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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

Handoko mengemukakan kepuasan kerja adalah keadaan 

emisional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para 

karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini tampak 

dalam sikap positif  karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

yang dihadapi dilingkungan kerjanya.
13

 Seterusnya menurut Herbert 

menyatakan, kepuasan kerja adalah suatu reaksi personal dan bersifat 

emosional.
14

 Oleh karena itu, kepuasaan kerja setiap orang tidaklah 

sama atau bersifat relatif. Puas bagi seseorang belum tentu puas bagi 

orang lain. 
15

 

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat 

individu. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-

beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Ini 

disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing individu. 

Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan 

keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

                                                            
13 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana, Jakarta, 2009, h. 75. 
14 Husaini Usman, Op. Cit, h. 499. 
15Ibid, h. 499. 
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yang dirasakannya, sebaliknya semakin sedikit aspek-aspek dalam 

pekerjaan yang sesuai dengan individu, maka semakin rendah tingkat 

kepuasan yang dirasakannya.
16

 

Greenberg dan Baron menyatakan, bahwa kepuasan kerja 

sebagai sifat positif atau negatif yang dilakukan individual terhadap 

pekerjaan mereka. Sementara itu Vecchio menyatakan kepuasan kerja 

sebagai pemukiran, perasaan, dan kecendrungan tindakan seseorang 

yang merupakan seseorang terhadap pekerjaan.
17

 

b. Teori Kepuasan Kerja 

Teori-teori tentang kepuasan kerja sebagai berikut: 

1. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Neet fulfillment theory) 

Kepuasan kerja pegawai tergantung pada terpenuhi atau 

tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apa bila 

ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan 

pegawai terpenuhi, makin puas pegawai tersebut. Begitu pula 

sebaliknya apa bila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai 

itu tidak akan merasa puas. 

2. Teori pengharapan (Exceptancy Theori) 

Teori pengharapan dikembangkan oleh Viktor H. Vroom. 

Vroom menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu produk dari 

bagaimana seseorang menginginkan sesuatu, dan penaksiran 

seseorang memungkinkan aksi tertentu yang akan menentukan. 

                                                            
16 Edy Sutrisno, Op. Cit, h.76. 
17 Wibowo, Op. Cit h. 501. 
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3.  Teori Dua Faktor Herzberg 

Teori dua faktor dikembangkan oleh Frederick Herzberg. 

Dua faktor yang menyebabkan rasa puas atau tidak puas menurut 

Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan 

faktor pemotivasian (motivational factors ). Faktor pemeliharaan 

disebut pula dissatisfiers, hygiene factors, job context, extrinsic 

factors yang meliputi administrasi dan kebijakan perusahaan, 

kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan 

dengan subordinate, upah, keamanan kerja, kondisi kerja, dan 

status. Sedangkan faktor pemotivasian di sebut pula satisfier, 

motivators, job content, intrinsic factors yang meliputi dorongan 

berprestasi, pengenalan, kemajuan (advancement), work it self, 

kesempatan berkembang dan tanggung jawab.
18

 

4. Teori keadilan (Equity Theori). 

Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas 

atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidaknya kedailan (equity) 

dalam suatu situasi, khususnya dalam situasi kerja. Menurut teori 

ini komponen utama dalam teori keadilan adalah input, hasil, 

keadilan dan tidak keadilan. 
19

 

 

 

                                                            
18 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, PT 

Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, h. 121-122. 

19 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk  Perusahaan, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2011, h. 856. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Faktor-faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan 

kepada karyawan bergantung pada pribadi masing-masing keryawan. 

Menurut Gilmer,  Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

adalah: 

1. Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan 

untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan 

selama kerja. 

2. Keamanan kerja. Faktor ini disebut untuk menunjang kepuasan 

kerja, baik bagi karyawan. Keadaan yang aman sangat 

mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja. 

3. Gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidak puasan, dan jarang 

orang mengekspresikan kepuassan kerja dengan sejumlah uang 

yang diperolehnya. 

4. Perusahaan dan manajemen. Perusahaan dan manajemen yang 

baik adalah yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja 

yang stabil. Faktor ini yang menentukan kepuasan kerja karyawan. 

5. Pengawasan. Sekaligus atasanya. Supervisi yang buruk berakibat 

absensi dan turn over; 

6. Faktor instrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada dalam pekerjaan 

mengsyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta 

kebanggaan akan tugas meningkatkan atau mengurangi kepuasan. 
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7. Kondisi kerja. Termasuk di sini kondisi tempat, ventilasi, 

penyiaran, kantin dan tempat parkir. 

