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ABSTRAK 

 
Moh. Nasibrotul Malik, NIM 1610110362, Peran Kepemimpinan 

Perempuan dalam Memotivasi Kinerja Guru PAI (Studi Kasus di 

MA NU Lasem)  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field 
Research). Penelitian lapangan (Field Research) merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latarbelakang 

sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, 

kelompok, Lembaga atau masyarakat. Penelitian Ini merupakan studi 

kasus dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, dengan informan yaitu, Kepala Sekolah MA NU 

Lasem,Guru PAI MA NU Lasem, Siswa MA NU Lasem. 

Penelitian ini memiliki tujuan: Untuk memaparkan dan 

memberikan gambaran tentang peranan seorang perempuan dalam sebuah 

lembaga pendidikan, Untuk mengetahui dan memahami peranan Kepala 

MA NU Lasem, guna memotivasi kinerja guru PAI, Untuk memberikan 
motivasi, serta menunjukkan bahwa seorang perempuan yang memiliki 

kelemahan, bukan berarti tak memiliki kemampuan untuk menjadi 

seorang pemimpin, dan Untuk memberikan sumbangsih peneliti, pada 

kajian keilmuan terkhusus pada kajian dalam dunia pendidikan. 

Analisis data penelitian ini mengemukakan bahwa Guru PAI di 

MA NU Lasem sudah melaksanakan pendidikan dengan baik sesuai 

dengan keprofesiannya dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Kepala MA NU Lasem dalam kepemimpinanya memiliki gaya 

kepemimpinan yang fleksibel tau kapan bersikap demokratis dan kapan 

bersikap otoriter. Keadaan dan fasilitas di MA NU Lasem belum 

memadai namun semangat Kepala, guru dan karyawan  mampu 
menjadikan proses pembelajaran yang efektif. Hasil penelitian yang 

peneliti temukan yaitu,1.Guru PAI di MA NU Lasem, merupakan Guru 

yang memiliki visi kedepan yang baik dalam pemebelajaran 2. Kepala 

MA NU Lasem, merupakan sosok pemimpin yang tegas dengan 

kedisiplinannya, dan juga pemimpin yang fleksibel dalam menghadapi 

perubahan, sehingga berani dalam mencoba hal-hal baru, yang terbukti 

mampu meningkatkan kinerja Guru/Karyawan, khususnya pada Guru 

PAI. 3. MA NU Lasem walaupun memiliki sarana dan prasrana yang 

memang menurut peneliti kurang memadai, namun dengan adanya tenaga 

pendidik yang memiliki kompetensi, serta elektabilitas yang baik, mampu 

menciptakan proses belajar mengajar dan melaksanakan bimbingan 

keagamaan dengan efektif. 
 

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Motivasi, Kinerja Guru PAI 

 


