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Lampiran 1 

 

 

 

Dokumentasi Pengarahan, Brifing, Rapat Dinas 
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Foto Kegiatan Istighosah MAN 1 Pati 
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Dokumentasi  Kepala Madrasah dalam Memberikan Keteladanan dan 

Menggerakkan Peduli Sesama 
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Dokumentasi  Wawancara dengan Kepala Madrasah 
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Lampiran 2 

 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

 

“KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENINGKATAN 

KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU PADA MADRASAH ALIYAH 

NEGERI 1 PATI TAHUN PELAJARAN 2020/2021” 

 

 

1. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai educator dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

 

 

 

2. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai manajer dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

 

 

 

3. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai administrator dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

 

 

 

4. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

 

 

 

5. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai motivator dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

 

 

 

6. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai leader dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  
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7. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai inovator dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

 

 

 

8. Apa saja faktor pendukung dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru 

melalui kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati?  

Jawab :  

 

 

 

9. Apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru 

melalui kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati?  

Jawab :  

 

 

 

10. Bagaimana hasil peningkatan kompetensi kepribadian guru melalui 

kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati dari segi norma hukum?  

Jawab : 

 

 

 

11. Bagaimana hasil peningkatan kompetensi kepribadian guru melalui 

kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati dari segi kepribadian yang 

dewasa?  

Jawab : 

 

 

 

12. Bagaimana hasil peningkatan kompetensi kepribadian guru melalui 

kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati dari segi kepribadian yang 

arif dan bijaksana?  

Jawab : 

 

 

 

13. Bagaimana hasil peningkatan kompetensi kepribadian guru melalui 

kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati dari segi kepribadian yang 

berwibawa?  
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Lampiran 3 

 

HASIL WAWANCARA 

 

“KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM PENINGKATAN 

KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU PADA MADRASAH ALIYAH 

NEGERI 1 PATI TAHUN PELAJARAN 2020/2021” 

 

 

1. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai educator dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

Kepala MAN 1 Pati : Sebagai kepala madrasah, saya mengikuti petunjuk dari 

KANWIL yang sesuai dengan tugas saya yakni memimpin dan mendidik para 

guru di lembaga ini. Menjadi kepala madrasah harus mampu memberi 

teladan baik teladan bagi guru ataupun bagi peserta didik. 

 

2. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai manajer dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

Kepala MAN 1 Pati: Sebagai kepala madrasah, saya selalu berperan lebih 

maksimal lagi dalam memimpin serta berupaya untuk merombak kembali yang 

sebelumnya menerapkan kebiasaan lama menjadi lebih meningkat kembali 

dalam hal apapun, terutama dalam meningkatkan kompetesi kepribadian guru. 

Kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kepribadian guru di madrasah 

perlu dikembangkan dan terus dilaksanakan seperti mengadakan kegiatan 

keagamaan, seperti Forum Halaqah Qur’an (FHQ), mendengarkan ceramah, 

membiasakan berdoa dan zikir pagi sebelum pembelajaran. Mengikutkan guru 

pada kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Uji Kompetensi 

Guru (UKG) yang dapat memberikan ilmu pengetahuan, melatih sikap disiplin, 

kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. 

 

3. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai administrator dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

Kepala MAN 1 Pati : sebagai administrator kepala madrasah harus mampu 

memposisikan staff dan bawahannya seefektif dan seefisien mungkin agar visi 

dan misi madrasah dapat diwujudkan. Untuk melaksanakannya kepala 

madrasah melibatkan para wakilnya untuk merancang dan memposisikan para 

anggotanya agar berada pada bidang dan posisi yang ideal dengan tetap 

mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman.  

 

 

4. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai supervisor dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

Kepala MAN 1 Pati : Setiap semester saya selalu melakukan supervisi di 

madrasah ini, tujuanya untuk mengetahui kelemahan sekaligus keunggulan 
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guru MAN 1 Pati dalam melaksanakan pembelajaran tingkat penguasaan 

kompetensi guru yang bersangkutan. Saya juga mengadakan, pembinaan dan 

tindak lanjut untuk memberi perbaikan sehingga guru dapat memperbaiki 

kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan kompetensi yang dimilikinya. 

