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SIMPIJIAN, IMPUKASI DAN SARAN 

--------~~~7--MIUK PERPUST AKA A I~J 
A. Silapwlaa UN I ME~ 

z 

Pende~ian weweoang IIICtOf*IDYBi kontnlmsi yang signifibn 

tabadap motiwsi kerja pepwai adminimasi lAIN Sumataa U1am Mcdan 

dengan besar swnbanpn efdlif mencapai 16,88%. Hal ini diBJtibn bahwa 

dapat dipredibi didam meningkatbn motivasi kerja pegawai administrasi 

lAIN Sumatera Utara Medan. Srdmgkan lklim komunikasi memberibn 

sumbangan mencapai 10,12 , ... HaJ iDi dapat diartikan bahwa. variasi yang 

terjadi pada variabellklim kmnunibsi scbcsar 10.12-10 dapat dipmdiksi daJam 

memogbtbm molivasi kerja pegawai admioislrasi lAIN Sumatmt Urara 

Medan. 

Selanjutnya,. Peode~ian ~ dan Wim kooumibsi secam 

bersama-sama memberikan s.unhmgan efektif sebesar 27 %. Hal ioi 

benna1rna bahwa 27 % dari variasi y-.g lajadi motivasi ke.ja pega.wai 

administrasi lAIN Sumatem UWa Medan dapat dipn:dik:si oleb kcdua 

variabel bebas tersebut. Dengao kala Jain, Pendelegasian weweoang dan lldlm 

motivasi hlja pegawai administrasi JAIN Smnatera Utam Medan. 
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B..J•plibsi 

z 

Hastl penelitian ini memmjukbn bahwa Pendelegasian 'WCWell8llg dan 

.Ddim komunilcasi mempuny:li kmtribusi signifibn baik scuditHeadiri 

maupun sa:am betsama-sama terlradap motivasi kerja pepwai administta.si 

IAJN Swnatent Utua Medao. Adanya kootribusi ta'sebut bc:rimplibsi 

sebagai berikut: 

Perrama.. baSil yang diperoleb dari pene1itiao ini meuunjukbo adaoya 

kootribusi positif aDiam PeodeJepsian wewenaD8 terbadap molivasi kaja 

pepwai admioistrasi lAIN Sumataa Ufara Medan. Hal ini memberikao 

pcnjelasan dan penegasan bahwa Pcudclegasian wcwenang dari pimpinm 

terbadap bawahan adalab saJah sam clemeD pentiJJg yang hams diperha6kaD , 

oleh pimpinan organisasi dalam. bilan meningbtkan motiwsi keljanya. 

KareDa melaJui Pendelegasim wewaJaD& ini secant tida.k Jangsung pitnpinan . 

dapat meogukur kfmampWI dan ~ bawaban da1am mdaksanakan 

IUgas yang didclegasibn h.padan}a disamping proses ini juga dapat 

dipandang vbagai samoa pengkadrun bagi bawahan daJam mdaksanak• 

tugas dan tmggungjawab pelrerjaan. 

Kou.selwensi kdabitan aulanl pendelgasian weweDaDg terbadap 

motiwsi kaja pegawa.i mab. berimpJikasi kepada : pibak pimpinan dalam 

\aitan ioi R.ektor beserla jajamt pimpinan lain 1mJS berupaya melahdcag 

pembiasaa11 pcodekpsi• wewcoaaa .... tugas kepada pegawai. deng;m 

tetap melakukan ana1isa kemampuan pegawai daJam mefakumbn tugas yang 

abn dideJep.-qkan Disampiag itu juga dilakukan ·uaining4rainiug Jmusu.suya 
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mengenai kemampuan-kemampoan yang berbobungan dengan manajemen 

para pegawai administniSi dari \WIJctu kewaktu secara berbla :serta bagi 

pegawai sendiri dibalapkm juga baros mdakrAkan penambahan wawasan 

deng;tn manbaca b~ mcngilruti :saninar dan Jain sebapiny.a. MeJalui 

kegiatan-kegiaJan tersebut dilwapbn dapat meningkatJcan bmampuan 

sebligus morivasi kerja pegawai 

KeJua.. basil yang diperoleb dari pcnelitian ini men.qukbo adanya 

signifikan a01ara ildim komunik:asi 1erbadap motivasi kaja 

pega'1"ai administtasi lAIN Sumatem Utara Medan walaupun hauya sebesar 

4.8 •1., saja. Hal ini mcmberikan pmjdasan dan penegasan b:alnw itdim 

kornunikasi dapat dipandang sehagai salah satu faktor ebtemal yang 

dibutuhkan para pegawai dalam tangb m.eningbtbn sekaligus 

mengembangbn motivasi lreJjanya. Dmpn demikian konselruensinya aplhila 

pimpinan lAIN Sumateta Utara Malan mcoginginkan meniogkatnya motivasi 

.kelja pant pega~ mab penciptaaa ildim .komunibsi sean kondusif 

dalam linglwngan organisasi maupun ka:ja sangat dipedukan. Peoci.plaaa. 

i.ldim Jcomunibsi yang kondusif diya)rini akan mendorong pepwai untuk 

meninglr:atkan produktivitas kcrja dan pada gilirannya akan me:ningkatkM 

pula~ lreljanya 

Keliga, adanya koot:ribusi signitibn peodelegasian weweuang dan 

ildim komunibsi seaua bo.........u labadllp motivasi kelja pcgawai 

administnlsi lAIN Sumatera Utam Medan. Hal ini DlelllllljuUan bahwa 

Pcadeleg.asian weM:DBDg daD iktim komunibsi merupakao hal y.mg wp 



z 
? 

didalam meningkatkan motivasi kcrja, oleb karena itu pwa pimpinan 

dibuapkan mc:mpedlltilcm dua &kt« ini dabm melaksauabn roda organisasi 

dan takh:osus dalam pelaksaawm ~ rutin. Di lain pibak juga pua pegawai 

selalu dibalapBan dapal meningbtbn keprofesioaala.rmya dengao 

meningbtbn temampua maoajemenllUIUJUl petabaoaan tugas dari waktu 

kew.aktu pada masa-masa yaDg akan dalaog dengan IIJC:D8iladi pclatiban 

maupuo peoal8raD dan bila memungkinbn mengikuti pendidikan ke jeojang 

Saran-saran y.mg disampaibn sdwbun~ dengan temuan penelitian 

ini adalah ~i berikut 

J_ Pimpinan lAIN Sumateta Utara Medan dalam hal ini Rektor beselta WWJr 

pimplnan lain.nya disaranbn mampu mr:adinamisasikan pelaksanaan tugas 

scbari-bari meJaJui pcodelegasaian wewenang kepada para pegawai 

disamping terns memberibn kcsempllan \cpada seluruh pepwai yang 

ada untuk mengiJruti peJatihan yang bermanfaat dalam JDCIJing,lr;atbD 

lroalitas keprofesiooalan dlllt motiwsi da&t prestaSi kerjanya. 

2. Dinamisasi pelaksaman tugas sebari-hari melalui· penddegasaian togas 

kepada uosur pepwai abn sematin maksimal pe~ manakala 

pimpinan bersena unsur Jain J3D& ada di lAIN SUJJJatem l1tanl Medao 

mampu menciplakan kesinambunpn iklim komunikasi bat"k sa;ara fonnal 
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maupun non formal dari wabo t.ewakJu untuk masa-masa yang akan 

3 _ Peneliti lain. disamnkan menindak 1aojuli penel1tian iui deng;an v.&riabel-

wriabel berbeda yang turut memberibo swnbangan terbadap motivasi 
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