8. Aspek sosial alam pekerjaan. Merupakan salah satu sikap yang 

sulit digambarkan tetapi di pandang sebagai faktor yang 

menunjang puas atau tidak puas dalam bekerja. 

9. Komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan 

pihak manajemen banyak dipakai alasan untuk menyekai 

jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan pihak atasan intuk 

mau mendengar, memahami, dan mengakui pendapat ataupun 

prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa 

puas terhadap kerja. 

10. Fasilitas. Fasilitas rumah sakit,cuti, dana pensiun, atau perumahan 

merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan 

menimbulkan rasa puas.
20

 

d. Penyebab Kepuasan Kerja 

Menurut kreitner dan knicki terdapat lima penyebab kepuasan 

kerja yaitu sebagai berikut: 

1. Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan) 

Model ini dimaksudkan bahwa kepuasan ditentukan oleh 

tingkatan karakteristik pekerjaan yang memberikan kesempatan 

pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

 

                                                            
20 Ibid, h. 77-78, 
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2. Diskrepancies (perbedaan) 

Model ini menyatakan kepuasan merupakan suatu hasil 

memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan 

antara apa yang diharapkan dan yang dipeoleh individu dari 

pekerjaan. Apabila harapan lebih besar dari yang diterima, orang 

tidak akan puas. Sebaliknya diperkiran individu akan puas apabila 

mereka menerima manfaat diatas harapan. 

3. Value attainment (pencapaian nilai) 

Gagasan Value attainment adalah bahwa kepuasan 

merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan 

nilai kerja individual yang penting. 

4. Equity (keadilan) 

Model ini dimaksudkan bahwa kepuasan merupakan fungsi 

dari beberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. kepuasan 

merupakan hasil dari persepsi orang bahwa perbandingan antara 

hasil kerja dari inputnya relatif lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan perbandingan antara keluaran dan masukkan pekerjaan 

lainnya. 

5. Dispositional /genetic components (komponen genetik) 

Beberapa rekan kerja atau teman tampak puas terhadap 

variasi lingkungan kerja, sedangkan lainnya tidak puas. Model 

mangisyaratkan perbedaan individu hanya mempunyai arti penting 
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untuk menjelaskan kepuasan kerja seperti halnya karakteristik 

lingkungan pekerjaan.
21

 

e. Mengukur Kepuasan Kerja 

Pekerja memerlukan interaksi dengan co-worker dan atasan, 

mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, mencapai satandar 

kinerja, hidup dengan kondisi kerja yang sering tidak ideal dan 

semacamnya. Hal ini berarti bahwa penilaian pekerja tentang puas atau 

tidak puas terhadap pekerjaannya merupakan sejumlah ciri-ciri elemen 

pekerjaan yang kompleks.  

 Menurut  Greenberg Baron,  ada tiga cara untuk melakukan 

pengukuran kepuasan kerja, yaitu:  

1. Rating Scales dan Kuesioner  

Rating Scales dan Kuesioner  merupakan pendekatan pengukuran 

kepuasan kerja yang paling umum dipakai dengan menggunakan 

kuesioner di mana Rating Scales secara khusus disiapkan.  

2. Critical insidents 

Disini individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan 

pekerjaan mereka yang mereka rasakan terutama memuaskan atau 

tidak memuaskan. 

3. Interviews 

Interview merupakan prosedur pengukuran kepuasan kerja dengan 

melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja. Dengan 

                                                            
21 ibid,  h. 504-505. 
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menanyakan secara lansung tentang sikap mereka, sering mungkin 

mengembangkan lebih mendalam dengan menggunakan kuesioner 

yang terstruktur.
22

 

2. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi  

Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan 

pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak 

langsung, secara tertulis, lisan maupun bahasa non verbal. Orang yang 

melakukan komunikasi disebut komunikator, orang yang diajak 

komunikasi disebut komunikan. Orang yang mampu berkomunikasi 

disebut komunikatif. Orang yang komunikatif adalah orang yang 

mampu menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain, baik 

langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun bahasa 

non verbal sehingga orang lain dapat menerima informasi (pesan) 

sesuai dengan harapan komunikator.
23

 

Suharsimi Arikunto, berpendapat bahwa komunikasi dapat 

diartikan sebagai proses penyampaian berita dari sumber kepada orang 

lain. Memberi berita kepada orang lain merupakan proses pemindahan 

ide penyampaian berita sendiri maupun ide dari orang lain. 
24

 

