
Lampiran 1.1  

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepada Kepala Madrasah 

1. Bagaimanakah perencaaan yang diterapkan oleh anda untuk 

meningkatkan kinerja guru dalam menciptakan prestasi peserta didik?  

2. Anda sebagai pimpinan, perlukah mendorong dan memotivasi guru 

dalam bekerja? 

3. Adakah pembinaan yang diterapkan oleh anda sebagai pimpinan untuk 

meningkatkan kinerja guru? 

4. Menurut  anda  perlukah  tanggung  jawab,  minat  dan  penghargaan  

atas tugas serta peluang untuk mengembangkan guru? 

5. Bagaimanakah anda mengembangkan aspek kualitas pribadi guru baik 

dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi guru? 

6. Perlukah unsur kepribadian yang meliputi kedisiplinan, etos kerja,  kerja 

sama, inisiatif, tanggung jawab dan kejujuran menjadi prinsip utama guru 

dalam dunia pendidikan? 

7. Bagaimanakah penyajian yang guru terapkan dalam materi  pembelajaran 

dan membimbing peserta didik untuk menjadi anak yang berprestasi? 

8. Adakah evaluasi dalam perencanaan yang dilakukan oleh anda? 

9. Prestasi apa sajakah yang sudah diperoleh peserta didik dalam kinerja 

guru? 

10. Apakah setiap kali peraturan dan kebijakan Madrasah guru juga diminta 

pendapat oleh Kepala Madrasah? 

 



 
 

Lampiran 2.1  

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH MA NU 

DEMAK 

 

PENELITI Bagaimanakah perencaaan yang diterapkan oleh anda 

untuk meningkatkan kinerja guru dalam menciptakan 

prestasi peserta didik? 

NARA SUMBER Dalam rangkah meningkatkan kualitas kinerja guru maka 

Kepala Madrasah MA NU Demak mengupayakan berbagai 

strategi diantaranya: pembinaan mutu guru, pengawasan 

atau supervisi terhadap mutu guru dan pembinaan disiplin 

tenaga kependidikan 

PENELITI Anda sebagai pimpinan, perlukah mendorong dan 

memotivasi guru dalam bekerja? 

NARA SUMBER Saya terus memotivasi dan memberikan dukungan untuk 

tidak berhenti meningkatkan kualitas kinerja guru. 

PENELITI Adakah pembinaan yang diterapkan oleh anda sebagai 

pimpinan untuk meningkatkan kinerja guru? 

NARA SUMBER Pembinaan kami lakukan satu bulan sekali dengan waktu 

kondisional 

PENELITI Menurut  anda  perlukah  tanggung  jawab,  minat  dan  

penghargaan  atas tugas serta peluang untuk 

mengembangkan guru? 

NARA SUMBER Kami selaku Kepala madrasah MA NU Demak hanya 

memotivasi saja 

PENELITI Bagaimanakah anda mengembangkan aspek kualitas 

pribadi guru baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta 

evaluasi guru? 

NARA SUMBER Kami mengikut sertakan guru dalam MGMP, pelatihan, 

Work Shop atau seminar tentang kependikan merupakan 

salah satu cara yang dapat ditempuh oleh guru untuk 



 
 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. 

PENELITI Perlukah unsur kepribadian yang meliputi kedisiplinan, 

etos kerja,  kerja sama, inisiatif, tanggung jawab dan 

kejujuran menjadi prinsip utama guru dalam dunia 

pendidikan? 

NARA SUMBER Sangat diperlukan karena guru menjadi teladan juga 

menjadi role model 

PENELITI Bagaimanakah penyajian yang guru terapkan dalam materi  

pembelajaran dan membimbing peserta didik untuk 

menjadi anak yang berprestasi? 

NARA SUMBER Kami setiap awal tahun selalu memberi arahan kepada 

seluruh jajaran dewan guru meliputi kurikulum dll 

PENELITI Adakah evaluasi dalam perencanaan yang dilakukan oleh 

anda? 

NARA SUMBER Kami melakukan evaluasi setiap bulan dan kami berusaha 

mencari solusi dari setiap permasalahan yang timbul 

supaya masalah cepat teratasi 

PENELITI Prestasi apa sajakah yang sudah diperoleh peserta didik 

dalam kinerja guru? 

