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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.
1
 Dunia 

pendidikan memiliki banyak hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

pendidikan itu sendiri, salah satunya yaitu adalah sumber daya manusia.  

Sumber daya manusia adalah salah satu yang dapat mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan, karena tanpa adanya sumber daya manusia ini 

maka impian ataupun harapan untuk mencapai tujuan pendidikan tidak akan 

bisa terwujud. Guru adalah salah satu sumber daya manusia yang berperan 

penting dalam terlaksananya tujuan pendidikan, karna guru memiliki tugas 

untuk meningkatkan prestasi siswa, maka sangat diperlukan guru yang 

memiliki kinerja yang baik.  

Kinerja guru dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

kepuasan kerja yang dimiliki oleh guru tersebut. Kepuasan kerja adalah 

keadaaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para 

karyawan memandang pekerjaan mereka.
2
 Munandar mengartikan kepuasan 

kerja merupakan hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya 

                                                            
1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 5. 
2  Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana, Jakarta, 2011, h. 75. 
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tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaan. Dengan kata lain, 

kepuasan mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya.
3
 Kepuasan 

kerja melambangkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Terlihat dari 

sikap positif yang diberikan seseorang terhadap pekerjaan sebagai seorang 

tenaga pendidik maupun pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Kepuasan 

kerja yang dirasakan oleh guru, mendorongnya untuk tetap bersemangat 

bekerja untuk menghasilkan pekerjaan yang baik. Kepuasan kerja merupakan 

aspek penting untuk menghasilkan kinerja yang baik. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan 

hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang merasakan kepuasan dalam bekerja 

tentunya ia akan berupaya segenap kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan tugasnya. 

Gilmer berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar 

manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu 

sama lain. Keterampilan berkomunikasi perlu di kuasai oleh kepala sekolah, 

karena dengan keterampilan komunikasi kepala sekolah dan hubungan secara 

baik dapat memotivasi kerja guru.
4
 

Motivasi datang dari dalam diri manusia karenanya pemimpin 

organisai perlu menciptakan kondisi dimana pekerja dapat memotivasi dirinya 

                                                            
3  Barnawi & Muhammad  Arifin, Kinerja Guru Profesional, Ar-Ruzz Media, Yoyakarta,  

2012. h. 136. 
4  Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisai Pembelajaran, Alfabeta, 

Bandung, 2012, h.72. 
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sendiri. Motivasi hanya dapat terjadi apabila terdapat komunikasi dua arah.
5
 

Jika dua orang atau lebih bekerja sama maka perlu adanya komunikasi antara 

mereka. Komunikasi yang efektif menuntut rasa saling menghormati, percaya, 

terbuka dan tanggung jawab.
6
 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan 

baik dari kepala sekolah dengan guru diperoleh dari komunikasi yang baik. 

Oleh karena itu dalam lembaga pendidikan kepala sekolah dituntut untuk 

dapat berkomunikasi yang baik kepada guru-guru dan para staf di sekolah, 

karena apabila guru sudah mempunyai anggapan bahwa kepala sekolah 

kurang baik dalam berkomunikasi maka komunikasi yang dilakukan akan 

terhambat. 

Cara komunikasi yang baik kepala sekolah menentukan keberhasilan 

penyampaian informasi yang akan diberikan kepada guru-guru dan para staf. 

Oleh karena itu kepala sekolah haruslah mempunyai keterampilan 

berkomunikasi dengan baik. Menurut Strewart L Tubbs dan Sylina Moss, 

komunikasi yang dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan lima hal, 

yaitu: 

1. Pengertian yang baik terhadap komunikasi yang disampaikan 

2. Kesenangan terhadap komunikator dalam berkomunikasi 

3. Mempengaruhi sikap karena komunikasi yang dilakukan 

4. Hubungan sosial yang baik 

                                                            
5 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 

2009, h. 419. 
6 Wibowo. Manajemen Kinerja, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 327. 
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5. Menimbulkan tindakan baik.
7
 

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu 

juga halnya bagi suatu organisasi, dan begitu juga dalam suatu lembaga 

pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik 

dengan para guru, karena adanya komunikasi yang baik diharapkan dapat 

menjadi modal dalam menjalankan sekolah yang dikepalainya. Apabila di 

suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah kurang tepat dalam berkomunikasi, 

maka informasi yang akan disampaikan akan terhambat, sehingga akan 

terhambat pula proses pendidikan itu sendiri. Pentingnya komunikasi dalam 

organisasi maka perlu menjadi perhatian pengelola agar dapat membantu 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

Berdasarkan penelitian awal, terlihat bahwa  di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru Keterampilan komunikasi kepala 

sekolah nya sudah terlihat baik, seperti: 

1. Kepala sekolah menentukan tujuan komunikasi yang jelas dalam 

berkomunikasi. 

