - Pelaksana -

58 

I 
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HARl/TANGGAL 

TEMPAT 

WAKTU 

PESERTA 

PIMPINAN RAPAT 

NOTULIS 

AGENDA RAPAT 

ACARA: 

l. PEMBUKAAN 

NOTULEN RAPAT 

: KAMIS, 22 OKTOBER 2015 

: RUANG LAB BIOLOGI 

: 11.00-SELESAI 

: GURU DAN STAF TATA USAHA 

: KEPALA SE KO LAH, AGUS MUSTO PA, S. Pd, M. TPd 

: ESI MARLINA, S. Pd 

: KOORDINASI KEPALA SEKOLAH DAN GURU 

2. PEMBACAAN DOA OLEH BAPAK ALI IBNI, S.Sos.I 

3. MUSYAWARAH 

EVALUASI PELAKSANAAN MID SEMESTER 1 

'PEMBAHASAAN TENTANG PEMBAGIAN RAPORT MID SEMESTER 

PEN/NGKATAN KEOISIPLINAN GURU DAN SISWA 

4. LAIN-LAIN 

5. PENUTUP 

MUKOMUKO, 22 OKTOBER 2015 

NOTULEN 

ESI MARLINA, S. Pd 
NIP. 19830314 200904 2 001 

I 
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PEMERINT AH KABUPATEN MUKOMUKO 

DIN AS PENDIDlKAN DAN KEBUDA Y AAN 

SMA NEGERI 01 MUKOMUKO 

AXllEDITASI A 

JL Ki Hajar Dewantara Koto Jaya Telp. (0737)- 71061Mukomuko38365 

Web. www.smanO1-mukornuk.o.sch.id Email. s11rn11 I mmu:_li'.gmail.rnm •• I . 

DAFf AR RADlR RAP AT DEW AN GURU DANT ATA \.!SAHA SMAN &1 MllKOMUKO 

HARI/TANGGAL 

TEMPAT 

NO NAMA 

I Agus Mustopa, S.Pd., M. TPd. 

2 Zuardi, S.Pd 

3 Jasni Bahari, S.Pd 

4 Dra.Ariani 

5 fond Suheri,S.Pd 

6 Dra. Nurhawati 

7 Nasution S.Pd 

8 Meva Ariyanti,S.Pd 

9 Maya Syntha,S.Pd 

IO Tri Novariani,S.Pd , 

1l Y essy Leasmi,S.Pd 

12 Silvia Susanti, S.Pd 

13 Y amen Linda, S.Pd 

14 Zasmili Inda Roza,S,Sn 

15 Hj. Arnelly, SE. M.Pd 

16 Farida Eriyati, S.Pd 

17 Urwatil Usqa,S.Pd 

18 Yuliansyah,DP.M.Pd.Si 

19 Krismar Wartiningsih, M.Pd 

: \::"a.~l) I ll o~lobe..r 2ol5 
: SMAN 01 Mukomuko 

NIP 

19680715 199001 I 002 

19620617 198503 I 013 

19650414 198703 1 007 

19631010 199412 2 013 

19670601 199702 I 001 

19671111199702 2 003 

19631109199801 l 001 

19770509 200312 2 007 

I 9770529 200312 2 007 

19771113 200312 2 001 

19780512 200312 2 013 

19790426 200502 2 004 

19670403 200502 2 001 

19740730 200502 2 00, 

19720411 20060 I 2 006 

19730420 200604 2 014 

19780627 200604 2 015 

19800808 200604 I 016 

198107012006042 0\5 

JABATAN 

Ka. Sek. 

Wk. Kur 
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HARl/T ANGGAL 

TEMPAT 

WAKTU 

PESERTA 

PIMPINAN RAPAT 

NOTULIS 

AGENDA RAPAT 

ACARA: 

1. PEMBUKAAN 

NOTUlEN RAPAT 

: RABU, 23 SEPTEMBER 2015 

: RUANG LAB BIOLOGI 

: 11.00 - SELESAI 

: GURU DAN STAF TATA USAHA 

: KEPALA SEKOLAH, AGUS MUSTOPA, S. Pd, M. TPd 

: URWATIL USQA, S. Pd 

: KOORDINAsl KEPALA SEKOLAH DAN GURU 

2. PEMBACMN DOA OLEH BAPAK ALI IBNI, S.Sos.I 

3. MUSYAWARAH 

PEMBENTUKAN PANITIA MID SEMESTER 

KETUA : YARNEN LINDA, S. Pd 

SEKRETARIS : SALMIAWATI, S. Pd. 

