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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap

terhadap tuntutan perubahan zaman.1

Peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan

dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Adapun tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif,

1 Undang-undang Republik Indonesia Nnomor 20 Tahun 2003.
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mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta penuh tanggung

jawab.2

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut pemerintah dan

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen. Guru merupakan ujung tombak untuk mencapai

pendidikan yang berkualitas. Undang-undang tersebut menuntut penyesuaian

penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru agar guru menjadi

profesional. Menurut Agus F Tamyong dalam buku Moh Uzer Usman, Guru

professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus

dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya

sebagai guru dengan kemampuan maksimal atau dengan kata lain guru

profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta

memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.3

Untuk mewujudkan guru profesional ada beberapa faktor pendukung

yang dapat mempengaruhi kinerja guru diantaranya: motivasi, minat,

komitmen lingkungan kerja, kepemimpinan kepala sekolah, supervisi,

insentif, dan kemampuan.

Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara

sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu

atau usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu

2 . Undang-undang Republuk Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional hal 7

3 . Drs. Moh.  Uzer Usman, 1995, Menjadi Guru Profesional, PT Remaja Rodaskarya:
Bandung hal 15.
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tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang

dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.4

Usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendorong orang baik

individu maupun kelompok untuk berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan

pemotivasi. Dalam hal ini tentu ada seseorang yang berperan untuk

memotivasi yakni pemimpin. Pemimpin dalam hal ini yang dimaksud adalah

kepala sekolah yang mengatur sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut.

Tentunya dibutuhkan seorang kepala sekolah yang mempunyai motivasi dan

kepemimpinan yang baik.

Menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala

sekolah menyatakan bahwa ada 5 (lima) kompetensi kepala sekolah yaitu,

kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan,

kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Berdasarkan permendiknas

tersebut kepala sekolah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap kinerja

guru melalui supervisi akademik. Kepala sekolah sebagai pengelola

pendidikan bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia agar

mereka mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan. Karena itu kepala

sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan kinerja tenaga kependidikan

ke arah profesionalisme yang diharapkan.

Tenaga pendidik terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. Oleh

karena itu peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan mulai dari

analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan

4 . Kamus Besar B ahasa Indonesia. Balai Pustaka.: Jakarta, hal 756
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kerja, sampai pada timbul jasa, merupakan garapan penting bagi seorang

kepala sekolah. Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan ini harus

dilakukan secara terus menerus mengingat perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang sedimikian pesat. Untuk itu kepala sekolah profesional

merupakan tuntutan bagi setiap sekolah yang dipimpinnya.5

Kefektifan pemimpin tergantung pada suatu pola yang sangat

kompleks yaitu interaksi diantara pemimpin itu sendiri, pengikutnya dan

situasinya, namun secara umum keberhasilannya ditentukan oleh dua peran

yaitu peran karismatik dan peran instrumental. Kinerja pegawai diantaranya

dipengaruhi oleh kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal

ini sesuai dengan pendapat Hunsaker yang dikutip oleh Husaini Usman

sebagai berukut :

a. Performance = Ability x Motivation

b. Motivation = Aptitude x Training x Resourses

c. Ability =  Desire x commitment

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan dan motivasi

adalah unsur yang berfungsi membentuk kinerja (performance) seseorang

dalam menjalankan pekerjaan dan tugasnya6.

Untuk itu diperlukan pembinaan yang kontinu dengan program yang

terarah. Program pembinaan personal dalam bidang pendidikan disebut

supervisi pendidikan. Menurut Made Pidarta “Supervisi adalah suatu

5 . Dr. E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, PT Remaja
Rosdakarya:Bandung, hal 90.

6 . Husaini Ustman, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Gramedia Pustaka
Utama : Jakarta hal 457
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pengarahan aktivitas langsung terhadap aktivitas-aktivitas bawahan”.

