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ABSTRAK 
Kepala madrasah merupakan “nakoda” yang membawa arah pendidikan madrasah. Oleh 
karena itu, kepemimpinan kepala madrasah menjadi hal penting yang harus dimiliki agar 
kinerja guru dapat mencapai hasil optimal. Salah satu pola kepemimpnan yang dipandang 
ideal adalah pola kepemimpinan demokratis.  
Penerapan pola kepemimpinan demokratis mendorong para guru untuk bekerja sama 
dengan solid serta memberikan kesempatan kepada guru untuk bersama-sama 
meningkatkan kinerjanya. Selain itu, kepemimpinan madrasah lebih mengedepankan 
kekeluargaan tanpa menghilangkan unsur formal dan profesional dalam menjalankan 
tugas-tugasnya. Nuansa kekeluargaan dan kehangatan antara guru dan kepala madrasah 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru. Kinerja guru yang baik, pada akhirnya akan 
berdampak pada prestasi belajar siswa. 
Tujuan dari pembahasan ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan implementasi pola 
kepemimpinan demokratis kepala madrasah di MTs Negeri 3 Banjarnegara, 2) untuk 
menjelaskan dampak atau pengaruh penerapan pola kepeminpinan demokratis kepala 
madrasah terhadap kinerja guru di MTs Negeri 3 Banjarnegara. 
Sedangkan kajian ini menghasilkan kesimpulan: 1) implementasi pola kepemimpinan 
demokratis kepala madrasah di MTs Negeri 3 Banjarnegara diantaranya dengan 
menerapkan aspek-aspek seperti; kepala madrasah pengambilan keputusan dengan 
musyawarah, selalu memberikan kesempatan pengembangan karier bawahan, mendukung 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan tenaga pendidik untuk memajukan madrasah, 
mengetahui kekurangan bawahan dalam pembinaan dan pengawasan peserta didik, 
melakukan pendekatan dengan guru-guru untuk maju dan berkembang, memberikan 
inovasi yang baik kepada para bawahan, serta melakukan pembinaan dan penyuluhan 
kepada tenaga pendidik, 2) adanya implementasi pola kepemimpinan demokratis kepala 
madarasah berpengaruh terhadap kenaikan kinerja guru. Sebelumnya tingat 
persentasenya hanya 41% dengan kategori cukup kini meningkat menjadi 65% dengan 
kategori baik.  
 
Kata Kunci: Implementasi, Kepemimpinan Demokratis, Kinerja Guru 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 
Kepala madrasah merupakan personel madrasah yang bertanggung jawab terhadap 
seluruh kegiatan-kegiatan madrasah. Ia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh 
untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan madrasah yang 
dipimpinnya. Kepala madrasah selain bertanggung jawab atas kelancaran jalannya 
madrasah secara teknis akademis juga bertanggung jawab atas segala kegiatan, keadaan 
lingkungan madrasah dengan kondisi dan situasinya serta hubungan dengan masyarakat 
sekitar.1 
Kepala madrasah berperan sebagai pemimpin, menyusun perencanaan, 
mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, 
melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan, menentukan 
kebijaksanaan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar 
mengajar, mengatur administrasi, mengatur OSIS, mengatur hubungan dengan 
masyarakat dan instansi terkait.2 

                                                             
1M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 80. 
2M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Remja Rosdakarya, 

