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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pendidikan Islam seperti yang telah di definisikan oleh  Omar

Mohammad At-Toumi Asy-Syaibany adalah :

Proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat,
dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan
sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.

Pengertian itu menfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang

konotasinya pada pendidikan etika dan aspek-aspek produktivitas serta

kreativitas manusia dalam peran dan profesinya di dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu Dr. Muhammad Fadhil Al-Jamali memberikan pengertian

pendidikan Islam sebagai berikut :

Upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju

dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga

terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal,

perasaan, maupun perbuatan.

Definisi tersebut mempunyai tiga prinsip pendidikan Islam, yaitu sebagai

berikut :
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1. Pendidikan merupakan proses perbantuan pencapaian tingkat keimanan dan
berilmu (QS. Al-Mujadilah :11) yang disertai dengan amal shaleh
(QS. Al-Mulk : 4).

2. Sebagai model, maka Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah (QS. Al-
Ahzab : 21), yang dijamin Allah memiliki akhlak mulia (QS. Al-Qalam : 4).

3. Manusia memiliki potensi baik dan buruk (QS. Asy-Syams : 7-8), lemah
(QS. An-Nisa’ : 28), tergesa-gesa (QS. Al-Anbiya’: 37), keluh kesah
(QS. Al-Ma’arij : 19), oleh karena itu, pendidikan ditujukan sebagai
pembangkit potensi  baik yang ada pada peserta didik  dan mengurangi
potensi yang jelek. 1

Dalam ayat Al-qur’an yang pertama kali diturunkan, Allah SWT

memerintahkan kepada manusia agar membaca.Apa yang dibaca? Dalam ayat itu

tidak disebutkan secara konkrit. Tetapi dapat ditemukan dalam ayat lain. Sebagai

contoh ;“bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-qur’an).”

(QS. Al-Ankabut : 45). Di sini dimaknai Al-Qur’an yang harus dibaca.Ia

merupakan ayat yang diturunkan Allah (ayattanzilah, qur’aniyah). Di sisi lain

Allah memerintahkan agar manusia membaca ayat Allah yang wujud dalam

fenomena-fenomena alam (ayat kauniyah,sunatullah) seperti, “Katakanlah,

perhatikanlah apa yang ada dilangit dan dibumi,” (QS.Yunus : 101).

Dari arti ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan

agar manusia membaca al-qur’an (ayat-ayat quraniyah fenomena alam (ayat

kauniyah) tanpa memberikan penekanan salah satu jenis ayat yang dimaksud. Itu

berarti bahwa pendidikan Islam harus dilaksanakan secara terpadu  (integral).

Pendidikan Islam tidak pernah mengenal adanya pemisahan antara sains dan

agama. Dalam pembelajaran tentunya pendidik  harus dapat merealisasikan

1 Jalaludin Rahmat, Islam Alternatif, Mizan, Bandung : 1991, h. 115
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prinsip dengan cara mengintegrasikan  pembelajaran yang di sampaikan dengan

aspek-aspek ajaran Islam (akidah, syariah, akhlaq). Pendekatan seperti ini sesuai

dengan teori M. Athiyah    Al-abrasyi.2Ia menyarankan setiap mata pelajaran

harus bermuatan akhlaq (tingkah laku), dan setiap guru apapun mata

pelajarannya harus memperhatikan akhlaq peserta didik.

Pendidikan Islam selalu memperhatikan keseimbangan di antara berbagai

aspek. Meliputi keseimbangan dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal,

hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, antara hak dan

kewajiban. Keseimbangan antara urusan itu dalam ajaran Islam harus menjadi

perhatian.Rasul diutus Allah untuk mengajar dan mendidik manusia agar mereka

dapat meraih kebahagiaan dua alam itu. Implikasinya bahwa pendidikan juga

harus diarahkan kepada dua pencapaian kebahagiaan. Hal ini senada dengan

firman Allah :

