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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas

manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan

olahraga agar  memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.

Dalam upaya peningkatan mutu, Pemerintah  memberikan arahan tentang

perlunya disusun dan dilaksanakan  delapan  standar  nasional  pendidikan,

yaitu:  standar  isi,  standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar

pendidik dan tenaga kependidikan, standar  sarana  dan  prasarana,  standar

pengelolaan,  standar  pembiayaan,  dan standar penilaian pendidikan1.

Secara  umum  rendahnya   mutu   pendidikan  dapat   disebabkan  oleh

beberapa faktor baik internal sekolah maupun eksternal. Adapun faktor

internal sekolah diantaranya rendahnya mutu pembelajaran dan kurikulum

yang berlaku sehingga mengakibatkan rendahnya efektivitas proses belajar

mengajar, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kinerja guru dan

penyebarannya yang tidak merata,  dan  sebagainya.  Sedangkan  faktor

eksternal yang  mempengaruhi pendidikan di sekolah antara lain peran serta

orang tua siswa, masyarakat secara umum dan pemerintah belum optimal

dalam bekerjasama mendukung pembangunan pendidikan bermutu. Guru

1Pemendiknas No 22 Tahun 2006: 3
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merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan

formal, karena itu guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh

identifikasi diri bagi para siswa. Di sekolah guru sangat mempengaruhi

tercapainya tujuan pembelajaran, selain unsur siswa dan fasilitas lainnya.

Ani M Hasan menjelaskan bahwa guru yang profesional harus memenuhi

beberapa  kreteria,  antara  lain: (1)  mempunyai  komitmen  terhadap siswa

dan proses belajarnya, (2) menguasai secara mendalam bahan atau mata

pelajaran  yang  diajarkannya serta  cara  mengajarkannya kepada  siswa, (3)

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara

evaluasi, (4) mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan

belajar dari lingkungan profesinya2.

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu

pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk

mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya,

dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan

peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh

karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-

Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan

bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu

pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru

wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah

kompetensi.

2Ani M.Hasan. (2003). Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pengetahuan
http://pendidikan.net/. diakses 13 Juli 2003
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Lingkungan kerja dan iklim kerja yang kondusif diharapkan mampu

mendorong setiap orang atau karyawan untuk meningkatkan kinerjanya

(performance), sehingga dengan sendirinya akan diperoleh peningkatan

kualitas pelayanan masyarakat secara optimal. Dengan demikian hakikat

peranan kinerja pegawai adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan kerja yang

diakibatkan oleh karena perbedaan berbagai dimensi seperti sikap, perilaku,

persepsi, kepatuhan dan tanggungjawab serta perbedaan karakteristik

kepribadian orang-orang dalam organisasi, dengan memberikan contoh-

contoh membimbing dan mengarahkan berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu perlu dibantu motivasi

kerja dengan meberikan reward (penghargaan) kepada mereka yang berhasil

mencapai prestasi di atas.

Menurut Philips (1986:117) yang mana mengatakan, bahwa guna

mencapai kinerja perlu dilakukan rekayasa desain organisasi, penataan

perilaku pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan

pegawai, perbaikan manajemen, pemberian penghargaan dan lain-lain. Hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kepada

masyarakat umum, dengan demikian pelayanan kepada masyarakat umum

dapat mencapai hasil yang diharapkan akan sangat ditentukan oleh sejauh

mana kinerja pegawai ditingkatkan. Peningkatan kinerja pegawai ini

sekaligus merupakan gambaran dari peningkatan produktivitas kerja suatu

organisasi.
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Sedangkan Robbins mengatakan kinerja merupakan kesuksesan

seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan3. Lain lagi halnya dengan

yang dikatakan Lawter dan Porter, (dalam Davis dan Newstorm 1995:154),

berpendapat bahwa kinerja merupakan “succesfull role achievement” yang

diperoleh seseorang dari perbuatannya.

Dengan demikian jika dirujuk dari rangkaian defenisi di atas, maka

secara umum kinerja dapat diartikan sebagai hasil-hasil yang telah dicapai

individu; kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas, dan; prestasi

yang diperhatikan selama melaksanakan tugas yang telah diembankan

kepadanya.

Sedangkan yang berkaitan dengan penelitian ini, kinerja pegawai dapat

dipelajari dari:

a) Hasil-hasil yang telah dicapai oleh pegawai, antara lain meliputi: tugas-

tugas rutin; tugas-tugas khusus; tugas-tugas spesifik yang diberikan

pimpinan;

b) Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas;

c) Prestasi yang diperlihatkan. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh pegawai

dapat lagi diuraikan kedalam beberapa hal antara lain dalam

melaksanakan.

