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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa motivasi kepala sekolah berkontribusi terhadap kinerja guru di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun Kabupaten Rokan Hulu yakni

sebesar 0.899.

2. Bahwa kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi terhadap kinerja

guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun Kabupaten Rokan Hulu

yakni sebesar 0.922.

A. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan penelitian ini maka dapat diajukan saran

saran sebagai berikut:

1. Guru MTs Negeri Tandun Ujung Tandun agar lebih meningka tkan

kinerjanya berupa penyusunan silabus secara mandiri, meyusun rencana

pelaksanaan pembelajaran sesuai kebutuhan madrasah, melaksanakan

pembelajaran, melakukan interaksi dengan siswa, melaksanakan

evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan standar nasional

pendidikan khususnya standar isi, standar proses, standar kompetensi

lulusan dan standar penilaian yang akhirnya menghasilkan

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
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Hal ini diharapkan mampu menstimulasi terciptanya dinamika

pembelajaran yang sehat dan kondusif.

2. Untuk meningkatkan motivasi kerja guru MTs Negeri Tandun Ujung

Batu Rokan Hulu, Pimpinan Madrasah perlu mengembangkan

kebijakan berupa pemberian motivasi, kepemimpinan, contoh teladan

dan penghargaan kepada guru yang dinilai berprestasi terutama

penghargaan dalam bentuk non materi.Hal ini diharapkan dapat lebih

meningkatkan kinerja guru. Kemudian kepala sekolah harus memiliki

keinginan kuat untuk berhasil, melaksanakan tindak lanjut segala

bentuk masalah di sekolah, meningkatkan efektifitas perilaku kepala

sekolah dalam menjalin kerja sama dengan komite dengan kemauan

yang kuat untuk berhasil. Selain itu juga untuk objek penelitian

sebaiknya diperluas diseluruh sekolah di kabupaten Rokan Hulu.

3. Kepada pengawas, agar gapat lebih meningkatkan pengawasannya ke

MTs Negeri Tandun sehingga kinerja warga madrasah meningkat lebih

baik.

4. Kepada Kepala Kementerian Agama agar terus meningkatkan usaha

pengembangan profesionalisme guru dengan meningkatkan MGMP

seluruh mata pelajaran dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk

kepala dan guru MTs Negeri Tandun Rokan Hulu.

5. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh Karena itu

untuk mendapatkan kualitas kinerja guru yang lebih baik dalam

penelitian kontribusi motivasi dan kepemimpinan kepala sekolah
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terhadap kinerja guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Tandun Kabupaten

Rokan Hulu dimasa yang akan datang.