NARA SUMBER Banyak prestasi yang diraih oleh MA NU Demak 

diantaranya pada cabang cabang Lari spin, Bulu tangkis, 

Pencak silat, Tartil Al-Qur’an, Lempar lembing, Tahfid 

MTQ, Poster ma’arif, Kaligrafi ma’arif, Da’i putri, Puisi 

religi dan Qosidah modern tingkat kab 

PENELITI Apakah setiap kali peraturan dan kebijakan Madrasah guru 

juga diminta pendapat oleh Kepala Madrasah?  

NARA SUMBER Ini termasuk dalam strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi sosial guru, kompetensi sosial 

sendiri merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid 

peserta didik dan masyarakat yang terlibat dalam 



 
 

pembelajaran, dan salah satu langkah yang dilakukan oleh 

kepala madrasah yaitu membuka pintu komunikasi antara 

kepala madrasah maupun yayasan dengan para dewan 

guru, hal ini dilakukan agar sesama pendidikan saling 

terbuka dan saling membantu apabila mengalami kesulitan, 

tidak hanya sesama guru, kepala madrasah membuka pintu 

komunikasi dengan meminta pendapat bahkan kepala 

madrasah juga menerima saran dan kritik yang 

membangun guna memajukan mutu pendidikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2.2 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH MA NU 03 

ITTIHAD BAHARI BONANG  

PENELITI Bagaimanakah perencaaan yang diterapkan oleh anda 

untuk meningkatkan kinerja guru dalam menciptakan 

prestasi peserta didik? 

NARA SUMBER Dalam rangkah meningkatkan kualitas kinerja guru maka 

Kepala Madrasah MA NU 03 Ittihad Bahari 

mengupayakan berbagai strategi diantaranya: strategi 

peningkatan kompetensi profesional guru, strategi 

peningkatan kompetensi pedagogik, strategi peningkatan 

kompetensi kepribadian, dan strategi peningkatan 

kompetensi sosial.  

PENELITI Anda sebagai pimpinan, perlukah mendorong dan 

memotivasi guru dalam bekerja? 

NARA SUMBER Saya terus memotivasi dan memberikan dukungan untuk 

tidak berhenti meningkatkan kualitas kinerja guru. 

PENELITI Adakah pembinaan yang diterapkan oleh anda sebagai 

pimpinan untuk meningkatkan kinerja guru? 

NARA SUMBER Pembinaan kami lakukan satu bulan sekali dengan waktu 

kondisional 

PENELITI Menurut  anda  perlukah  tanggung  jawab,  minat  dan  

penghargaan  atas tugas serta peluang untuk 

mengembangkan guru? 

NARA SUMBER Kami selaku Kepala madrasah MA NU 03 Ittihad Bahari 

memberikan tugas belajar atau beasiswa bagi guru yang 

masih SMA/sederajat ke S1 dan S1 ke S2 baik dalam 

pemerintahan maupun dari madrasah sendiri, semua ini 

sebagi upaya untuk meningkatkan mutu guru yaitu 

memotivasi guru agar dapat memperoleh pendidikan yang 

lebih tinggi melalui pendidikan lanjutan. 



 
 

PENELITI Bagaimanakah anda mengembangkan aspek kualitas 

pribadi guru baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta 

evaluasi guru? 

NARA SUMBER Kami mengikut sertakan guru dalam MGMP, pelatihan, 

Work Shop atau seminar tentang kependikan merupakan 

salah satu cara yang dapat ditempuh oleh guru untuk 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. 

PENELITI Apakah MA NU 03 Ittihad Bahari Purworejo Bonang 

Demak pernah melakukan study banding ke MA lain dan 

apa tujuannya tersebut? 

NARA SUMBER Kepala madrasah MA NU 03 Ittihad Bahari beserta Wa.Ka 

Kulikulum dan Wa.Ka Kesiswaan, Wa.Ka Humas pernah 

mengadakan studi banding di Sekolah lain yaitu di SMA N 

2 Demak, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

pembelajaran disana, untuk mengetahui strategi yang 

dilakukan oleh kepala madrasah dalam meningkatkan mutu 

guru, dan selain itu pula untu mengetahui bagaimana 

lingkungan sekolah di SMA N 2 Demak, sebagai referensi 

un tuk menuju adiwiyata tingkat Kabupeten.   