 

5. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai motivator dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

Kepala MAN 1 Pati : Dorongan motivasi dan juga perhatian dari kepala 

madrasah memberi semangat kepada para guru, untuk lebih kreatif dan inovatif 

dalam proses pembelajaran di kelas dan yang paling penting mengutamakan 

kedisiplinan. 

 

6. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai leader dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

Kepala MAN 1 Pati : Kepemimpinan kepala madrasah, saya masih agak 

kesulitan, ya relatif terkadang bisa di masukkan demokratis, dan otoriter. 

Terkadang perpaduan antara keduanya, sehingga kalau saya menilai secara 

umum saya masih melihatnya dari sisi mana pola itu kita lihat, misalnya pada 

masalah tertentu demokratis betul, pada masalah tertentu bisa otoriter, sesuai 

apa yang menjadi dasar pada kasus atau kebijakan apa yang akan di ambil. 

 

7. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah sebagai inovator dalam 

meningkatkan kompetesi kepribadian guru pada MAN 1 Pati? 

Jawab :  

Guru MAN 1 Pati : Kepala Madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

menjalani hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

mengintregasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh 

profesionalisme guru di sekolah, dan mengembangkan model-model 

pembelajaran inovatif. 

 

8. Apa saja faktor pendukung dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru 

melalui kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati?  

Jawab :  

Kepala MAN 1 Pati :  

-Faktor pendukung dalam meningkatkan kompetensi guru adalah guru itu 

sendiri. Guru yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan proses pembelajaran 

bertugas mengarahkan, memberikan informasi, membimbing serta merubah 

situasi kelas menjadi situasi yang sangat menyenangkan sehingga tujuan dan 

proses pembelajaran dapat tercapai dengan sempurna. Baik buruknya atau 

berhasil tidaknya pendidikan hakikatnya ada ditangan guru. Sebab sosok guru 

memiliki peranan yang strategis dalam “mengukir” peserta didik menjadi 

pandai, cerdas, terampil, bermoral, dan berpengetahuan luas dan berbudi 

pekerti yang luhur. 
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-Dorongan dan dukungan dari kepala madrasah menjadi faktor yang penting 

juga dalam meningkatkan kompetensi guru. Dengan dukungan yang optimal 

dari kepala madrasah akan membantu meningkatkan kompetensi guru dan 

mampu bersaing dikancah pendidikan. Guru dan kepala madrasah harus 

menciptakan hubungan yang harmonis dan dinamis sehingga satu sama lain 

saling mendukung. Karena jika sudah satu sama lainmendukung maka 

gurupun akan mampu mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa 

tanggung jawab serta profesional. 

 

- Guru MAN 1 Pati : Fasilitas merupakan masalah yang sangat penting dalam 

pendidikan, maka dalam pembaharuan pendidikan kita harus bersama-sama 

memperbaharui baik segi fisik madrasah meliputi gedung dan sarana lainnya 

maupun pada masalah dominan yaitu alat peraga (sebagai salah satu alat 

untuk menjelaskan dalam menyampaikan materi pendidikan). Murid juga 

menjadi faktor dalam peningkatan kompensi kepribadian guru. Murid adalah 

objek yang menerima informasi dari guru atau bahkan muridpun mampu 

menjadi sumber informasi, di era globlalisasi saat ini sudah saatnya guru pun 

bersikap terbuka terhadap informasi yang disampaikan oleh peserta didik. 

 

9. Apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan kompetensi kepribadian guru  

melalui kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati?  

Jawab :  

Kepala MAN 1 Pati :  

-Guru hendaknya mempunyai kualitas yang tinggi, bukan rendah dalam 

kesadarannya untuk mengutamakan mutu guna pengembangan diri, kurang 

termotivasinya guru untuk memiliki program terbaik pemberdayaan diri, 

tertanamnya rasa tidak berdaya dan tidak mampu untuk membangun serta 

mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. 

 

-Tingkatan sosial dari guru sendiri menjadi faktor penghambat dalam 

peningkatan kompetensi kepribadian guru. Masih rendahnya penghargaan di 

masyarakat terhadap profesi guru, kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

upaya mengembangkan profesi guru, serta minimnya fasilitas sosial bagi 

pengembangan profesi guru. Selain itu budaya kerja merupakan simbol dari 

sebuah keberhasilan yang akan dicapai pada puncaknya, rendahnya budaya 

kerja berorientasi mutu sehingga para guru bekerja seadanya dan semaunya. 