Bandung, 2006), hal. 115. 
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Pola atau gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh 
seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya 
kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam 
mempengaruhi perilaku bawahannya. Beberapa gaya kepemimpinan diantaranya; 1) 
kepemimpinan otokratis, 2) gaya kepemimpinan yang laissez fair, dan 3) kepemimpinan 
demokratis.  
Adapun indikator gaya kepemimpinan demokratis menurut Sobri Sutikno dalam Sutarto 
adalah: 1) pendapatnya terfokus pada hasil musyawarah, 2) tenggang rasa, 3) memberi 
kesempatan pengembangan karier bawahan, 4) menciptakan suasana kekeluargaan, 5) 
mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan, 6) komunikatif dengan bawahan, 7) 
partisipasif dengan bawahan, 8) tanggap terhadap situasi.3 
Mencermati indikator tersebut, kepemimpinan demokratis dipandang sangat tepat dalam 
meningkatkan kinerja guru. Kinerja guru tidak lepas dari pola kepemimpinan kepala 
madrasah. Pola kepemimpinan demokratis berbeda dengan pola kepemimpinan lainnya. 
Pada pola kepemimpinan demokratis, pimpinan memberikan ruang yang luas kepada guru 
untuk berkreasi dan inovasi dalam pembelajaran.  
Penerapan pola kepemimpinan demokratis mendorong para guru untuk bekerja sama 
dengan solid serta dapat meminimalisir konflik. Pola kepemimpinan demokratis juga 
memberikan kesempatan kepada guru untuk bersama-sama meningkatkan kinerjanya 
seoptimal mungkin tanpa ada rasa tekanan dari atasan. Kepala madrasah dalam hal ini 
tidak mendikte dan menuntut guru, tujuan dan target pendidikan di madrasah 
dirumuskan bersama atas dasar musyawarah serta direalisasikan dengan penuh 
tanggungjawab. 
Selain itu, kepemimpinan madrasah lebih mengedepankan kekeluargaan tanpa 
menghilangkan unsur formal dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nuansa 
kekeluargaan dan kehangatan antara guru dan kepala madrasah diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja guru. Kinerja guru yang baik, pada akhirnya akan berdampak pada 
prestasi belajar siswa. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, pada kesempatan ini penulis bermaksud menyajikan 
pengalaman yang menarik (best practice) selama menerapkan pola kepemimpinan 
demokratis dalam upaya meningkatkan kinerja guru di MTs Negeri 3 Banjarnegara. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi pola kepemimpinan demokratis kepala madrasah di MTs 
Negeri 3 Banjarnegara? 
2. Bagaimana dampak atau pengaruh penerapan pola kepemimpinan demokratis 
kepala madrasah terhadap kinerja guru di MTs Negeri 3 Banjarnegara? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam kajian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan implementasi pola kepemimpinan demokratis kepala 
madrasah di MTs Negeri 3 Banjarnegara. 
2. Untuk menjelaskan dampak atau pengaruh penerapan pola kepemimpinan 
demokratis kepala madrasah terhadap kinerja guru di MTs Negeri 3 Banjarnegara. 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Manfaat Umum 
a. Dapat dijadikan sebagai konsep atau pengetahuan baru tentang implementasi 
pola kepemimpinan demokratis kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru.  
b. Menambah khazanah pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya tentang 
pola kepemimpinan demokratis di madrasah. 
c. Menjadi rujukan dan pustaka bagi kajian selanjutnya. 
2. Manfaat Khusus 
a. Bagi Guru 

                                                             
3Sutarto. Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi. (Yogyakarta: UGM Press, 2008), hal. 

16. 
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1) Memperbaiki kinerja guru dalam perbaikan pembelajaran. 
2) Guru merasa leluasa untuk berkreasi dan mengembangkan potensinya dalam 
meningkatkan kinerjanya. 
3) Guru dapat bekerja sama dalam sebuah tim yang solid, penuh kekeluargaan 
namun tetap professional. 
b. Bagi Madrasah 
1) Meningkatnya kualitas pendidikan untuk para siswa di madrasah. 
2) Memberikan motivasi kepada para guru untuk bekerja dengan optimal. 
3) Memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan madrasah yang tercermin 
dalam kinerja dan profesionalitas guru. 
 