Pengarahan aktivitas dilakukan terhadap proses belajar mengajar supaya

berjalan dengan baik.7

Di dalam kenyataan, tidak semua orang yang menduduki jabatan

sebagai pemimpin memiliki kemampuan untuk memimpin atau memiliki

‘kepemimpinan 8 . sebaliknya banyak orang yang memiliki bakat

kepemimpinan tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjadi

pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Sedang pengertian ‘kepala’

menunjukan segi formal dari jabatan pemimpin saja, maksudnya secara

yuridis-formal setiap orang dapat saja diangkat mengepalai sesuatu usaha atau

bagian (berdasarkan surat keputusan atau surat pengangkatan), walaupun

belum tentu orang yang bersangkutan mampu menggerakan mempengaruhi

dan membimbing bawahannya serta (memimpin) memiliki kemampuan

melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Agar tujuan perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka seorang

pemimpin harus memiliki sifat–sifat kepemimpinan. Dari sifat – sifat

kepemimpinan tersebut, maka dapat terlihat bagaimanakah gaya kepemipinan

7 Made pidarta, 1992, Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan. Jakarta: Bumi
Aksara.hal4

8 DuBrin (2005 : 3) mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah upaya
mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi
orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau
merespons dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan
mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan
rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai
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pemimpin itu. Berdasarkan hal itulah, kami tertarik untuk membahas

mengenai sifat – sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Ada beberapa unsur yang dapat meningkatkan kinerja para guru

terutama dari orang yang memimpin di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun

di Rokan Hulu. Dengan demikian kepala sekolah tentunya perlu memiliki

motivasi memimpin dan mempunyai kepemimpinan yang baik untuk

mempengaruhi guru sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian diduga

motivasi memimpin dan kepemimpinan berpangaruh dalam meningkatkan

kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun di Kabupaten Rokan

Hulu.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru,

baik melalui lembaga pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negri Tandun

maupun pelatihan dan penataran. Pembinaan melalui pelatihan dan penataran

pada hakikatnya lebih memberi arti penambahan pengetahuan atau wawasan

kepada guru. Permasalahan yang dihadapi tetap menjadi permasalahan,

meskipun guru sudah mengikuti penataran. Permasalahan yang sifatnya

individul harus diatasi dengan pembinaan secara individual pula. Pembinaan

guru lebih dikaitkan dengan upaya menegakkan disiplin serta hal-hal yang

menyangkut peningkatan kemampuan profesional yang belum mendapat

perhatian sungguh-sungguh dari kepala sekolah.

Jika fenomena tersebut dibiarkan dan tidak dicarikan solusinya tentu akan

berdampak negatif pada proses pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Tandun di Kabupaten Rokan Hulu. Oleh sebab itu perlu diteliti faktor-faktor
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yang mempengaruhi kinerja guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun di

Kabupaten Rokan Hulu untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya dan

mencoba memberikan solusi permasalahan yang ada sebagai usaha

memajukan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun di

Kabupaten Rokan Hulu.

B. Defenisi istilah

a. Motivasi

Motivasi memiliki pengertian yang beragam baik yang berhubungan

dengan perilaku individu maupun perilaku organisasi. Motivasi

merupakan unsur penting dalam diri manusia yang berperan mewujudkan

keberhsilan dalam usaha atau pekerjaan individu.9 Sedangkan menurut

Robbin (dalam Malayu,) motivasi merupakan suatu kerelaan untuk

berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi yang

dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa

kebutuhan individu.10 Motivasi merupakan satu penggerak dari

dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan.

Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk

menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain

motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang

yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk

memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.

9 E. Mulyasa Menjadi Kepala Sekolah Profesional, PT Remaja Rosdakarya: Bandung,
hal 144

10 Malayu Hasibuan. 2003. Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningkatan
Produktivitas, J akarta : Bumi aksara. Hal 219.
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Motivasi dalam bahasa Inggris motivation, berasal dari kata movere

(bahasa latin), yang berarti “dorongan” atau “daya penggerak”. Secara

luas motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang mendorongnya

untuk bertindak.11 Unsur-unsur motivasi itu terdiri dari kebutuhan (need),

dorongan (drive) dan tujuan (goals).12

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsic dan ekstrinsic. Motivasi

yang bersifat intinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang

membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan

melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti

status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan

hobbynya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen

elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi

faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun

kompensasi.

Berdasarkan pengertian motivasi tersebut, pada prinsipnya adalah

hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada dua jenis

motivasi yaitu instrinsik dan ekstrinsik (Owen).  Motivasi instrinsik

adalah motivasi yang datang dalam diri seseorang. Motivasi ekstrinsik

berasal dari lingkungan di luar diri seseorang.13

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi

intrinsik adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan

11 Moekijat. 2002. Dasar-Dasar Organisasi. Bandung: Pionir Jaya hal5
12 Miftah Thoha. (2004). Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.hal 204.
13 Lokcit E. Mulyasa.
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pekerjaannya dengan penuh kesungguhan, semangat dan kemauan yang

tinggi serta penuh tanggung jawab. Dorongan dan keinginan itu sebagai

upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mendapatkan kepuasan

bagi dirinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah  rangsangan atau

dorongan dari luar diri  individu dan dipengaruhi oleh lingkungan di

mana individu itu berada.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kerja kegiatan melakukan

sesuatu yang dilakukan (diperbuat)14

Kerja adalah bagian dari kehidupan sehari-hari manusia.