BENDAHARA : ESI MARLINA, S. Pd 

JUMLAH SOAL MASING -MASING 10 BUAH DALAM BENTUK ESSAY, PALING LAMBAT DIKUMPUL 

T ANGGAL 1 OKTOBER 2015 

PELAKSANAAN MID SEMESTER 8 OKTOBER-17 OKTOBER 

NILA! DISERAHKAN PADA WALi KELAS SETELAH PELAKSANAAN UJIAN 

PEMBAGIAN RAPORT MID 24 OKTOBER 2015 

I 
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4. lAlN-lAlN 

5. PENUTUP 

' 

MUKOMUKO, 23 SEPTEMBER 2015 

NOTULEN 

UR ATIL USQA, S. Pd 
NIP. 19780627 200604 2 015 
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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 

DIN AS PEl'l'DIDIKAN DAN KE BUDAY AAN 

SMA NEGERI 01 MUKOMUKO 

AKREDITASI A 

JL Ki Hajar Dewantara Koto Jayu Telp. (0737) - 71061 Mukomnko 38365 

Web. h\\w.smanOl-mukomukc.sch.iJ Email. >m:mlmmu,di;mail.com 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 
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NOTULEN RAPAT 

HARl/TANGGAL : SABTU, 12 DESEMBER 2015 

TEMPAT : RUANG LAB BIOLOGI 

WAKTU : 11.00 - SELESAI 

PESERTA : GURU DAN STAF TATA USAHA 

PIMPINAN RAPAT : KEPALA SEKOLAH, AGUS MUSTOPA, S. Pd, M. TPd 

NOTULIS : YESSY LEASMI, S. Pd 

AGENDA RAPAT : KOORDINASI KEPALA SEKOLAH DAN GURU 

ACARA: 

1. PEMBUKAAN 

2. PEMBACAAN DOA OLEH BAPAK ALI IBNI, S.Sos.I 

3. MUSYAWARAH 

KEGIATAN HUT SMANSA 

PERLOMBAAN YANG DILAKSANAKAN: 

1. MASAKAN NUSANTARA 
I 

2. 7K 

3. KARAOKE 

4. JALAN DALAM TERPAL 

5. BALAP KERAT THE BOTOL 

6. ESTAFET BALON 

7. JALAN SANT Al 

PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGAL 15, 16,17 DESEMBER 

JALAN SANTAI DILAKSANAKAN TANGGAL 16 DESEMBER 2015 
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SISWA DAN GURU DIBERIKAN BUBUR KACANG HIJAU DARI SEKOLAH 

HARi PUNCAK TANGGAL 17 DESEMBER 2015 SEKAUGUS PEMBAGIAN HADIAH LOMBA, 

PEMOTONGAN TUM PENG DAN PELEPASAN BALON 

4~ PENUTUP 

PA S. Pd. M. TPd 

MUKOMUKO, 12 DESEMBER 2015 
NOTULEN 

3~ 
~ 

YESSY LEASMI, S. Pd 
19780512 200312 2 013 

I 
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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN 

SMA NEGERI 01 MUKOMUKO 

AKREDITASI A 

Jl Ki Hajar Dewantara Koto Jaya Telp. (0737)- 71061Mukomuko38365 

Web. W\\W.smanO l-mukomuku.sch.i<l Email. sman I mmu~~;ginail.c\lm •
• 

' . 
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HARl/TANGGAL 

TEMPAT 

WAKTU 

PESERTA 

PIMPINAN RAPAT 

NOTULIS 

AGENDA RAPAT 

ACARA: 

1. PEMBUKAAN 

NOTULEN RAPAT 

: SABTU, 21 NOVEMBER 2015 

: RUANG LAB BIOLOGI 

: 11.00 - SELESAI 

: GURU DAN STAF TATA USAHA 

: KEPALA SEKOLAH, AGUS MUSTOPA, S. Pd, M. TPd 

: MEVA ARIANI, S. Pd 

: KOORDINASI KEPALA SEKOLAH DAN GURU 

2. PEMBACAAN DOA OLEH BAPAK ALI IBNI, S.Sos.I 

3. MUSYAWARAH 

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SEMESTER 1 

KETUA : URWATIL USQA, S. Pd 

SEKRETARIS : MEVA ARIAN!, S. Pd 

BENDAHARA : Dra. ARIAN! 

JUMLAH SOAL UNTUK IPA 40 SOAL -

JUMLAH SOAL UNTUK IPS 50 SOAL, KECUALI EKONOMI 

BENTUK SOAL PILIHAN GAN DA 

KOREKSI MELALUI SCANNER OLEH TIM 

n. 