Kreitner Dan Kinicki, mengemukakan komunikasi adalah 

pertukaran informasi antara komunikator dan komunikan, dan menarik 

                                                            
22 ibid, h. 510-512. 
23 Husaini Usman, Op. Cit, h. 420. 
24 Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, Aditya Media, 

Yogyakarta, 2008, h. 353. 
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kesimpulan sebagai persepsi tentang makna sesuatu antara individual 

yang terlibat. Juga dikatakan sebagai pertukaran interpersonal dari 

informasi dan pengertian. Sedangkan menurut greenberg dan Baron, 

komunikasi adalah proses bagaimana orang, kelompok atau organisasi 

sebagai the sender mengirimkan beberapa tipe informasi sebagai the 

message kepada orang, kelompok atau organisasi lain sebagai sebagai 

the recever.
25

 

b. Fungsi Komunikasi 

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa, komunikasi antara 

kepala sekolah dengan guru harus dijalin dengan baik sehingga 

menjadi hubungan dinas yang akrab serta bebas. Oleh karena itu, 

komunikasi kepala sekolah dengan guru harus terjadi secara vertikal, 

atau komunikasi dari bawah keatas. Komunikasi kebawah diantaranya: 

1. Pemberian petunjuk, memberikan tugas, pengarahan, penjelesan 

tentang perjalanan tugas, menjelaskan tentang tata kerja dan 

sebagainya. 

2. Memberikan perintah,  Memberikan perintah untuk memberikan 

tugas di luar rutinitas, yang belum disebutkan dalam petunjuk 

pembagian tugas dan perintah-perintah. 

3. Memberi informasi, baik secara lisan maupun secara tulisan 

melalui pengumuman maupun buku edaran keliling. 

                                                            
25 Wibowo, Perilaku Dalam Organisasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 241-242. 
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4. Pemberian teguran yang diberikan kepada seseorang atau kepada 

beberapa guru yang sering meninggalkan tugas dan kewajiban 

tanpa izin, dan pelanggaran terhadap tata tertib. 

5. Pemberian pujian atau hadiah kepada guru yang telah 

melaksanakan tugas dengan baik. Tidak adil kalau kepala sekolah 

hanya melakukan hal yang disenangi bawahannya. Pujian 

merupakan hal yang dapat mengangkat dan meningkatkan mutu 

kerja bawahan.
26

 

c. Unsur-Unsur Komunikasi 

Unsur-unsur komunikasi secara umum dapat dibagi menjadi 

tujuh unsur saling berkaitan, yaitu: 

1. Komunikator  

Komunikator merupakan pelaku yang akan menyampaikan 

pesan. Pelaku atau komunikator dapat bersifat individu maupun 

kelompok. 

2. Komunikan  

Komunikan adalah Pelaku yang menerima pesan. 

Komunikan dapat bertindak sebagai komunikan individu maupun 

komunikan kelompok, dan dapat juga berupa orang ataupun bukan 

orang. 

 

 

                                                            
26 Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, Op. Cit, h. 359. 
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3. Pesan 

Pesan berupa inti atau berita yang mengandung arti, oleh 

karena itu pesan yang disampaikan harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga pesan tersebut dapat menarik perhatian sasaran yang 

dituju. Komunikator perlu memilih pesan yang akan disampaikan 

agar dapat menjadi respon yang baik dari komunikan. 

4. Umpan balik 

Umpan balik adalah keluaran yang dihasilkan, yang dapat 

berupa tanggapan atau respon, dari pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan. 

5. Transmit  

Transmit artinya menyampaikan, mengirimkan, atau 

menyebarkan. Transmit merupakan aktivitas dari komunikator 

dalam pengiriman pesan kepada komunikan. Dalam pengirim 

pesan bisa dilaksanakan secara langsung pada dasar akan lebih 

efektif hasilnya dibanding dengan pengiriman pesan secara tidak 

lansung, karena penyampaian pesan secara tidak langsung 

komunikator membutuhkan media atau sarana yang khusus untuk 

melakukan penyampaian pesan tersebut. 

6. Media komunikasi 

Pemilihan media komunikasi membutuhkan keterampilan 

dan kejelian dari komunikator. Media komunikasi yang dipilih 

dapat berwujud media tertulis, lisan, dan alain sebagainya, ataupun 
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kombinasi dari keseluruhan media sesuai dengan tujuan dan 

kepentingan dalam pesan.  