 

 

10. Bagaimana hasil peningkatan kompetensi kepribadian guru melalui 

kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati dari segi norma hukum?  

Jawab : 

  Kepala Tata Usaha MAN 1 Pati :  

Cara bertindak guru sesuai dengan norma hukum yaitu harus menanamkan 

kesadaran hukum serta memahami setiap butir dari peraturan terutama 

peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan bertindak sesuai norma 

sosial dengan cara memiliki sikap saling menghormati, menghargai dan 

membina kebersamaan sesama teman sejawat dan konsisten dalam bertindak 
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sesuai dengan norma dengan cara berpegang teguh pada prinsip untuk tidak 

melanggar peraturan. 

 

11. Bagaimana hasil peningkatan kompetensi kepribadian guru melalui 

kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati dari segi kepribadian yang 

dewasa?  

  Jawab : 

  Kepala Tata Usaha MAN 1 Pati :  

Kepribadian yang dewasa yaitu kepribadian yang mandiri. Kemandirian 

seorang guru dapat dilihat pada kemampuannya dalam memutuskan dan 

mengerjakan tugas tanpa bantuan dari orang lain, guru dapat menyelesaikan 

tugas yang diberikan tepat waktu, karena menyelesaikan tugas tepat waktu 

akan menjadikan pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki etos kerja 

atau kesadaran diri terhadap budaya kerja. 

 

12. Bagaimana hasil peningkatan kompetensi kepribadian guru melalui 

kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati dari segi kepribadian yang 

arif dan bijaksana?  

  Jawab : 

  Kepala Tata Usaha MAN 1 Pati :  

  Memiliki kepribadian arif dan bijaksana ditunjukan dengan tindakan 

keterbukaan berfikir dan bermanfaat bagi peserta didik, sekolah maupun 

masyarakat Keterbukaan berfikir yaitu menghargai sudut pandang orang lain 

yang berbeda dengan diri sendiri serta menghormati perbedaan pendapat. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa guru MAN 1 Pati memahami apa 

yang dimaksud dengan dengan keterbukaan berfikir. Karena dari segi teori 

yang dimaksud dengan keterbukaan berfikir yaitu membuka pikiran terhadap 

suatu ide, pandangan, serta argumen dan kesimpulan. Seseorang yang 

memiliki keterbukan berfikir akan membuka fikirannya terhadap suatu ide 

maupun pandangan orang lain dengan cara menghargai dan menghormati 

pendapat, ide yang berbeda dengan dirinya. 

 

13. Bagaimana hasil peningkatan kompetensi kepribadian guru melalui 

kepemimpinan kepala madrasah pada MAN 1 Pati dari segi kepribadian yang 

berwibawa?  

  Jawab : 

Guru memiliki perilaku positif yang dapat disegani oleh peserta didik yaitu 

perilaku yang memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dicontoh atau diteladani 

peserta didik. Misalnya,  dimulai dari perilaku sederhana seperti berbicara 

dan bersikap baik yang dilakukan di depan peserta didik, serta rajin dan 

disiplin.  
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Lampiran 4 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Lengkap  : Endang Ruminingsih, S.Pd 

NIM    : 192610000694 

Tempat, tanggal lahir  : Pati, 19 Maret 1978 

Alamat    : Ds. Trimulyo RT 05 RW IV Kayen Pati 59171 

Email    : enrumpati@gmail.com 

 

Riwayat Pendidikan 

1. SD     : SD N Karangwono 03  Tahun 1991 

2. SMP   : SMP N 1 Pati   Tahun 1994  

3. SMA   : SMA N 1 Pati   Tahun 1997 

4. Perguruan Tinggi  : Universitas Negeri Semarang Tahun 2002 

 

Riwayat Organisasi 

1.  Sekretaris Komisi Penalaran    HMJ Matematika UNNES 

 

Riwayat pekerjaan 

1. Guru SMK Tunas Harapan Pati 

2. Guru MTs N 2 Pati  

3. Guru MAN 1 Pati 

 

 