 ُ َّ ۡنیَۖا َوأَۡحِسن َكَمآ أَۡحَسَن ٱ اَر ٱۡألِٓخَرةَۖ َوَال تَنَس نَِصیبََك ِمَن ٱلدُّ ُ ٱلدَّ َّ َك ٱ ٰ إِلَۡیَكۖ َوَال تَۡبِغ ٱۡلفََساَد فِي َوٱۡبتَِغ فِیَمآ َءاتَ
َ َال یُِحبُّ ٱۡلُمۡفِسِدیَن  َّ ٱۡألَۡرِضۖ إِنَّ ٱ

Artinya:
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan)
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
(QS.Al-Qasash : 77)

Keseimbangan antara ilmu dan amal berarti pendidik memberikan ilmu

dan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekanya.Pendekatan seperti

ini harus dilakukan oleh pendidik agar peserta didik menjadi berilmu dan

2 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, Amzah, Cetakan Pertama, Jakarta : 2010, h. 209
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terampil.Memberikan ilmu tanpa praktek membuat anak kaku dan tidak terampil.

Dalam pembelajaran, pendidik harus memperhatikan keseimbangan dengan

menggunakan pendekatan yang relevan .  Selain itu yang lebih penting adalah

bagaimana pendidik dapat secara  bijak dan profesional agar peserta didik dapat

mengaplikasikan ilmu    di dalam maupun luar kelas.

Apabila memperhatikan uraian di atas maka, penulis dapat

menyampaikan bahwa pendekatan pendidikan baik melalui tujuan maupun

melalui pendekatan yang lainnya, orientasi Islam tentang pendidikan tetap

seirama terhadap aspek yang ingin dicapai pada peserta didik. Aspek yang ingin

dicapai tersebut tentunya selari dengan beberapa teori yang muncul setelah

konsep Islam. Ianya harus seimbang dan terintegrasi karena Islam

memandangnya sebagai proses rubbubiyah.

Secara implisit Farhan telah menyebutkan tiga prinsip yang mesti

diimplementasikan dalam proses pembelajaran.3 Ketiga prinsip itu mesti menjadi

kerangka pemahaman peserta didik mengenai alam, manusia dan kehidupan; di

mana ketiga hal itu menjadi bahan ajar  bagi guru. Prinsip pertama; semua

ciptaan Allah SWT mempunyai tujuan. Manusia diciptakan bertujuan untuk

mengimani Penciptanya. Prinsip kedua; kesatuan alam, manusia dan kehidupan.

Prinsip kesatuan pada manusia adalah pada kesatuan antara jasmani dan rohani.

Maka dalam mengisi kehidupan ini  keduanya mesti dipersatukan dan jangan ada

3Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi, Zanafa Publishing, cetakan ke 1, Pekanbaru, Riau : Februari
2011, hlm. 32-33 buku asli ( Farhan , Ishaq Ahmad, Al-Tarbiyah al-Islamiyah Bayna            al-Asalah
wa al-Mu’asarah, Jordan. Dar al-Furqan 1991.
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di antaranya yang terabaikan. Manusia perlu beribadah sebagaimana juga

manusia perlu makan. Ketiga prinsip keseimbangan; mesti dipahami bahwa

manusia dan alam dan sistem yang berlaku padanya terajut sedemikian rupa, di

mana kebaikan dan kerusakan salah satunya saling berpengaruh, jika ada bagian

alam yang rusak, maka yang lain juga akan rusak dan berdampak pada manusia.

Walaupun demikian peranan guru sangat menentukan, sebab gurulah

yang langsung dalam membina para siswa di sekolah melalui proses interaksi

belajar mengajar sehingga guru berperan aktif dalam membimbing dan

mengorganisir terhadap kondisi belajar anak. Untuk mencapai interaksi belajar

mengajar sudah barang tentu perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru

(pengajar) dengan siswa (pelajar), sehingga terpadunya dua kegiatan, yakni

kegiatan mengajar (usaha guru) dengan kegiatan belajar (tugas siswa) yang

berdaya guna dalam mencapai tujuan pengajaran.4

Seorang guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan.5

Dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai

pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah

bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru

bertugas membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia yang

cakap, aktif, kreatif, dan mandiri.Djamarah berpendapat bahwa baik mengajar

4 Arif S. Sadiman, dkk., Media Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet.4, h.
11

5 Syaiful Bahri Djamarah. Psikologi Belajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 73.
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maupun mendidik merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga

profesional.6

Oleh sebab itu, tugas yang berat dari seorang guru ini pada dasarnya

hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang

tinggi. Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, untuk itu

mutu pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan yang

dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Aqib guru adalah faktor penentu bagi keberhasilan pendidikan

di sekolah, karena guru merupakan sentral serta sumber kegiatan belajar

mengajar.7Lebih lanjut dinyatakan bahwa guru merupakan komponen yang

berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.8 Hal ini

menunjukkan bahwa kemampuan atau kompetensi profesional dari seorang guru

sangat menentukan mutu pendidikan.

Salah satu faktor yang bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi

professional guru, diantaranya adalah komitmen kerja guru. Guru yang memiliki

komitmen yang tinggi akan berimplikasi pada mutu sekaligus profesionalitas

guru.9 Demikian juga pegawai TU di sekolah/madrasah yang memiliki komitmen

akan bekerja dengan penuh semangat dan prestasi. Kepala madrasah atau sekolah

6Ibid., h. 74.
7 Zainal Aqib. Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran. (Surabaya: Cendekia, 2002).  h. 22.
8Ibid., h. 32.
9 Syamsul Hadi. Implementasi TQM dalam Lembaga Pendidikan Islam. Malang: Makalah TQM.

Program Pascasarjana STAIN Malang, 2001.
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yang memiliki komitmen akan berjuang dan berusaha tanpa henti untuk

memajukan madrasah atau sekolah yang dipimpinnya.

Aktifitas seorang guru yang memiliki komitmen dan yang tidak memiliki

komitmen akan tampak berbeda. Guru yang memiliki komitmen rendah biasanya

kurang memberikan perhatian kepada murid, demikian pula waktu dan tenaga

yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pun sangat

sedikit.Sedangkan guru yang memiliki komitmen tinggi biasanya memiliki

tingkat perhatian yang tinggi kepada murid, demikian pula waktu yang

disediakan untuk peningkatan mutu pendidikan sangat banyak.10 Guru yang

memiliki komitmen yang tinggi akan bekerja secara profesional dan berusaha

menjadi figur seorang guru yang ideal.

Oleh sebab itu, guru harus memiliki komitemen kerja yang baik, agar

proses pembelajaran dapat berhasil dilakukan. Komitmen adalah kuatnya

pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Becker

(1960) menggambarkan komitmen sebagai kecenderungan untuk terikat dalam

garis kegiatan yang konsisten karena menganggap adanya biaya pelaksanaan

kegiatan yang lain (berhenti bekerja).11

Sementara Per Dalin (1(94) mendefinisikan “Commitment is positive

feelings toward the programme, ownership, priority given to it” (komitmen

10 Ibrahim Bafadal, Peningkatan profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 5.

11 Mutiara S. Panggabean, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bogor: Ghalia Indonesia,
h.135.
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adalah perasaan positif pada program, kepemilikan, dan mengutamakan

pengorbanan.12

Adapun kinerja itu sendiri berasal dari kata job performance atau actual

performance (prestasi kerja atau prestai sesungguhnya yang dicapai oleh

seseorang). Pengertian kinerja adalah proseskerja secara kualitas dan kuantitas

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.13

Jadi komitmen kerja merupakan sebuah konsep yang memiliki tiga

dimensi, yaitu affective, normative, dan continuance commitment.Affective

commitment adalah tingkat seberapa jauh seorang karyawan secara emosi terikat,

mengenal, dan terlibat dalam organisasi.Continuance commitment adalah suatu

penilaian terhadap biaya yang terkait dengan meninggalkan organisasi.

Normative commitment merujuk kepada tingkat seberapa jauh seseorang secara

psychological terkait untuk menjadi karyawan dari sebuah organisasi yang

didasarkan kepada perasaan seperti kesetiaan, affeksi, kehangatan, pemilikan,

kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain.14

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Di MTs Se-

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, menunjukkan bahwa :

12 Per Dalin, dkk, 1994, How Schools Improve an International Report, Wiltshire: Redwood
books, p. 362.

13 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan, (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2000, h. 67.