7. Gangguan  

Gangguan dalam berkomunikasi dapat terjadi pada setiap 

unsur komunikasi. Gangguang harus dihilangkan atau 

diminimalisirkan agar komunikasi yang terjadi menjadi lebih 

efektif. 
27

 

d. Proses Komunikasi 

Secara umum proses komunikasi melibatkan unsur-unsur, yaitu 

komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Proses 

komunikasi dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

kk  

 

 

 

Gambar 1.1 : Proses komunikasi 

Dalam  komunikasi tersebut, yang paling diharapkan oleh 

penyampai pesan adalah umpan balik atas pesan yang disampaikannya 

kepada penerima pesan. Dengan adanya umpan balik berarti pesan 

yang disampaikan oleh pengirim pesan dapat di pahami dengan baik 

dan menarik bagi si penerima pesan. 

                                                            
27 Rismi Somad & Donni Juni Priansa, Manajemen Komunikasi Membangun Bisnis 

Beroriantasi Pelanggan, Alfabeta, Bandung, 2014, h. 123-125. 

komunikator pesan media komunikan 

Umpan balik  
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e. Bentuk-bentuk Komunikasi 

Bentuk-bentuk komunikasi sebagai berikut: 

1. Komunikasi vertikal 

Komunikasi vertikal  dapat berupa komunikasi dari 

pimpinan ke pegawai (down ward comminication) maupun dari 

pegawai ke pimpinan (up ward comminication). Komunikasi 

pegawai ke pimpinan terjadi hierarki wewenang rendah ke hierarki 

wewenang yang lebih tinggi.  

Komunikasi pimpinan ke pegawai dimaksudkan  untuk 

memberikan pengertian atau wewenang kepada pegawai untuk 

melakukan suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam 

kedudukannya sebagai anggota organisasi. Komunikasi tersebut 

biasanya dilakukan dalam bentuk: pemberian perintah, informasi 

atau pengarahan, ceramah, terguran dan penjelasan. Komunikasi 

pegawai ke pimpinan dimaksudkan untuk memberikan bahan-bahan 

atau keterangan yang diperlukan oleh pimpinan, juga sebuah saluran 

bagi penyampaian pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan para 

pegawai. Komunikasi pegawai ke pimpinan berupa: laporan, 

usulan-usulan, saran-saran, keluhan-keluhan, serta gagasan dan 

pendapat.  

2. Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal dilakukan antar sesama pegawai dan 

staf lainnya. komunikasi horizontal pada umumnya bersifat 
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pemberian informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kebijaksanaan pimpinan sehingga tidak mengandung unsur perintah. 

 komunikasi horizontal atau disebut juga komunikasi ke 

samping mempunyai peranan penting untuk mengkoordinasikan 

kegiatan, dapat membantu interaksi dalam pelaksanaan tugas 

pekerjaan, sehingga suasana menjadi lebih akrab dan tidak formal. 

komunikasi horizontal dapat dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung. Secara langsung bisa dilaksanakan, misalnya 

melalui rapat pimpinan (rapat dinas) dan rapat kerja (musyawarah 

kerja). Sedangkan secara tidak langsung, bisa dilaksanakan dengan 

cara lisan dan tulisan, misalnya melalui telepon, memo, nota, dan 

surat kabar.  

3. Komunikasi diagonal  

Komunikasi diagonal disebut juga dengan komunikasi 

silang. komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlansung 

antara pegawai pada tingkat kedudukan yng berdeda pada tugas atau 

fungsi yang berbeda dan tidak mempunyai wewenang langsung 

terhadap pihak lain. komunikasi diagonal  sama pentingnya dengan 

pelaksanaan arah komunikasi lainnya meskipun berbeda tingkatan 

dan kewenangannya namun melalui komunikasi ini masing-masing 

pihak akan memperoleh informasi yang bermanfaat bagi 

pelaksanaan kerja.
28

   

                                                            
28 Rismi Somad & Donni Juni Priansa, Op. Cit, h. 127-129. 
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f. Teknik Berkomunikasi Efektif 

Untuk menjadi komunikator dan komunikan yang baik, maka 

harus dapat mengatasi hambtan dalam komunikasi, maka komunikator 

dan komunikan harus dapat menjadi: 