Karenanya kerja adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan adalah kesadaran,

mengandung makna suatu kesadaran intuitif dari identitas nilai dalam urutan

tingkat yang sesungguhnya dari setiap nilai,serta kewajiban seseorang untuk

mencapai dan mewujudkan nilai-nilai itu.15

Motivasivasi dalam penelitian ini yang adalah motivasi kerja Kepala

sekolah berdasarkan pandangan guru.

b. Kepemimpinan

Menurut Sthephen dalam Dr. Hamzah mendefinisikan kepemimpinan

adalah kemampuan untuk mempengaruhi sesuatu kelompok agar tercapai

tujuan yang diharapkan.16

Kepemimpinan adalah adalah proses mempengaruhi aktivitas-

aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan.

14 Departemen Pendidikan Nasional.2002.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga.
Balai Pustaka : Jakarta. Hal 554

15 Munzir Hitami. Islam Keras Bekerja Suska press. . Pekanbaru: hal 33.
16 . Hamzah B. Uno, 2006, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Bumi Aksara : Gorontalo,

hal 56.
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Dalam pengertian lain kepemimpinan adalah kemampuan dan

keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan

satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya,

untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku

yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan

organisasi. Sedangkan pengertian peran adalah perilaku yang diatur dan

diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jadi dari keterangan di

atas dapat disimpulkan bahwa peranan kepemimpinan adalah seperangkat

perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya

sebagai seorang pemimpin.

Kepemimpinan atau leadership adalah merupakan suatu proses

mempengaruhi perilaku orang lain agar berperilaku seperti yang akan

dikehendaki.. kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk

mempengaruhi orang lain (para bawahannya) sedemikian rupa sehingga

orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara

pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya.

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam penelitian ini menurut fersi

guru MTs N Tandun Rokanhulu.

c. Pengertian Kinerja

Kata ”kinerja” memilki makna penampilan kerja, melakukan,

menjalankan, melaksanakan atau melakukan sesuatu yang diharapakan. 17

Menurut Rusman kinerja atau unjuk kerja dlam kontek propesi guru

17 . Usman Husaini 2006 Manajemen, Teori, Praktik dan Tesis Bisnis. Jakarta: Bumi
Aksara. Hal 15
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adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran/

KBM, dan melakukan penilai hasil belajar. 18

Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan oleh tiap-tiap individu

dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa definisi mengenai

kinerja. Smith dalam Mulyasa menyatakan bahwa kinerja adalah

“…..output drive from processes, human or otherwise”. 19 Kinerja

merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Dikatakan lebih lanjut

oleh Mulyasa bahwa kinerja atau performance dapat diartikan sebagai

prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil-hasil kerja atau

unjuk kerja. Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal

yang merupakan efektifitas operasional suatu organisasi, bagian

organisasi, dan karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh

manusia maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam

menjalankan perannya dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar

perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan serta hasil

yang diinginkan.

Menurut Prawirasentono “Performance adalah hasil kerja yang

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang

18 Lokcit
19 . Smith dalam (Mulyasa, 2005: 136)
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bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan

moral ataupun etika”. 20 Dessler menyatakan pengertian kinerja hampir

sama dengan prestasi kerja ialah perbandingan antara hasil kerja actual

dengan standar kerja yang ditetapkan. Dalam hal ini kinerja lebih

memfokuskan pada hasil kerja. Dari beberapa pengertian tentang kinerja

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja

yang telah dicapai oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kerja merupakan

hasil akhir dari suatu aktifitas yang telah dilakukan seseorang untuk

meraih suatu tujuan. Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk

perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar yang telah ditetapkan.

Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan standar

kerja atau bahkan melebihi standar, maka dapat dikatakan kinerja itu

mencapai prestasi yang baik. Kinerja yang dimaksudkan diharapkan

memiliki atau menghasilkan mutu yang baik dan tetap melihat jumlah

yang akan diraihnya. Suatu pekerjaan harus dapat dilihat secara mutu

terpenuhi maupun dari segi jumlah yang akan diraih dapat sesuai dengan

yang direncanakan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi  Masalah

Guru sebagai pelaksana pendidikan sangat menentukan keberhasilan

pendidikan itu sendiri. Semakin baik pelaksanaan tugas guru atau kinerja

20 . Menurut Prawirasentono (1999: 2)
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guru semakin meningkat tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Ketidakmampuan guru dalam melaksanakan tugasnya akan menjadikan

sekolah kurang berhasil dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh

karena itu perlu diperkirakan hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja

guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Peneliti menyimpulkan bahwa  terdapat beberapa faktor yang diduga ikut

berkontribusi terhadap kinerja guru.