Adapun kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dapat diuraikan

ke dalam beberapa hal berikut ini : (a) kemampuan umum; (b) kemampuan

khusus; (c) kemampuan fisik; (d) keterampilan dasar yang dimiliki pegawai

3Robbins, Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenhalindo. 2002. h, 113
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dalam melaksanakan tugasnya. Prestasi yang diperlihatkan dapat dibagi

kedalam beberapa rentang waktu baik selama bertugas dilembaga tersebut,

maupun sebelum dan sesudahnya.

Berdasarkan uraian diatas, kinerja guru dapat diartikan sebagai hasil-hasil

kerja yang telah dicapat pegawai, dengan indikator sebagai berikut:

a) Proses merencanakan;

b) Mengorganisasikan;

c) Mengevaluasi pekerjaan kuantitas dan kualitas kerja yang telah

dihasilkan pegawai dalam mengemban tugasnya selama, sebelum dan

setelah bekerja.

Kinerja dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan kerja dan hasil kerja.

Sedangkan “kerja” dapat dilihat dari baik tidaknya setiap pegawai sebagai

akibat dari pelaksanaan tugas tersebut. Sedangkan indikator kinerja guru

dapat diketahui setelah KBM, proses interaksi KBM, evaluasi dan

pengembangan profesi.

Berkenaan dengan kepentingan dalam penilaian terhadap kinerja guru.

Georgia Departemen of Education telah mengembangkan teacher

performance assessment instrument yang kemudian dimodifikasi oleh

Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru APKG). Alat Penilaian

kemampuan guru, meliputi: Rencana Pembelajaran (Teaching Plans and

Materials) atau disebut dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran);

Prosedur Pembelajaran (Classroom Procedure), dan; Hubungan Antar Pribadi

(Interpersonal Skill).
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Sedangkan yang dimaksud dengan sumber belajar adalah buku pedoman.

Kemampuan menguasai sumber belajar disamping mengerti dan memahami

buku teks, seorang guru juga harus berusaha mencari dan membaca buku-

buku atau sumber-sumber lain yang relevan guna meningkatkan kemampuan

terutama untuk keperluan dan pendalaman materi, dan pengayaan dalam

proses pembelajaran. Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar

tidak hanya menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak,

media audio, dan media audio visual. Tetapi kemampuan guru disini lebih

ditekankan pada penggunaan objek nyata yang ada disekitar sekolahnya.

Dalam kenyataan dilapangan guru dapat memanfaatkan media yang sudah

ada (by utilization) seperti globe, peta, gambar dan sebagainya, atau guru

dapat mendesain media untuk kepentingan pembelajaran (by design) seperti

membuat media foto, film, pembelajaran berbasis komputer, dan sebagainya.

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan prestasi

kerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berada di bawah

pengawasannya. Secara garis besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua

faktor  yaitu: faktor individu dan situasi kerja. Dalam organisasi, termasuk

organisasi sebuah sekolah terdapat faktor-faktor yang dapat menimbulkan

ketidak efektifan kinerja guru. William B. Castetter menyatakan bahwa

beberapa organisasi untuk mengetahui tingkat kinerja personil yang efektif

dan sumber utama kinerja yang tidak efektif adalah dengan memperhatikan
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atau menilai beberapa faktor, diantaranya seperti pada tabel berikut ini4.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja atau

prestasi kerja guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan

belajar mengajar yang bermutu. Tugas mengajar merupakan tugas utama guru

dalam sehari-hari di sekolah. Kita tidak bisa menyamakan kinerja guru

dengan kinerja pegawai, walaupun sama-sama berkedudukan sebagai

pegawai negeri sipil. Kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh

variabel-variabel yang ada didalamnya. Dalam suatu sekolah, antara guru

yang satu dengan guru yang lain mempunyai kinerja yang berbeda.

Sedangkan menurut Anwar Prabu ada beberapa faktor yang

mempengaruhi pencapaian kinerja5, yaitu:

1. Faktor kemampuan (ability), secara psikologis, kemampuan (ability)

pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality

(knowledge + skill). Artinya, setiap pegawai yang memiliki IQ di atas

rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatanya dan terampil

dalam mengerjakan pekerjaannya, maka ia akan lebih mudah mencapai

kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan

sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor motivasi (motivation), motivasi terbentuk dari sikap seorang

pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi

yang menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan

4Sedarmayanti. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung:Mandar
Maju .2001, h. 53-54

5 Anwar Prabu. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Bandung. 2005,
h, 67-68
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organisasi. Sikap mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha

mencapai kinerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus

sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan

dan situasi). Dengan demikian artinya, seorang pegawai harus memiliki

sikap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target

kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi

kerja.