1. Sebagai pendengar yang baik 

Sebagai pendengar dan pembicara yang baik haruslah 

menjalan sebelas kaidah menjadi pendengar yang baik, yaitu: 

a. Lakukan kontak maata dengan lawan bicara 

b. Hindarilah untuk mengevaluasi lebih awal terhadap pembicara 

c. Hindari pemberian “bumbu-bumbu” waktu berbicara dengan 

orang lain 

d. Jangan mencampuri pemikiran orang lain yang sedang 

berbicara atau melanjutkan ujung-ujung pembicaraan 

e. Jangan menghindarkan diri untuk mendengar pembicaraan 

karena orang akan menjauhkan keterbukaan 

f. Jangan mengintrupsi pembicaraan orang lain (berlaku sopan) 

g. Hindari kecurigaan terhadap yang dibicarakan oleh komunikan 

(bersikap dan berfikir positif) 

h. Jangan perhatikan orangnya, tetapi isi pembicaraan 

i. Jangan munafik terhadap diri sendiri karena banyak pengaruh 

terhadap isi pembicaraan 

j. Dengarkan isi pembicaraan (dalam hal ini, ingat kita diberi dua 

telinga dan satu mulut) maknanya adalah supaya kita lebih 
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banyak mendengar dan menjadi pendengar yang baik dari pada 

banyak bicara, tapi tanpa tindakan nyata NATO (No Action 

Talking Only) 

k. Konsentrasilah pada lawan bicara, hindari dan pikiran lain yang 

mengganggu 

Verma (1996) memberikan menjadi pendengar yang baik 

adalah dengan, ACTIVE LISTEN, yaitu kepanjangan dari: 

a) Attention (penuh perhatian) 

b) Concern (tertarik) 

c) Timing (pilih waktu yang tepat) 

d) Involement (merasa turut terlibat) 

e) Vocal tones (irama suara) 

f) Eyes contac (adakan kontak mata) 

g) Lock (bahasa tubuh) 

h) Interest (tunjukkan minat) 

i) Sumarize (singkat/intisari pesan) 

j) Terytori (batasi hal-hal penting) 

k) Empathy (penuh perasaan) 

l) Nod (mengakulah tanda anda sudah memahami atau setuju) 

 

2. Menjadi pembicara yang efektif 

Sebagai pembiacara yang baik Verma berpendapat harus 

memenuhi tiga langkah, yaitu: 

a. Pendahuluan (katakan apa yang akan dikatakan) 

b. Menerangkan (jelaskan sesuatu yang akan disampaikan kepada 

komunikan) 

c. Ringkasan (sampaikan inti apa yang telah disampaikan) 

3. Menjadi pembaca yang baik 

Sebagai pembaca yang baik ia harus menggunakan prinsip-

prinsip PQRT, yaitu, Preview (melihat keseluruhan bahan bacaan 
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bisa melalui daftar isi), Question (bertanya dalam hati, mana yang 

perlu ibaca dan yang perlu dibutuhkan), Read (baca), Self efalution, 

(adakan penilaian sendiri, bacaan mana yang cocok untuk 

diterapkan sesuai dengan sosial budaya kita), Test(uji penerapan 

bacaan itu berdasarkan data lapangan). 

4. Menjadi penulis yang baik 

Sebagai penulis yang baik, ia harus menggunakan bahasa 

indonesia yang baik benar, dengan menggunakan kaidah-kaidah 

penulisan karya ilmiah. 

5. Menjadi pembelajar yang baik 

Sebagai pembelajar yang baik, ia harus menggunakan 

prinsip learning to  know, agar tahu melakukannya  learning to  do, 

agar dapat bekerja sama dengan orang lain how to work together, 

dan agar dapat memberi atau manusia yang bermanfaat learning to  

be, dan yang lebih penting adalah belajar untuk mempelajari 

learning to learn. 

6. Menjadi pembimbing yang baik 

Sebagai pembimbing yang baik, ia harus mengarahkan dan 

membantu orang bimbingannya atau membantu mengatasi 

permasalannya.
29

 

 

 

                                                            
29 Husaini Usman 0p. Cit h.  428-432. 
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g. Hambatan-hambatan dalam Berkomunikasi 

Armstrong berpendapat bahwa, hambatan-hambatan dalam 

berkomunikasi antara lain ialah berikut: 

1.  Mendengar apa yang ingin kita dengar.  

Kita cenderung mendengar apa yang ingin kita dengar, bukan apa 

yang sesungguhnya disampaikan orang lain kepada kita. Kita 

memiliki prakonsepsi mengenai apa yang akan dikatakan oleh orang 

lain, dan apabila mereka menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai 

dengan prakonsepsi kita, maka kita akan membuat penafsiran sesuai 

dengan prakonsepi tersebut. Oleh karena itu, apa yang dikatakan 

oleh orang lain dan apa  yang kita dengar dapat berbeda sama 

sekali. Akibatnya, pesan yang dikirim tidak bisa diterima dengan 

baik. 

