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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan persepsi 
guru tentang kemampuan manajemen kepala madrasah dalam pengembangan 
sumberdaya guru dan komitmen tugas baik secara sendiri-sendiri maupun secara 
bersama-sama dengan kinerja guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Pura. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) berjumlah 36 orang pada tahun 2009/2010. Sample penelitian ini 
ditetapkan sejumlah 36 orang (total sampling). 

Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner berbentuk skala Likert. 
Angket disusun berdasarkan indikator variabel dan diperiksakan kepada 
Pembimbing Tesis, selanjutnya diuji cobakan kepada responden yang bukan 
sample penelitian. Setelah dilakukan uji instrumen, diketahui seluruh instrumen 
variabel X1 terdiri dari 48 butir seluruhnya valid, variabel X2 terdiri dari 30 butir 
seluruhnya valid dan Y terdiri dari 30 butir, seluruhnya valid. Uji persyaratan 
analisis data variabel X1, X2 dan Y diketahui bahwa seluruh variabel berdistribusi 
normal, sehingga dapat dilakukan pengujian linieritas dan hasil uji linieritas, 
ternyata regresi antara variabel X1 dengan Y dan X2 dengan Y juga linier dengan 
nilai p < 0,05 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 
Pertama, persepsi guru tentang kemampuan manajemen kepala madrasah 

dalam pengembangan sumberdaya guru berhubungan positif dan signifikan 
dengan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Pura. Pada uji 
hipotesis penelitian, diperoleh korelasi X1 dengan Y sebesar 0,612. 

Kedua, komitmen tugas berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja 
guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Pura. Pada uji hipotesis penelitian, 
diperoleh korelasi X2 dengan Y sebesar 0,512.  

Ketiga, persepsi guru tentang kemampuan manajemen kepala madrasah 
dalam pengembangan sumberdaya guru dan komitmen tugas guru secara bersama-
sama berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja guru di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Tanjung Pura. Pada uji hipotesis penelitian, diperoleh korelasi 
X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y sebesar 0,710. 
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