14Natalie J. Allen and John P. Meyer. 1990. The Measurement and Antecedent of Affective,
Continuance and Normative Commitment to The Organization. Journal of Occupational
Psychology.63, 1-8 dalam Mutiara S. Panggabean. Op.Cit. h. 136
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1. Ada guru yang datang terlambat tampa memberi kabar sedikitpun.

2. Ada guru yang datang hanya pada jam dia mengajar, pada hal sudah

dibuatkan komitmen untuk datang ke madrasah jam 07.15.

3. Masih ada guru yang tidak mau mengajar untuk menggantikan teman

guru yang berhalangan.

4. Ada guru yang lengah dengan tugas pokoknya, seperti terlambat

mengumpulkan RPP, Silabus dan perangkat lainnya15.

Namun demikian, ada beberapa guru di MTs Se- Kecamatan Medang

Kampai Kota Dumai yang memiliki komitmen tinggi, hal ini ditandai dengan

ketepatan waktu dalam mengajar.16 Sementara guru yang tidak memiliki

komitmen yang tinggi, pada dasarnya telah mampu melaksanakan kerjanya

dengan baik, yaitu mampu merencanakan kegiatan sekolah, dan mampu

mengorganisasikan kegiatan sekolah dengan baik.17Namun, disiplin dalam

mengajar beberapa guru masih rendah.

Sehingga terdapat kesenjangan di sini, apakah komitmen kerja yang

muncul dari para guru MTs Se-Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai akan

melahirkan mutu sekolah.

15Observasi penulis di MTs Negeri Pelintung Tanggal 23 Desember 2016 dan dikuatkan oleh
observasi di MTs as-Sakinah Tanggal 24 desember 2016 Jam 07. 30 Wib.

16Wawancara awal yang penulis lakukan kepada guru Qur’an Hadits di MTs Se- Kecamatan
Medang Kampai Kota Dumai adalah menurutnya “guru adalah profesi mulia, maka kita harus taat,
istiqamah, jujur, dan menyerahkan diri pada Allah dalam menjalankan profesi ini”.

17Wawancara dengan Nurhasni, S. Ag, Guru MTs Se- Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai,
pada tanggal 14November 2014.
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Berdasarkan masalah diatas, penulis  tertarik untuk meneliti lebih lanjut

dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh

kemampuan dan motivasi kerja guru terhadap komitmen kerja guru di MTs

Negeri Se- Kecamatan  Medang Kampai Kota Dumai”

B. Penegasan Istilah

a. Kemampuan adalah berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa,

sanggup melaksanakan sesuatu)18. Kemudian kata mampu tersebut

mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an, sehingga kemampuan berarti

kesanggupan, kecakapan, kekuatan19.

b. Motivasi kerja adalah dorongan kerja yangtimbul pada diri seseorang untuk

berprilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi kerja

adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan

sedemikian rupa,sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas  demi

tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

c. Komitmen adalah affective commitment untuk pendapat yang pertama dan

continuance commitment untuk pendapat yang kedua. Karyawan dengan

affective commitment yang tinggi tetap tinggal dengan organisasi karena

mereka mau. Orang-orang ini mengenal organisasi dan terikat untuk tetap

menjadi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka yang

memiliki continuance commitment yang tinggi tetap tinggal dalam organisasi

18Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dann Pengembangan
Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, t.t), h. 552