2. Mengabaikan informasi yang bertentangan. 

Kita mengabaikan atau menolak komunikasi yang bertentangan 

dengan keyakinan-keyakinan kita.  

3.  Persepsi terhadap komunikator/pembicara.  

Sangat  sulit bagi kita untuk memilah penerimaan kita terhadap 

ucapan seseorang dengan perasaan kita terhadap orang tersebut.  

4. Pengaruh kelompok.  

Sikap dan perasaan kita dipengaruhi dari kelompok mana orang 

yang kita ajak berkomunikasi.Umumnya, orang lebih suka 

mendengarkan pendapat teman sekelompoknya daripada pendapat 
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orang dari luar kelompoknya. Karyawan lebih suka mempercayai 

kata-kata sesama teman karyawannya dari pada ucapan 

manajernya.  

5. Setiap kata memiliki makna yang berbeda untuk orang yang 

berbeda. 

Mengomunikasikan kata-kata memang mudah, namun 

mengomunikasikan maksud suatu kata merupakan pekerjaan yang 

amat sulit. 

6. Komunikasi non-verbal.  

Kita tidak hanya “membaca” apa yang dikatakan seseorang, tetapi 

juga cara mengatakannya. Kita merasakan bahwa bahasa tubuh 

lebih berarti daripada kata-kata. Namun, dalam bahasa tubuh 

banyak aspek yang bisa disalah artikan.  

7. Emosi.  

Emosi akan mewarnai penerimaan kita terhadap pesan. Pada saat 

marah atau merasa tidak aman, kita mungkin akan menolak nasihat 

yang sebenarnya bijaksana.  

8.  Suara gaduh.  

“Suara gaduh” bisa berarti suara yang keras atau informasi yang 

mengganggu atau membingungkan. “Suara gaduh” tentu akan 

dapat mengacaukan atau mengaburkan arti pesan yang kita coba 

terima.  
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9. Ukuran.  

Semakin besar ukuran atau kerumitan organisasi, semakin besar 

masalah komunikasi. 

h. Cara Mengatasi Hambatan-hambatan  dalam Berkomunikasi 

Armstrong mengemukakan cara mengatasi hambatan-hambatan  

dalam berkomunikasi adalah sebagai berikut: 

1. Sesuaikan dengan dunia penerima.  

Memperhitungkan dampak dari ucapan atau tulisan yang 

disampaikan pada penerimanya. Pesan yang hendak disampaikan 

harus diramu agar sesuai dengan minat, nilainilai dan pemahaman 

penerimanya. Harus disadari bahwa bahwa orang akan menolak apa 

yang tidak ingin mereka dengar. Mereka mungkin memiliki 

prasangka, atau pandangannya sangat dipengaruhi oleh orang lain.  

2. Gunakanlah umpan balik.  

Meminta kepada penerima pesan agar memberi tahu apakah pesan 

yang disampaikan dipahami atau tidak.  

3. Gunakan komunikasi dua arah.  

Apabila mungkin, bicaralah langsung kepada karyawan, jangan 

mengirim pesan tertulis. Dengan cara seperti itu, dapat 

menyesuaikan pesan-pesan yang disampaikan dengan reaksi yang 

mereka berikan. Penyampai pesan juga bisa menanggapi berbagai 

pertanyaan, keraguraguan dan kekawatiran dengan segera. 
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4. Gunakan beragam saluran.  

Beberapa pesan lebih tepat disampaikan secara tertulis agar mudah 

disebarluaskan. Namun, banyak pula pesan yang harus 

disampaikan secara lisan. Pilihlah saluran komunikasi yang sesuai 

dengan isi pesan dan situasinya.  

5. Gunakan penguatan.  

Sampaikan pesan dengan berbagai cara agar dapat diterima. Berilah 

penekanan pada pesan-pesan yang penting.  

6. Gunakan bahasa yang tidak berbelit-belit dan sederhana.  

Hindarilah penggunaan jargon, kata-kata yang panjang dan kalimat 

yang rumit.  

