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ABSTRAK 

Rosalinal Baroroh, NIM: 1610110066, Judul Peran Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Guru Fiqih dalam 

Mengajar di MTs Al-Alawiyah Karangrandu Pecangaan Jepara 

Tahun Ajaran 2020/2021. Program  Srata 1 (S1) Fakultas Tarbiyah 

Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Kudus, 2020.  

Penelitian ini mempunyai latar belakang peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guru fiqih dalam mengajar. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guru Fiqih 

dalam mengajar (2) untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran guru Fiqih dalam mengajar.   

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 

kepala sekolah, guru fiqih serta pihak-pihak yang dibutuhkan. Teknik 

pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Adapun uji keabsahan data dengan triangulasi data, triangulasi sumber, 

dan triangulasi metode. Dengan analisis reduksi data, penyajian data, dan 

tahap pengambiln kesimpulan dan verifikasi.  

Hasil penelitian ini adalah (1) peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran guru fiqih dalam mengajar baik 

sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, 

dan motivator adalah dengan selalu memberikan pelatihan dan 

pendidikan, mengikuti kegiatan MGMP, seminar yang dapat 

mengembangkan kualitas mengajar guru fiqih, memberikan motivasi, 

melakukan supervisi yang dilakukan melalui kunjungan kelas untuk 

mengamati proses pembelajaran secara langsung dan sebagainya. (2) 

kendala yang dialami guru fiqih dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran saat mengajar berasal dari segi internal yaitu dari siswanya 

sendiri yang malas, kesiapan siswa dalam menerima materi, kurangnya 

minat dan motivasi. Kendala yang disebabkan dari faktor eksternal adalah 

kesiapan dari guru ketika akan mulai pembelajaran, metode yang 

digunakan, adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan 

kurangnya sumber belajar.  

 

Kata Kunci: Peran Kepala Sekolah, Pembelajaran , Guru Fiqih 
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MOTTO 

 

ْنَساَن َلِفْى ُخْسٍر )1َواْلَعْصِر ) ( ِاْلَّ الَِّذْيَن آَمنُ ْوا َو َعِمُلوا الّصِلحِت َوتَ َواَصْوا 2( ِانَّ اْْلِ
(3بِاْلَْقِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّْْبِ  )  

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 

menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk 

kesabaran .”
1
 

(Q.S. Al-Asr 1-3) 

  

                                                           
1 Al-Qur’an Tajwid Terjemah Tafsir untuk Wanita (Bandung: Marwah, 

2009),601 
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dukungan, keceriaan dan warna dalam kehidupanku 

3. Bapak Dr. H. Ihsan, M. Ag dan Bapak Ahmad Shofi 

Muhyiddin, M.S.I terimkasih telah berkenan meluangkan 

waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan dan 

arahanannya, sehingga skripsi ini dapat  terselesaikan dengan 
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Demak terimakasih telah sama-sama berjuang demi masa 
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