E. Kajian Teori 
1. Konsep Kepemimpinan Demokratis 
Winardi mengemukakan pola/gaya kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang 
aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan 
bertanggung jawab. Pembagian tugas yang disertai pelimpahan wewenang dan tanggung 
jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. Dengan kata 
lain, setiap anggota mengetahui secara pasti sumbangan yang dapat diberikannya untuk 
mencapai tujuan kelompok atau organisasinya. Selain itu dapat diketahui bagaimana 
melaksanakannya secara efektif dan efisien.4 
Berbeda dengan Winardi, seorang pakar yakni Daryanto, menyatakan bahwa 
kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor utama serta yang paling 
penting dalam sebuah organisasi. Perwujudan dari tipe kepemimpinan ini didominasi 
perilaku sebagai pelindung, penyelamat, serta perilaku yang cenderung memajukan dan 
mengembangkan organisasi.5  
Dalam tipe kepemimpinan demokratis, pengambilan keputusan sangat mementingkan 
musyawarah, sehingga dalam pelaksanaan setiap keputusan tidak ada anggota yang 
merasa terpaksa. Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan demokratis menempatkan 
dirinya sebagai moderator ataupun koordinator.  
Berikut ada beberapa ciri pola/gaya kepemimpinan demokratis menurut Robbins: 
1. Semua kebijakan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan 
dorongan dan bantuan pemimpin. 
2. Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok 
dibuat dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis, pemimpin menyarankan dua atau 
lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. 
3. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian 
tugas ditentukan oleh kelompok. 
4. Lebih memperhatikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. 
5. Menekankan dua hal yaitu bawahan dan tugas. 
6. Pemimpin adalah objektif dalam pujian dan kecamannya dan mencoba menjadi 
seorang anggota kelompok biasa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak 
pekerjaan.6 
 
2. Kinerja Guru 
Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan 
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.7 
Sedangkan guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat terutama bagi pendidikan di perguruan tinggi.8 
Dari definisi di atas dapat disebutkan bahwa kinerja guru merupakan hasil pekerjaan atau 
prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan kemampuan mengelola 
kegiatan belajar mengajar, yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

                                                             
4Http;//edu.blogspot.gaya-kepemimpinan-demokratis., diakses pada 10 Desember 2020. 
5Purwanto, Kepala Sekolah dan Tugas-Tugasnya, (Jakarta: Balai pustaka, 2003), hal. 119. 
6
Ibid., hal.  96-10. 

7 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Grrafindo, 2014), hal. 45. 
8 UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. 



4 
 

pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan membina hubungan antar pribadi dengan 
siswanya. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya; a) kemampuan mereka, b). 
motivasi, c). dukungan yang diterima, d). keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan 
e). hubungan mereka dengan organisasi.9 
 
F. Pembahasan 
1. Implementasi Pola Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah di MTs 
Negeri 3 Banjarnegara 
Pola kepemimpinan demokratis kepala MTs Negeri 3 Banjarnegara yang akan dipaparkan 
meliputi beberapa aspek diantaranya; pendapatnya terfokus pada hasil musyawarah, 
tenggang rasa, memberi kesempatan pengembangan karier bawahan, selalu menerima 
kritik bawahan, menciptakan suasana kekeluargaan, mengetahui kekurangan dan 
kelebihan bawahan, komunikatif dengan bawahan, partisipasif dengan bawahan, tanggap 
terhadap situasi. Dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Kepala madrasah pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah. 
Pendapatnya terfokus pada hasil musyawarah artinya segala pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh kepala madrasah berdasarkan musyawarah secara mufakat dengan seluruh 
tenaga pendidik. Dalam hal ini kepala madrasah mendengarkan dan menerima pemikiran 
dari para guru supaya dalam memutuskan tidak sepihak dan berat sebelah namun 
merupakan kesepakatan bersama. 
Kepala madrasah memutuskan suatu persoalan yang terfokus pada hasil musyawarah 
selalu direncanakan dengan tenaga pendidik yang ada di MTs Negeri 3 Banjarnegara. 
Mereka mempunyai hak yang sama dalam berbendapat tanpa membedakan antara satu 
dengan lainnya. Dengan demikian keputusan yang diambil merupakan representasi dari 
semua pihak secara kolektif. 
 