1. Motivasi.

2. Kepemimpinan kepala sekolah.

3. Minat.

4. Komitmen.

5. Supervisi.

6. Insentif.

7. kemampuan.

2. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi  masalah di atas, ternyata banyak faktor yang

mempengaruhi kinerja guru, namun dua faktor yang diduga lebih

dominan pengaruhnya terhadap kinerja guru yakni motivasi dan

kepemimpinan kepala sekolah.  Alasan  pembatasan  masalah  pada

faktor-faktor yang telah disebutkan di atas tersebut.

a. Apabila motivasi  akan memberikan dampak psikologis yang lansung

terkait dengan kinerja guru. Motivasi diyakini akan meningkatkan
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kinerja guru. Sebaliknya, dengan adanya motivasi yang tinggi, guru

akan dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik dan efektif.

Dengan demikian, pada penelitian akan diteliti  kontribusi motivasi

dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru MTsN

Tandun di Kabupaten Rokan Hulu.

b. Apabila kepemimpinan kepala sekolah dilakukan dengan tepat,

terprogram,  transparan, akuntabel serta berkesinambungan diyakini

kinerja guru akan meningkat serta diperlukan bantuan pihak lain,

dalam  pelaksanaan kepemimpinan  oleh wakil kepala sekolah, juga

akan berkontribusi terhadap kinerja guru. Kepemimpina kepala

sekolah merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan

kinerja karena sudah lazim manusia itu akan bekerja lebih baik jika

ada pembinaan dan pengawasan. Apabila kepemimpinan kepala

sekolah  dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan

yang ada, diduga akan dapat meningkatkan kinerja guru dalam

mengajar. Untuk itu penulis berpendapat bahwa pelaksanaan

pekerjaan itu perlu mendapatkan  pembinaan agar tujuan pendidikan

yang diinginkan bisa tercapai.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, dapat dirumuskan masalah penelitian

sebagai berikut:
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1. Bagaiman kontribusi motivasi memimpin kepala sekolah  terhadap

kinerja guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun di Kabupaten

Rokan Hulu?

2. Bagaiman kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja

guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun di Kabupaten Rokan

Hulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian

ini  adalah untuk mengungkapkan :

1. Mengetahui kontribusi motivasi kepala sekolah terhadap kinerja guru

Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Mengetahui kontribusi kepemimpinan kepala sekolah  terhadap

kinerja guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun di Kabupaten

Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak,

sebagai berikut:

a. Sebagai Guru, maupun  Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri

Tandun di Kabupaten Rokan Hulu  khususnya, menjadi bahan

pemikiran dalam meningkatkan kinerja, sehingga dapat menjalankan
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tugas dan memberi pelayanan yang terbaik bagi semua warga

sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan

pendidikan.

b. Sebagai Komite Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun di

Kabupaten Rokan Hulu  dapat meningkatkan peran sertanya dalam

menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang baik.

c. Sebagai Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun di

Kabupaten Rokan Hulu, salah satu informasi pelaksanaan

kepengawasannya, untuk meningkatkan kinerja guru Madrasah

Tsanawiyah Negeri Tandun di Kabupaten Rokan Hulu.

d. Sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu,

sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan

pembinaan terhadap pengawas ataupun sebagai dasar penyusunan

kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja guru Madrasah

Tsanawiyah Negeri Tandun di Kabupaten Rokan Hulu.

e. Sebagai Peneliti, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Magister  Pendidikan pada Progran Pascasarjana Universitas Islam

Negeri Susqa Pekanbaru, dan menambah wawasan peneliti tentang

keterkaitan antara  motivasi dan kepemimpinan kepala sekolah

terhadap kinerja guru.

f. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi awal dalam melakukan

penelitian   yang  lebih  komprehensif.
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E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis yang

akan diuji pada penelitian ini adalah

1. motivasi kerja berkontribusi  terhadap kinerja guru.

2. Kepemimpinan Kepala sekolah kerja berkontribusi  terhadap

kinerja guru.
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