PENELITI Perlukah unsur kepribadian yang meliputi kedisiplinan, 

etos kerja,  kerja sama, inisiatif, tanggung jawab dan 

kejujuran menjadi prinsip utama guru dalam dunia 

pendidikan? 

NARA SUMBER Sangat diperlukan karena guru menjadi teladan juga 

menjadi role model 

PENELITI Bagaimanakah penyajian yang guru terapkan dalam materi  

pembelajaran dan membimbing peserta didik untuk 

menjadi anak yang berprestasi? 

NARA SUMBER Kami setiap awal tahun selalu memberi arahan kepada 

seluruh jajaran dewan guru meliputi kurikulum dll 

PENELITI Adakah evaluasi dalam perencanaan yang dilakukan oleh 

anda? 



 
 

NARA SUMBER Kami melakukan evaluasi setiap bulan dan kami berusaha 

mencari solusi dari setiap permasalahan yang timbul 

supaya masalah cepat teratasi 

PENELITI Prestasi apa sajakah yang sudah diperoleh peserta didik 

dalam kinerja guru? 

NARA SUMBER Banyak prestasi yang diraih oleh MA NU 03 Ittihad Bahari 

Bonang diantaranya pada cabang karate, lompat tinggi, 

tolak peluru, lari 1500 m, Tahfid MTQ dan kali grafi  

PENELITI Apakah anda memberikan hadiah kepada guru yang 

berprestasi?  

NARA SUMBER Kami memberikan panisment bagi guru yang berprestasi 

sehingga itu menjadi motivasi bagi guru sehingga dapat 

meningkatkan kualitas kinerja guru selanjutnya 

PENELITI Apakah setiap kali peraturan dan kebijakan Madrasah guru 

juga diminta pendapat oleh Kepala Madrasah?  

NARA SUMBER Ini termasuk dalam strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi sosial guru, kompetensi sosial 

sendiri merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid 

peserta didik dan masyarakat yang terlibat dalam 

pembelajaran, dan salah satu langkah yang dilakukan oleh 

kepala madrasah yaitu membuka pintu komunikasi antara 

kepala madrasah maupun yayasan dengan para dewan 

guru, hal ini dilakukan agar sesama pendidikan saling 

terbuka dan saling membantu apabila mengalami kesulitan, 

tidak hanya sesama guru, kepala madrasah membuka pintu 

komunikasi dengan meminta pendapat bahkan kepala 

madrasah juga menerima saran dan kritik yang 

membangun guna memajukan mutu pendidikan.  

 

 



 
 

Lampiran 2.3 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH MA 

TAKHASSUS AL-QUR’AN BONANG 

 

PENELITI Bagaimanakah perencaaan yang diterapkan oleh anda 

untuk meningkatkan kinerja guru dalam menciptakan 

prestasi peserta didik? 

NARA SUMBER Dalam rangkah meningkatkan kualitas kinerja guru maka 

Kepala Madrasah MA Takhassus Al-Qur’an Bonang 

mengupayakan berbagai strategi diantaranya: Pembinaan 

mutu guru (mengadakan rapat rutinan, mengirim guru ke 

MGMP, seminar, penataran dan workshop) 

PENELITI Anda sebagai pimpinan, perlukah mendorong dan 

memotivasi guru dalam bekerja? 

NARA SUMBER Saya terus memotivasi dan memberikan dukungan untuk 

tidak berhenti meningkatkan kualitas kinerja guru. 

PENELITI Adakah pembinaan yang diterapkan oleh anda sebagai 

pimpinan untuk meningkatkan kinerja guru? 

NARA SUMBER Pembinaan kami lakukan satu bulan sekali dihari sabtu 

setelah kegiatan KBM selesai 

PENELITI Menurut  anda  perlukah  tanggung  jawab,  minat  dan  

penghargaan  atas tugas serta peluang untuk 

mengembangkan guru? 

NARA SUMBER Kami selaku Kepala madrasah MA Takhassus Al-Qur’an 

Bonang memberikan tugas belajar atau beasiswa bagi guru 

yang masih SMA/sederajat ke S1 dan S1 ke S2 baik dalam 

pemerintahan maupun dari madrasah sendiri, semua ini 

sebagi upaya untuk meningkatkan mutu guru yaitu 

memotivasi guru agar dapat memperoleh pendidikan yang 

lebih tinggi melalui pendidikan lanjutan. 

PENELITI Bagaimanakah anda mengembangkan aspek kualitas 



 
 

pribadi guru baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta 

evaluasi guru? 