2. Kepala sekolah menyampaikan pesan dengan lengkap dan tidak 

menimbulkan keraguan. 

3. Kepala sekolah mampu memberikan bimbingan yang baik kepada 

bawahan. 

4. Kepala sekolah bersikap rendah hati dalam berkomunikasi. 
8
 

                                                            
7 Marhaeni Fajar,  Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, h. 

8. 
8 Wawancara dengan  Kepala TU Tanggal  20 februari 2017. 
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Namun dilihat dari kepuasan kerja guru masih rendah. Hal tersebut 

terlihat dari gejala-gejala dibawah ini, sebagai berikut: 

1. Sebagian guru masih ada yang merasa kurang adanya sosialisai oleh 

kepala sekolah terhadap aturan-aturan dan prosedur yang diterapkan oleh 

sekolah. 

2. Sebagian guru merasa kepala sekolah kurang dalam memberikan 

imformasi tentang pembaruan dalam dunia pendidikan. 

3. Sebagian guru merasa kurang adanya ganjaran yang pantas atas 

kinerjanya. (seperti, pemberian pujian dan motivasi). 

4. Sebagian guru kurang bersemangat dalam melaksanakan tugas.
9
 

Mengingat pentingnya pemberian insentif peningkatan kepuasan kerja 

guru, maka penelitian ini akan mengkaji tentang: Pengaruh Keterampilan 

Komunikasi Kepala Sekolah terhadap Kepuasan Kerja Guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, 

maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan supaya tidak 

menimbulkan penapsiran yang berbeda. 

1. Keterampilan adalah kemampuan dalam melaksankan tugas berdasarkan 

kompetensi pekerjaan dan hasilnya dapat diamati.
10

 

                                                            
9 Observasi dan Wawancara Tanggal 20 februari 2017. 
10 Wahyudi. Op. Cit,  h. 145. 
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2. Komunikasi merupakan proses yang digunakan oleh manusia untuk 

bertukar pesan signifikan dan berbagi makna tentang gagasan dan 

perasaan mereka satu sama lain.
11

 

3. Kepuasan kerja merupakan salah satu aspek psikologis yang 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya.
12

  

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh keterampilan komunikasi kepala sekolah terhadap kepuasan 

kerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu 

Pekanbaru. 

b. Keterampilan komunikasi kepala sekolah di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

c. Kepuasan kerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 

3 Terpadu Pekanbaru. 

d. Faktor keterampilan komunikasi kepala sekolah di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

e. Faktor Kepuasan kerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

 

                                                            
11  Wayne, Administrasi Pendidikan, Pustaka Belajar, Yogyakart , 2014, h. 580. 
12 T. Nuraini, Manajemen Sumber Daya Manusia, CV Aswaja Pressindo, Pekanbaru,  2017, 

h. 112. 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dalam 

kajian ini maka penulis memfokuskan pada keterampilan komunikasi 

kepala sekolah,  kepuasan kerja guru dan pengaruh keterampilan 

komunikasi kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

3. Rumusan masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka permasalahan pada 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana keterampilan komunikasi kepala sekolah di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru? 

b. Bagaimana kepuasan kerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru? 

c. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara keterampilan komunikasi 

kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana keterampilan komunikasi kepala sekolah 

di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui bagaimana kepuasan kerja guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 
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c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

keterampilan komunikasi kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru 

di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat mengetahui pentingnya 

keterampilan komunikasi untuk meningkatkan kepuasan kerja guru di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

b. Bagi guru, ssebagai informasi untuk meningkat kepuasan kerja di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

c. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk menyusun sebuah laporan 

penelitian yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan 

perkuliahan program S1 di UIN SUSKA RIAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 