Keadaan kepala MI di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

sebenarnya mempunyai kompetensi, motivasi kerja, dan kemampuan yang

cukup baik. Dilihat dari jenjang pendidikannya hampir semuanya berijazah

S1, bahkan ada beberapa kepala yang sudah berijazah S2, hanya 1 orang yang

berijazah sarjana  muda6,  namun sudah memiliki sertifikat  pendidik.

Minimnya pelatihan-pelatihan yang  diikuti oleh para guru dan keengganan

untuk  meng- update pengetahuan menyebabkan peningkatan kinerja guru

menjadi mandeg. Ini terjadi pada guru-guru senior yang akan mendekati

pensiun. Sampai saat ini masih ada beberapa guru yang tidak bisa

mengoprasikan komputer dengan baik, padahal pembelajaran, ataupun

pengadministrasian sekarang sudah berbasis ICT7.

Bertitik tolak dari paparan di atas, ada sisi menarik untuk dikaji dan

dicermati, karena pemerintah mempunyai komitmen yang  sangat  tinggi

untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional  melalui  peningkatan

kinerja  yaitu persoalan tentang “Kemampuan kepemimpinan dan motivasi

6Observasi Tanggal 12 April 2016
7Wawancara Tanggal 12 April 2016 dengan beberapa orang guru di MI se-Kecamatan

Kampar
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kepala madrasah dalam meningkatkan pencapaian kinerja guru di Madrasah

Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ”

B. Penegasan Istilah

1. Kemampuan adalah Di dalam kamus bahasa Indonesia, kemampuan

berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup,

melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, mempunyai harta berlebihan).

Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu.

Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang

harus ia lakukan.

Menurut Chaplin ability (kemampuan, kecakapan, ketangkasan,

bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk

melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Robbins kemampuan

bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan

hasil latihan atau praktek. Ada pula pendapat lain menurut Akhmat

Sudrajat menghubungkan kemampuan dengan kata kecakapan. Setiap

individu memiliki kecakapan yang berbeda-beda dalam melakukan

suatu tindakan. Kecakapan ini mempengaruhi potensi yang ada dalam

diri individu tersebut. Proses pembelajaran mengharuskan siswa

mengoptimalkan segala kecakapan yang dimilikinya.

Menurut Mohammda Zain dalam Milman Yusdi mengartikan bahwa

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha
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dengan diri sendiri8. Sedangkan Anggiat M. Sinaga dan Sri Hadiati

(2001:34) mendefenisikan kemampuan sebagai suatu dasar seseorang yang

dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan secara efektif

atau sangat berhasil. Sementara itu, Robbin kemampuan berarti kapasitas

seseorang individu unutk melakukan beragam tugas dalam suatu

pekerjaan. lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (ability)

adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan

(Ability) adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk

menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas

dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang9.

2. Motivasi adalah usaha/kegiatan dari pimpinan untuk dapat

menimbulkan/meningkatkan semangat dan kegairahan kerja dari para

pekerja-pekerja atau karyawan-karyawannya10. Menurut Stephen P.

Robbins bahwa motivasi adalah proses yang menghasilkan suatu

intensitas, arah dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai

satu tujuan11.

Motivasi kerja didefinisikan oleh Moh. As’ad adalah sesuatu yang

menimbulkan semangat dan dorongan kerja. Pendapat ini sesuai dengan

pendapat Ernest J. Mc Cormick (1985) yang mengemukakan bahwa

8Milman Yusdi. “Kamus Umum Bahasa Indonesia”.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
2010. h, 10

9Robbin, Op. Cit, h,  57
10Alex S. Nitisemito, Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1989), h. 126
11Stephen P.  Robbins, Perilaku Organisasi, (terj.Tim Indeks), (Jakarta: PT. Indeks

Gramedia, 2003), Ed. 9, Jld: 1, h 208
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“Work motivation is defined as conditions which influence the arousal,

direction and maintenance of behaviors relevant in work settings12”

(Motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan,

mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan

lingkungan kerja).

3. Kinerja Guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau

penyelia. Penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara

membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian deskripsi pekerjaan

dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun.13 Secara

psikologis, kinerja merupakan prilaku atau respons yang memberi hasil

yang mengacu kepada apa yang dikerjakan ketika menghadapi suatu tugas

(performance).14 Kinerja merupakan penilaian berdasarkan hasil

pengamatan penilai terhadap aktivitas peserta didik sebagaimana yang

terjadi.15

Berdasarkan pengertian tentang kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa

kinerja adalah hasil atau suatu taraf kesuksesan yang dicapai seseorang dalam

bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-

orang tertentu terutama atasan pegawai yang bersangkutan.16 Kinerja sebagai

tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan menggunakan

12 Ernest J. McCormick, “Indutrial Psycology”, New York, Prentice Hall, Inc. 1985, h, 18
13 Siswanto Sastrohadiwiryo. B. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan

Administratif dan Operasional. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003 h 231
14 Martinis Yamin & Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, Jakarta:Tim GP Press, 2010,

h.87
15 Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, Jakarta :

Bumi Aksara, 2009, cet VI, h. 95
16 Dalam konteks ini, guru di evaluasi oleh Kepala sekolah dan Pengawas.
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kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan organisasi. Kinerja juga merupakan prestasi yang dicapai

oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama

periode tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk

pekerjaan tersebut. Sebagaimana pengertian kinerja sebagai hasil pelaksanaan

suatu pekerjaan. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa kinerja

merupakan suatu perbuatan atau perilaku seseorang yang secara langsung

maupun tidak langsung dapat diamati oleh orang lain. Berpijak dari

pengertian-pengertian kinerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja

guru merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab

diberikannya.

C.   Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Belum maksimalnya guru melaksanakan tugas dan fungsi mereka Di

MI Negeri se-Kabupaten Kampar.

b. Belum adanya kebijakan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja

guru.

c. Masih terindikasi ada kepala sekolah memakai gaya kepemimpinan

yang tidak refresentatif untuk meningkatkan kinerja guru.

d. Belum tercapainya kiat yang dilakukan oleh kepala sekolah Terhadap

program KKG oleh guru Di MI Negeri se-Kabupaten Kampar.
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e. Adanya faktor-faktor pendukung guru melakukan tugas dan fungsi

mereka Di MI Negeri se-Kabupaten Kampar.

f. Adanya faktor-faktor penghambat dalam guru melakukan tugas dan

fungsi mereka Di MI Negeri se-Kabupaten Kampar.

2. Pembatasan Masalah

Mengacu  pada  permasalahan  di  atas,  maka  penelitian  ini  terbatas

pada menganalisis bagaimanakah Kemampuan kepemimpinan dan motivasi

kepala madrasah dalam meningkatkan pencapaian kinerja guru di Madrasah

Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah Kemampuan kepemimpinan dan motivasi kepala

madrasah dalam meningkatkan pencapaian kinerja guru di Madrasah

Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

b. Apakah ada faktor yang menunjang Kemampuan kepemimpinan dan

motivasi kepala madrasah dalam meningkatkan pencapaian kinerja

guru di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar?

c. Apakah ada faktor yang menghambat Kemampuan kepemimpinan dan

motivasi kepala madrasah dalam meningkatkan pencapaian kinerja

guru di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini betujuan untu :

1) Mengetahui Kemampuan kepemimpinan dan motivasi kepala

madrasah dalam meningkatkan pencapaian kinerja guru di Madrasah

Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2) Mengetahui faktor yang menunjang Kemampuan kepemimpinan dan

motivasi kepala madrasah dalam meningkatkan pencapaian kinerja

guru di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar.

3) Mengetahui factor yang menghambat kepemimpinan dan motivasi

kepala madrasah dalam meningkatkan pencapaian kinerja guru di

Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian ini adalah :

a. Teoritis

Sebagai salah satu cara untuk memperluas pengetahuan peneliti khususnya

dan orang yang berinteraksi langsung dengan siswa pada umumnya

tentang Kemampuan kepemimpinan dan motivasi kepala madrasah dalam

meningkatkan pencapaian kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Se-

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

b. Praktis



15

Adapun manfaat praktis penelitian ini, pertama: Untuk menjadikan sebuah

ilmu yang sekaligus menjadi pijakan dalam menempuh kehidupan di dunia

dan bimbingan menuju akhirat. kedua; Untuk melengkapi persaratan bagi

peneliti dalam memperoleh gelar Magister (S2) di jurusan pendidikan

Agama Islam (PAI) pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau bermanfaat :

a) Untuk memperkaya wawasan dan memperluas khazanah ilmu

pengetahuan pada bidang konsep Kemampuan kepemimpinan dan

motivasi kepala madrasah dalam meningkatkan pencapaian kinerja guru

di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

b) Untuk memberikan kontsribusi kepada dunia akademik bahwa

Kemampuan kepemimpinan dan motivasi kepala madrasah dalam

meningkatkan pencapaian kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Se-

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dapat dijadikan sebagai

pedoman dan pertimbangan  bagi pendidik untuk diterapkan saat ini.

c) Untuk menumbuhkan kembali minat terhadap kajian-kajian tentang

pemikiran pendidikan Islam, yang merupakan fenomena kebangkitan

dunia Islam saat ini. Kemudian dapat menjadi referensi tambahan bagi

pihak yang berkepentingan.
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d) Untuk menambah wawasan peneliti dalam dunia pendidikan dan sebagai

syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Pendidikan Islam

(S2) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA)

Riau.

e) Membuka peluang bagi penelitian untuk melakukan penelitian dengan

penelitian ini.