19Ibid.,
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karena mereka butuh untuk berbuat demikian. Mereka tetap tinggal karena

mereka akan mendapatkan uang pensiunan, fasilitas, dan senioritas atau

mereka harus membayar biaya karena pindah kerja, bukan karena adanya

hubungan affective yang menyenangkan dengan organisasi.20

d. Guru Pendidikan Agama Islam merupakan guru agama   di  samping

melaksanakan  tugas pengajaran yaitu memberitahukan pengetahuan

keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan  bagi

peserta didik,ia membantu pembentukan kepribadian dan pembinaan akhlaq,

juga menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan para

pesertadidik21. Sedangkan menurut Hadir para bagi guru pendidikan agama

Islam adalah merupakan figur atau tokoh utama yang diberi tugas tanggung

jawab dan wewenang  secara penuh untuk meningkatkan peserta didik dalam

bidang pendidikan agama Islam yang meliputi tujuh unsur pokok yaitu:

keimanan, ketaqwaan,ibadah, Al Qur’an,syariah, muamalah, dan akhlaq22.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian

dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

20 John P Meyer and Natalie J.Allen, 1984, Testing The “Side-Bet Theory” of Organizational
Commitment : Some Methodological Considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378

21Zakiyah Daradjat,Pendidikan Islam Dalam keluarga dan Sekolah, Jakarta:Ruhana,1995,h, 99.
22HadirjaParaba,Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembinaan Agama Islam, Jakarta: Friska

Agung Insani,2000,h,3
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1) Apakah ada pengaruh motivasi kerja guru terhadap komitmen kerja guru

di MTs Se-Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

2) Apakah ada pengaruh kemampuan  kerja guru terhadap komitmen kerja

guru di MTs Se-Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

3) Belum maksimalnya Komitmen kerja guru di MTs Se-Kecamatan

Medang Kampai Kota Dumai.

4) Kiat yang dilakukan oleh kepala Madrasah Terhadap Komitmen kerja

guru di MTs Se-Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

5) Hasil belajar siswa di MTs Se- Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

6) Faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen kerja guru di MTs Se-

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah tersebut,

maka pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Pengaruh

Kemampuan Dan Motivasi Terhadap Komitmen Kerja Guru PAI di MTs

Negeri Se- Kecamatan  Medang Kampai Kota Dumai.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah:

1) Apakah terdapat Pengaruh Kemampuan guru Terhadap Komitmen Kerja

Guru PAI di MTs Negeri Se- Kecamatan  Medang Kampai Kota Dumai?
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2) Apakah terdapat Pengaruh Motivasi kerja guru Terhadap Komitmen Kerja Guru

PAI di MTs Negeri Se- Kecamatan  Medang Kampai Kota Dumai?

3) Apaka terdapat Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi kerja guru PAI Terhadap

Komitmen Kerja Guru di MTs Negeri Se- Kecamatan  Medang Kampai Kota

Dumai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan terhadap komitmen

kerja guru PAI di MTs Negeri Se- Kecamatan  Medang Kampai Kota Dumai.

2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja guru terhadap

komitmen kerja guru PAI di MTs Negeri Se- Kecamatan  Medang Kampai Kota

Dumai.

3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan dan motivasi kerja guru

terhadap komitmen kerja guru PAI di MTs Negeri Se- Kecamatan  Medang Kampai

Kota Dumai

2. Manfaat  Penelitian

Dari tujuan-tujuan penelitian di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:
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a) Dapat mengembangkan wawasan khususnya bagi kepala madrasah

dalam upaya meningkatkan komitmen kerja guru.

b) Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama yang

berhubungan dengan kebijakan pengembangan profesionalitas guru.

c) Dapat menyumbangkan gagasan yang berkaitan dengan problem-

problem yang menjadi kendala dalam pengembangan profesionalitas

guru.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a) Para pengelola lembaga pendidikan (seksi mapenda) di lingkungan

Departemen Agama Kota Dumai.

b) Para pengelola lembaga pendidikan di MTs Se- Kecamatan Medang

Kampai Kota Dumai, terutama dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan.

c) Guru di lingkungan MTs Se- Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai,

dalam upaya pengembangan kemampuan profesi.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau bermanfaat :

a. Untuk memperkaya wawasan dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan

pada bidang Komitmen Kerja PAI Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Hasil

Belajar Siswa Di MTs Se- Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

b. Untuk memberikan kontsribusi kepada dunia akademik bahwa Pengaruh

Komitmen Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Hasil Belajar Siswa Di
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MTs Se- Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, 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.

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.