2. Kepala madrasah menerima segala masukan baik saran maupun kritikan. 
Tenggang rasa artinya kepala madrasah dapat menerima segala masukan baik saran 
maupun kritik dari tenaga pendidik dengan mengembangkan sikap tenggang rasa guna 
menciptakan keharmonisan dalam madrasah. 
Selama ini kepala MTs Negeri 3 Banjarnegara selalu menerima masukan dari guru-guru 
yang mengkritik ataupun memberikan saran kepadanya untuk lebih memberikan yang 
terbaik bagi madrasah ini, biasanya guru menyarankan untuk lebih baik lagi cara 
memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih berprestasi lagi. 
Kepala madrasah memang harus selalu bersifat tenggang rasa dengan tenaga pendidik 
yang ada di MTs Negeri 3 Banjarnegara. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kepala madrasah harus selalu bersifat tenggang rasa kepada tenaga pendidik 
karena di dalam madrasah memang perlu adanya kritik dan saran satu sama lain agar bisa 
menciptakan keharmonisan dalam madrasah itu sendiri. 
 
3.  Kepala madrasah berperan tugas guru dan tanggung jawab. 
Memberikan kesempatan pengembangan karier untuk dapat berperan serta dalam proses 
pengambilan keputusan, terutama menyangkut tugas guru. Kepala MTs Negeri 3 
Banjarnegara selalu memberikan kesempatan untuk pengembangan karier guru-guru 
untuk berperan dalam sebuah kegiatan yang ada di madrasah-madrasah lain seperti 
mengikuti kegiatan MGMP ataupun pelatihan di bidang studi masing-masing guru.  
Kepala madrasah selalu memberikan kesempatan pengembangan karier bawahan agar 
dapat menumbuhkan pentingnya mengembangkan kemampuan. Karena mengingat 
perkembangan zaman yang begitu cepat maka tenaga pendidik pun harus senantiasa 
mengikuti perkembangan yang ada dengan selalu mengembangkan kompetensi yang 
dimiliki. 
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kepala MTs Negeri 3 
Banjarnegara selalu memberikan kesempatan pengembangan karier bawahan dalam 
bidang apa pun yang kiranya untuk pengembangan karier disetiap tenaga pendidik, 
kepala madrasah sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang akan tenaga pendidik 
lakukan sekiranya untuk memajukan madrasah secara bersama. 
 

                                                             
9 http//lpmp.wordpress.com. diakses pada 10 Desember 2020. 
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4.  Kepala madrasah harus menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis. 
Menciptakan suasana kekeluargaan artinya kepala madrasah selalu menumbuhkan 
suasana kerja yang kondusif dan harmonis bagi inovasi dan kreativitas seluruh elemen 
madrasah. Di dalam lingkup madrasah memang harus diciptakan suasana kekeluargaan 
agar di dalam madrasah merasakan kenyamanan dan kesejukan dalam melakukan 
kegiatan-kegiatan.  
Selain itu, kepala madrasah perlu menjalin hubungan yang baik dengan para guru dengan 
berkunjung ke ruangan guru dan memperhatikan guru yang ada di lingkungan madrasah. 
Karena kenyamanan dalam suatu lembaga pendidikan juga sangat dibutuhkan oleh para 
tenaga pendidik. 
Kepala madrasah juga menjalin hubungan yang baik dengan para tenaga pendidik 
sehingga jika ada permasalahan guru tidak segan untuk membicarakan dengan kepala 
madrasah. Dengan demikian suasana dapat kondusif untuk bekerja tanpa ada gesekan 
antar personel guru yang dapat mengganggu kenyamanan kerja. 
 