7.  Kurangi gangguan.  

Jangan menyampaikan pesan melalui beberapa jenjang manajerial 

atau supervisi. Sampaikanlah secara langsung.
30

 

i. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi 

Komunikasi sebagai jembatan yang mempertemukan antara 

anggota dalam perusahaan. Namun, terkadang belum menyadari betapa 

pentingnya komunikasi yang terkadang terputus.
31

 

Ada dua faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu dari 

pihak sender atau disebut pula komunikator, dan faktor dari pihak 

komunikator atau komunikan. 

                                                            
30 Jurnal Pelangi Pendidikan Volume 21 No. 1 Juni, h. 13-14. Di Akses tanggal 29 Maret 

2017. Pukul 10.15. 
31 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Menusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke 

Praktik, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 428. 
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1. Faktor dari pihak sender atau komunikator: 

a. Keterampilan komunikator 

Sender sebagai pengirim informasi, ide, berita, pesan perlu 

mengusai cara-cara menyampaikan pikiran baik secara tertulis 

maupun lisan. 

b. Sikap komunikator 

Sikap komunikator sangat mempengaruhi pada komunikan. 

Sender yang bersikap angkuh terhadap komunikan dapat 

mengekibatkan informasi atau pesan yang diberikan menjadi 

ditolak oleh komunikan. Begitu pula sikap komunikator yang 

ragu-ragu dapat mengakibatkan komunikator menjadi tidak 

percaya terhadap informasi atau pesan yang disampaikan. Maka 

dari itu, komunikator  harus bersikap menyakinkan 

komunikator terhadap pesan yang diberikan kepadanya. 

c. Pengetahuan komunikator 

komunikator yang mempunyai pengetahuan yang luas dan 

mengusai materi yang disampaikan akan dapat 

mengimformasikan kepada komunikan sejelas mungkin. 

Dengan demikian, komunikan  akan lebih mudah mengerti 

mengerti pesan yang sampaikan oleh komunikator. 

d. Media saluran yang digunakan oleh komunikator 

Media atau saluran komunikasi sangat membantu dalam 

menyampaikan ide, informasi atau pesan kepada receiver. 
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Sender perlu menggunakan media saluran komunikasi yang 

sesuai dan menarik perhatian komunikan. 

2. Faktor dari pihak receiver atau komunikan: 

a. Keterampilan komunikan 

Keterampilan komunikan dalam mendengar dan membaca 

pesan sangat penting. Pesan yang diberikan oleh sender akan 

dapat dimengerti dengan baik, jika komunikan  mempunyai 

keterampilan mendengar dan membaca. 

b. Sikap komunikan 

Sikap komunikan tehadap komunikator  sangat mempengaruhi 

efektif tidaknya komunikasi. Misalnya, komunikator bersikap 

apriori, meremehkan, berprasangka buruk terhadap 

komunikator, maka komunikasi tidak efektif, dan pesan tidak 

berarti bagi komunikator. Maka dari itu komunikator haruslah 

bersikap positif terhadap komunikantor sekalipun pendidikan 

komunikator lebih rendah dibandingkan dengannya. 

c. Pengetahaun komunikan 

Pengetahaun komunikan sangat berpengaruh pula dalam 

berkomunikasi komunikan yang mempunyai pengetahuan 

yang luas akan lebih mudah dalam menginterprestasikan ide 

atau pesan yang diterimanya dari komunikator. Jika 

pengetahuan komunikan kurang luas sangat memungkinkan 
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pesan yang diterima menjadi kurang jelaas atau kurang dapat 

dimengerti oleh komunikan 

d. Media saluran komunikasi 

Media komunikasi yang dugunakan sangat berpengaruh dalam 

penerima ide atau pesan. Media saluran komunikasi berupa 

alat indera yang ada pada komunikan sangat menentukan 

apakah pesan dapat diterima atau tudak untuknya. Jika alat 

indera komunikan terganggu maka pesan yang diberikan oleh 

komunikantorndapat menjadi kurang jelas bagi komunikan.
32

 

j. Indikator Komunikasi 

Joseph A. DeVito, berpendapat bahwa indikator komunikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Keterbukaan 

Keterbukaan, untuk menunujukkan kualitas keterbukaan 

dari komunikasi ini ada dua aspek, yakni: aspek keinginan untuk 

terbuka bagi setiap orang berinteraksi dengan orang lain. Dengan 

keinginan untuk terbuka ini dimaksud agar diri masing-masing 

tidak tertutup di dalam menerima informasi. Aspek lainnya ialah 

keinginan untuk menanggapi jujur. Dengan demikian komunikasi 

akan efektif jika keterbukaan dalam komunikasi diwujudkan. 

