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Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja kepala sekolah dalam rangka 
meningkatkan kualitas madrasah MTs negeri 1 Kotabumi di Kabupaten Lampung 
Utara tahun 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja kepala 
sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah MTs negeri 1 Kotabumi di 
Kabupaten Lampung Utara tahun 2010. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan subjek 
penelitian Kepala Sekolah dan Dewan Guru MTs Negeri 1 Kotabumi yang 
berjumlah 35 Orang dari jumlah populasi. Sehingga jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 14 Orang. Data yang digunakan yaitu data primer yaitu data 
yang diperoleh langsung ari sumbernya, teknik pokok dalam pengumpulan data 
melalui angket, observasi, kepustakaan dan wawancara. 
 
Berdasarkan hasil penelitian di MTs Negeri 1 Kotabumi, Kinerja kepala sekolah 
sebagai pemimpin termasuk kedalam kategori kurang sesuai yaitu 71,42%. 

sehingga berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas Madrasah Negeri 1 
Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. Kinerja kepala sekolah sebagai 
administrator termasuk kedalam kategori kurang sesuai yaitu kurang sesuai 57,15%. 

sehingga berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas Madrasah Negeri 1 
Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. Kinerja kepala sekolah sebagai 
supervisor termasuk kedalam kategori kurang sesuai yaitu 71,42%. sehingga 
berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas Madrasah Negeri 1 Kotabumi di 
Kabupaten Lampung Utara. 

Kualitas madrasah (perencanaan program) termasuk kedalam kategori kurang 
sesuai yaitu 85,71%. sehingga berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas 
Madrasah Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. Kualias madrasah 
(pelaksanaan program) termasuk kedalam kategori kurang sesuai yaitu 92,86%. 

sehingga berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas Madrasah Negeri 1 



Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. Kualitas madrasah (pengawasan dan 
evaluasi) termasuk kedalam kategori kurang sesuai yaitu 71,42%. sehingga 
berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas Madrasah Negeri 1 Kotabumi di 
Kabupaten Lampung Utara. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kinerja kepala 
sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas Madrasah MTs Negeri 1 Kotabumi 
di Kabupaten Lampung Utara tahun 2010, yang berarti hipotesis yang diajukan 
diterima secara signifikan. 

 