5.  Kepala madrasah menghargai potensi setiap individu. 
Mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan artinya kepala madrasah selalu 
menghargai potensi setiap individu/tenaga pendidik. Kepala madrasah perlu dan bahkan 
harus mengetahui kekurangan dan kelebihan guru-guru yang ada di dalam madrasah ini 
sehingga dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain.  
Kepala madrasah juga harus mengetahui bagaimana keadaan guru di madrasah. 
Hendaknya ia selalu memotivasi untuk maju dan mengembangkan madrasah ini secara 
bersama-sama untuk menciptakan generasi peserta didik agar lebih kreatif dan terampil. 
Dengan kata lain, kepala madrasah harus mengetahui kekurangan bawahan dalam 
pembinaan dan pengawasan peserta didik, guru tidak hanya dituntut untuk transfer ilmu, 
namun yang lebih penting lagi memahamkan peserta didik akan materi yang dibahas. 
Memahamkan materi kepada peserta didik akan mudah jika peserta didiknya terbatas.  
Kekurangan saat mengajar mungkin kurangnya media atau alat pelajaran di kelas, guru 
jarang berkomunikasi dengan siswa secara lebih dekat sehingga guru bisa lebih 
memahami karateristik siswa. Kelebihan yang dimiliki tenaga pendidik mampu 
memahamkan peserta didik untuk lebih berprestasi. Guru yang berkualitas akan 
menghasilkan siswa berkualitas pula. 
 
6. Kepala madrasah bersifat komunikatif dengan bawahan. 
Komunikatif dengan bawahan artinya kepala madrasah menggunakan pendekatan-
pendekatan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Kepala madrasah perlu 
melakukan pendekatan dengan cara mengakrabkan diri dengan guru, misalnya 
berkunjung ke kantor guru. Kepala madrasah harus mampu menciptakan komunikasi 
yang hangat dengan bawahan supaya tidak terjadi salah paham dalam menjalankan 
instruksi atau tugas-tugas madrasah. Selain itu juga ketika bertemu, berpapasan selalu 
berjabat tangan itu menunjukan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. 
Kepala madrasah sangat baik melakukan pendekatan dengan guru-guru untuk menjadikan 
madrasah ini maju dan berkembang, memberikan bimbingan dan tuntunan terhadap guru 
memacu dan berdiri ke depan untuk mencapai suasana kerja yang berkualitas, profesional 
serta harmonis.  
 
7. Kepala madrasah partisipatif dengan bawahan. 
Parsitipasi artinya berusaha memberikan dorongan untuk aktif melaksanakan semua 
keputusan dan kegiatan dan norma yang telah ditetapkan. Kepala madrasah terus 
mendorong bawahan untuk melakukan inovasi dalam menyelesaikan persoalan dan 
berkreasi untuk mengembangkan kemampuan diri dan menanamkan kebiasaan dan 
norma yang baik. 
 
8. Kepala madrasah memberikan pembinaan dan penyuluhan. 
Tanggap terhadap situasi artinya kepala madrasah sering turun kebawah melakukan 
pembinaan dan penyuluhan, yang sekaligus melakukan pengamatan terhadap hasil yang 
telah dicapai.  
Kepala MTs Negeri 3 Banjarnegara salama ini melakukan pembinaan dan penyuluhan 
kepada para guru baik secara personal maupun kolektif. Baik secara formal maupun non 
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formal. Diantara pembinaan dan penyuluhan yang diberikan kepala madarasah kepada 
guru adalah tentang peningkatan kinerja.  
 
2. Dampak Pola Kepemimpinan Demokratis terhadap Kinerja Guru di MTs 
Negeri 3 Banjarnegara 
Kepemimpinan demokratis memberikan suasana bekerja yang sejuk. Para guru dapat 
melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik. Sesama guru saling berinteraksi dengan 
hangat dan penuh kekeluargaan. Musayawarah menjadi kunci dalam kepemimpina 
demokratis. Dengan demikian semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. 
Implementasi pola kepemimpinan demokratis kepala madrasah di MTs Negeri 3 
Banjarnegara berdasarkan pengalaman penulis berdampak positif terhadap kinerja guru. 
Bila sebelumnya kepala madrasah terlalu mengedepankan unsur formal sehingga terkesan 
kaku dan membuat sekat antara guru dengan kepala madrasah. Dari 37 guru 
menunjukkan tingkat kinerjanya cukup dengan skor 41%. Namun setelah diterapkan pola 
kepemimpinan demokratis, ada nuansa yang berbeda. Dalam penilaian guru juga terlihat 
lebih optimis dan ceria dalam bekerja. Guru merasa tidak ada tekanan maupun sekat yang 
membatasi kreativitasnya. Dengan demikian guru lebih bergairah dalam bekerja. 
Semangat dan motivasi tersebut berdampak pada kinerja guru yang semakin baik. Dari 37 
guru secara umum menunjukkan kinerja guru yang menggembirakan dengan kategori 
baik (65%). Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. 
Skor Kinerja Guru 