NARA SUMBER Kami mengikut sertakan guru dalam MGMP, pelatihan, 

Work Shop atau seminar tentang kependikan merupakan 

salah satu cara yang dapat ditempuh oleh guru untuk 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. 

PENELITI Perlukah unsur kepribadian yang meliputi kedisiplinan, 

etos kerja,  kerja sama, inisiatif, tanggung jawab dan 

kejujuran menjadi prinsip utama guru dalam dunia 

pendidikan? 

NARA SUMBER Sangat diperlukan karena guru menjadi teladan juga 

menjadi role model 

PENELITI Bagaimanakah penyajian yang guru terapkan dalam materi  

pembelajaran dan membimbing peserta didik untuk 

menjadi anak yang berprestasi? 

NARA SUMBER Kami setiap awal tahun selalu memberi arahan kepada 

seluruh jajaran dewan guru meliputi kurikulum dll 

PENELITI Adakah evaluasi dalam perencanaan yang dilakukan oleh 

anda? 

NARA SUMBER Kami melakukan evaluasi setiap bulan dan kami berusaha 

mencari solusi dari setiap permasalahan yang timbul 

supaya masalah cepat teratasi 

PENELITI Prestasi apa sajakah yang sudah diperoleh peserta didik 

dalam kinerja guru? 

NARA SUMBER Banyak prestasi yang diraih oleh MA NU 03 Ittihad 

Bahari Bonang diantaranya pada cabang  

 Juara 1 Tahfidul Qu’an tingkat kecamatan Bonang 

tahun 2017 

 Juara II Tahfidul Qu’an tingkat kecamatan  Bonang 

tahun 2018 

 Juara III Lomba Rebana tingkat kab. Demak Tahun 

2016 



 
 

 Juara III lomba MTQ tingkat kab. Demak Tahun 2016 

 Juara II lomba Tilawatil Qu’an tinkat kab. Demak 

2017 

PENELITI Apakah anda memberikan hadiah kepada guru yang 

berprestasi?  

NARA SUMBER Kami memberikan panisment bagi guru yang berprestasi 

sehingga itu menjadi motivasi bagi guru sehingga dapat 

meningkatkan kualitas kinerja guru selanjutnya 

PENELITI Apakah setiap kali peraturan dan kebijakan Madrasah guru 

juga diminta pendapat oleh Kepala Madrasah?  

NARA SUMBER Ini termasuk dalam strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi sosial guru, kompetensi sosial 

sendiri merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid 

peserta didik dan masyarakat yang terlibat dalam 

pembelajaran, dan salah satu langkah yang dilakukan oleh 

kepala madrasah yaitu membuka pintu komunikasi antara 

kepala madrasah maupun yayasan dengan para dewan 

guru, hal ini dilakukan agar sesama pendidikan saling 

terbuka dan saling membantu apabila mengalami kesulitan, 

tidak hanya sesama guru, kepala madrasah membuka pintu 

komunikasi dengan meminta pendapat bahkan kepala 

madrasah juga menerima saran dan kritik yang 

membangun guna memajukan mutu pendidikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran Gambar 

 
Wawancara Dengan Kepala Madrasah MA NU Demak 

 
Wawancara Dengan Kepala Madrasah MA NU 03 Ittihad Bahari Bonang 

 
Wawancara Dengan Kepala Madrasah MA Takhassus Al-Qur’an Bonang 



 
 

Lampiran Gambar 

 
Penyerahan Surat Ijin Penelitian di MA NU Demak 

 
Penyerahan Surat Ijin Penelitian di MA NU Ittihad Bahari Bonang 

 
Penyerahan Surat Ijin Penelitian di MA Takhassus Al-Qur’an Bonang 

 



 
 

Lampiran Gambar 

 
Wawancara dengan Waka Kurikulum MA NU Demak 

 
Wawancara dengan Waka Kurikulum MA NU Ittihad Bahari Bonang 

 
Wawancara dengan Waka Kurikulum MA Takhassus Al-Qur’an Bonang 

 

 

 



 
 

 

Lampiran Gambar 

 
Wawancara dengan Guru MA NU Demak 

 
Wawancara dengan Guru MA NU Ittihad Bahari Bonang 

 
Wawancara dengan Guru MA Takhassus Al-Qur’an Bonang 
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