PELAKSANAAN UJIAN SEMESTERR 1 T ANGGAL 26 NOVEMBER SAM PAI 5 DESEMBER 2015 

PENYERAHAN NILAI PALING LAM BAT TANGGAL 10 DESEMBER 2015 

PEMBAGIAN RAPORTTANGGAL 19 DESEMBER 2015 

I 
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PERSIAPAN HUT SMANSA 

PEMBENTUKAN PANITIA HUT SMANSA 

KETUA ALI IBNI, S. Sos. I 

SEKRETARIS : YUUANSYAH, M. Pd. Si 

BENDAHARA : TRI NOVARIANI, S. Pd 

PELAKSANAAN HUT SMANSA TANGGAL 15,16,17 DESEMBER 2015 

PELAKSANAAN REMEDIAL TANGGAL 7,8,9 DESEMBER 2015 

PELAKSANAAN CLASSMETIING TANGGAL 10,11,12 DESEMBER 

4. LAIN-LAIN 

5. PENUTUP 

A S. Pd. M. TPd 
5 1990011 002 

MUKOMUKO, 21 NOVEMBER 2015 

NOTULEN 

MC!.S.Pd 
I 
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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 

DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDA Y AAN 

SMA NEGERJ 01 MUKOMUKO 

AKREDITASI A 

JL Ki Hajar Dewantara KotoJaya Te/p. (0737)- 71061Mukomuko38365 

Web. www.smanOl-1rn1kornuLu ... ch.:J Email. .man! nunu:ii~gmuil.,;,;rn 
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(\ 12 y "' 

13 \.;~ 
/ 

13 Yarnen Linda, S.Pd 19670403 200502 2 001 Guru Hiid 
1 ' 

v 

14~ 14 Zasmili Inda Roza,S,Sn 19740730 200502 2 OOb Guru !We ~ 
~ 

15 Hj. Amelly, SE. M.Pd 19720411 20060 I 2 006 Guru lll/c rr-15 ....... 

16 Farida Eriyati, S.Pd 19730420 200604 2 014 Guru III/c 1l~ 
Cf 

\ 
17 Urwatil Usqa,S.Pd 19780627 200604 2 015 Guru III/c 

) 17 

18 Yuliansyah,DP. M .Pd.Si 19800808 200604 I 016 Guru lll/c '< r-.i 18 
-- ·-- - ----·· 

! 

19 Krismar Wartiningsih, M.Pd 198107012006042 015 Guru Ill/c 
19 //>" 

, 

42206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



~ 

20 Enny Agrestaria, S.Pd 19830818 200604 2 009 Guru III/c Cf) 20 

21A 
{ 

21 Erni atika, S .Pd 19741108 200904 2 00 l Guru 111/b 
f\ 

' 22 c } 
22 Sisrieni, S.Pd 19751023 200904 2 001 Gurn IIJ/b 

(\../ 

c...; 

23 Ali lbni, S.Sos.l l 91H 0707 200904 l 00 l Guru Illfb A-· 23 

24 Esi Marlina, S.Pd 19830314 200904 2 00 I Guru IIl/b fft 24 

25 Lifra Dewi, M.Pd.Si 19861228 200904 2 002 Guru IIl/b 
25Nl 

v 

26 Caroline, S.Pd 19791219 201001 2 005 Guru IWa CA ~ . 

27( 

............ 
27 Nia Yunia Wati, S.Pd 19841005 201001 2 016 Guru Ill~ ~ 

-
~ 

28~ 28 Salmiawati, S.Pd 19871004 2011012011 Guru III/a 

< o/L 
~ 

29 M. Arnpera, SE 19670111 201212 l 001 Wk. Kesis IIJ/a 
29 

30 Titi Sumanti, S.Pd - Guru - ~~ 30 

31 Basyarudin, S.Pd - Guru . 
31~ 

32 Syafriyani, S.Pd - Guru - ¢ 
32 

33 Rahmi Kumiawati, S.Pd - Guru -
33 a ~ 

34 Sri Mumi, S.Pd - Guru - ~-' 34 

35 Fitriani, S.Pd.I - Guru - I 35 

36 Muslihatul Hayati, S.Sos.I - Guru -
36 

37 Meva Ariani, S.Pd - Guru -
37 a.. 

- ---- - --- -- 38~ 38 Septo Hardi, S.Pd - ·Guru -

39 Sabarrudin, S.Pd Guru ~v ' - -
39 

40 Susepti Nasari, S.Pd - Guru - q~ 40 

41 Hilman Novyadi, S.Pd - Guru - } tJJ 41 

42 Citra Mandasari, S.Pd - Guru -
42 \ 

43 Non Fitria, S.Pd - Guru -
43 ~l"' fl 

44 Elfa Yuleni, M.Pd.Mat - Gum - 1J r;_. 
44 
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45 Doni Mayasril, S.Pd - Guru 

46 Kik.i Erfani, S.Pd - Guru 

{. 