 
No Aspek yang dinilai Jumlah Persentase 
1 Menguasai bahan yang diajarkan 21 57 
2 Mengelola program belajar mengajar 28 76 
3 Mengelola kelas 25 68 
4 Menggunakan media pembelajaran 27 73 
5 Menguasai landasan landasan pendidikan 22 60 

6 Mengelola interaksi belajar mengajar 23 62 
7 Menilai prestasi siswa 22 60 
8 Mengenal fungsi dan program bimbingan 

dan konseling 
24 65 

9 Mengenal dan menyelenggarakan 
administrasi madrasah 

29 78 

10 Memahami prinsip prinsip menafsir hasil 
penelitian 

20 54 

Rerata  65 (baik) 

 

Kriteria Penilaian: 

1.      76-100 : Baik Sekali 

2.      51-75 : Baik 

3.      26-50 : Cukup 

4.      0-25 : Kurang 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya implementasi pola 
kepemimpinan demokratis kepala madrasah, kinerja guru mengalami peningkatan 
menjadi baik dengan persentase 65%. Dari sebelumnya tingat persentasenya hanya 41% 
(cukup) kini meningkat menjadi 65% (baik). Berdasarkan data tersebut menunjukkan 
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adanya peningkatan sebesar 24%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola 
kepemimpinan demokratis dapat meningkatkan kinerja guru di MTs Negeri 3 
Banjarnegara dari cukup menjadi baik. Terkait dengan kenaikan kinerja guru, lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 2. 

Kenaikan Kinerja Guru 
 

No Kinerja Guru Persentase Keterangan 

1 Sebelum 41% Cukup 

2 Sesudah 65% Baik 

3 Kenaikan 24%  

 
 
Lebih lanjut dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini. 
 

 
 

Grafik 1. 
Kenaikan Kinerja Guru 

 
 

G. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan di atas mengenai gaya kepemimpinn demokratis kepala MTs 
Negeri 3 Banjarnegara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Implementasi gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah di MTs Negeri 3 
Banjarnegara diantaranya dengan menerapkan aspek-aspek seperti; kepala madrasah 
pengambilan keputusan sangat mementingkan musyawarah, selalu memberikan 
kesempatan pengembangan karier bawahan, mendukung kegiatan-kegiatan yang akan 
tenaga pendidik lakukan sekiranya untuk memajukan madrasah secara bersama, 
mengetahui kekurangan bawahan dalam pembinaan dan pengawasan peserta didik, 
melakukan pendekatan dengan guru-guru untuk menjadikan madrasah ini maju dan 
berkembang, memberikan inovasi yang baik kepada para bawahan dan mengajarkan 
norma-norma yang telah diterapkan, serta melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada 
tenaga pendidik. 
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2. Adanya implementasi pola kepemimpinan demokratis kepala madarasah 
berpengaruh terhadap kenaikan kinerja guru. Sebelumnya tingat persentasenya hanya 41% 
dengan kategori cukup kini meningkat menjadi 65% dengan kategori baik. Data tersebut 
menunjukkan adanya peningkatan sebesar 24%. Dengan kata lain penerapan pola 
kepemimpinan demokratis dapat meningkatkan kinerja guru di MTs Negeri 3 
Banjarnegara dari cukup menjadi baik. 
 
 
 
H. Saran Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai 
berikut: 
1. Kepala madrasah diharapkan dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan 
kenyamanan di madrasah, supaya guru selalu merasakan kenyamanan dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan madrasah. 
2. Bagi guru agar membantu kepala madrasah dalam mewujudkan visi, misi, 
program madrasah, dan tujuan madrasah. 
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