47 Ztdfani:di, S.Pd - Gurn 

Kepala Tata 
48 Hasan Basri 19631230 198903 I 007 

Usaha 

49 Zuhami, SE 19680904 201407 2 004 ·relaksana 

50 Zulfanedi, S.Pd - Pelaksana 

51 Tenci elmanina, SP - Pelaksana 

52 Puspa Wami, A.md - Pelaksana 

53 Widia Lasmidha, S.Hut - Pelaksana 

54 Guspepi Elianti - Pelaksana 

55 Figih Sufiawan - Pelaksana 

56 Triyanto - Pelaksana 

57 Jumadi - Pelaksana 

58 Beti Sundari - Pelaksana 

- 45~-
- 46~ 

\ 

- 1' 47 
l 

Illfb 
48 /\ 

II/a ~ u 
49 

-
1~ 50 

~ 
I 

-
51 

-
52 

-
53 c/;v 

- rf{ 54 

- 5~ 
.... 

-
56 

- 5~ 
-

58 

Mukomuko, ·~\ \JoVemher 20tS' 
Kepala Sekolah 

I 

42206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



~ ..... KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDlDIKAN TINGGI 

-.__. 
~ 

UNIVERSITAS TERBUKA 

UNIVERSITAS TERBUKA 
Unit Program Belajar .Jarak Jauh (UPB.JJ-UT) Bengkulu 
JI. Sadang Raya, Kclurahan Lingkar Barat, Bcngkulu 38225 

Tip: 0736-26294, Faksimile: 0736-346177 
E-mail: bcngkulu(l.:t}ut.ac. id 

Nomor 
Peri ha I 

: 239/UN31.26/AK/2016 24 Maret 2016 
: Permohonah Izin Penelitian 

Yth. Kepala Sekolah SMA Negeri 
Kabupaten Mukomuko 
di Mukomuko 

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ma~_asis\Va 

Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang tersebut di bawah ini: 

Nam a 

NIM 

Program Studi 

Bidang Minat 

Judul Tesis 

Tri Novariani 

500633708 

Magister Manajemen 

Manajemen Pendidikan 

Pelaksanaan Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah dalam Upaya 

Menumbuhkan Motivasi Kerja Guru di SMA Negeri I Mukomuko 

Untuk keperluan tersebut di atas, mohon izin mengadakan penelitian di wilayah Saudara. 

Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan disefesaikan oleh 

mahasiswa yang bersangkutan. 

Atas perhatian saudara, diucapkan terima kasih. I~~~ 

_,. .... .G~. ~ 
3 ·-..: ,....,~..-. (j) .,,. 
it;;;, ~=- c:::. 
~ - 91'1 
"')-;e.. ::: .... 

UT Bengkulu 

·._ ~-? . 

\ 

Dr. Sugilar 

\ 81/~~-~--~ 031987031002 

~-------
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.. 

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 

DINAS PENDIDIKAN 
SMAN 01 MUKOMUKO 
Jl Koto Jaya Telp. (0737) 71061Mukomuko38365 

Email : smanl mmu@gmail.com 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 420/096/DPK/SMAN.01/MM/2016 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Tempat tanggal Iahir 

Pangkat/golongan 
Jabatan 

Unit Organisasi 

: AGUS MUSTOP~ S.Pd., M.TPd. 
: Bandung, I 5 Juli 1968 

: Pembina/IV /a 
: Kepala Sekolah 

: SMAN 01 Mukomuko 

Menerangkan bahwa mahasiswa Program S2,. yang terse but dibawah ini : 

Nama 
NIM 
Program Stucii 
Bidang Minat 

: Tri Novarianti 
: 500633708 
: Magister Managemen 
: Managemen Pendidikan 

Telah selesai melaksanakan praktek kerja/penelitian di SMAN 01 Mukomuko dengan judul 
Penelitian 'Pelaksanaan Kepemimpinan Partisipastif Kepala Sekolah Dalam Upaya. 
Menumbuhkan Motivasi Kerja Guru di SMAN 01 Mukomuko". 

Demildan surat keterangan ini dibuat untuk: diketahui dan dipergunakan sepedunya . 

OPA S.Pd. M.TPd. 
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