 

 

                                                            
32 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,  PT 

Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, h. 148-150. 
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2. Empati 

Empati, komunikasi yang sangat sulit dicapai adalah 

kemampuan melakukan empati ini. Dengan empati dimaksdukan 

untuk merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang lain. 

3. Dukungan 

Dukungan, dengan dukungan ini akan tercapai komunikasi 

yang efektif. Dukungan adakalanya terucap dan adakalanya tidak 

terucapkan. Dukungan yang tidak terucapkan tidaklah mempunyai 

nilai negatif, melainkan dapat merupakan aspek positif dari 

komunikasi. 

4. Sikap positif 

Rasa positif, komunikasi akan terpelihara baik, jika suatu 

perasaan positif terhadap orang lain itu dikomunikasikan. Hal ini 

akan membuat orang lain tersebut merasa lebih baik dan 

mempunyai keberanian untuk lebih berpartisipasi pada setiap 

kesempatan.
33

 

k. Jenis Keterampilan Komunikasi 

keterampilan komunikasi merupakan kemampuan seseorang 

untuk menyampaikan pesan kepada khalayak penerima pesan. 

Selanjutnya menurut Nevizond Chatab keterampilan komunikasi 

merupakan kemampuan mengadakan hubungan lewat saluran 

komunikasi manusia atau media, sehingga pesan atau informasinya 

                                                            
33 Mifta Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya,  PT Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2015, h. 191-193. 
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dapat dipahami dengan baik. Keterampilan komunikasi bukan 

merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir dan tidak muncul 

secara tiba-tiba, keterampilan perlu dipelajari dan dilatih. Keterampilan 

komunikasi ada tiga jenis, yaitu: keterampilan komunikasi lisan, 

keterampilan komunikasi tulisan, dan keterampilan komunikasi non-

verbal. 

1. Keterampilan komunikasi lisan  

keterampilan komunikasi lisan merupakan kemampuan 

seseorang dalam berkomunikasi melalui berbicara dan umpan balik 

(Feedback) dapat diberikan secara langsung. Keterampilan 

komunikasi lisan memang menjadi komunikasi yang sangat 

sederhana. Paling mudah untuk menyampaikan dan mengerti 

maksud dari lawan bicara kita. Kita harus tahu tata cara 

berkomunikasi yang baik sesuai dengan situasi, kondisi dan bahkan 

lawan bicara kita. 

2.  Keterampilan Komunikasi Tulisan 

 Keterampilan komunikasi tulisan merupakan kemampuan 

seseorang membuat pesan-pesan secara tertulis dalam berbagai 

macam bentuk. Dan juga merupakan kemampuan dalam menulis 

secara efektif dalam kontek dan untuk beragam pembaca dan 

tujuan. Keterampilan komunikasi tulisan penulis memiliki 
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kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan 

yang dibuat.
34

 

3. keterampilan komunikasi non-verbal 

keterampilan komunikasi yaitu kemampuan memperkuat 

ekspresi ide dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh (body 

language), gerak isyarat (gesture), ekspresi wajah, dan nada 

bicara/suara (tone of voice). Komunikasi non-verbal juga termasuk 

penggunaan gambar, ikon, dan simbol. Komunikasi ini 

memerlukan background skills seperti pemahaman tentang 

audiens, presentasi personal, dan bahasa tubuh.
35

 

l. Keterampilan Komunikasi Kepala Sekolah 

Wahyudi berpendapat bahwa kepala sekolah dalam 

berkomunikasi harus memiliki Kekerampilan sebagai berikut: (1) 

Kepala sekolah harus mampu memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengemukan pendapat sehingga tercipta komunikasi dua arah, 

(2) Kepala sekolah selaku  manajer harus mampu berperan  sebagai 

pengarah, pengatur dan pengambil kesimpulan, (3) Bersikap terbuka, 

tidak memaksakan kehendak dan menciptakan suasana demokratis dan 

persahabatan (kolegalitas), (4) Mengembangkan kebiasaan diskusi 

secaran terbuka, melatih guru agar menghargai pendapat orang lain 

                                                            
34 http://eprints.walisongo.ac.id/6475/3/BAB%20II.pdf. di Akses Pada Tangga l 9 Mei 

2018. Pukul 19.00. 
35 http://digilib.uinsby.ac.id/11891/20/Bab%202.pdf. di Akses Pada Tangga l 9 Mei 2018. 

Pukul 19.00.  
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secara objektif, (5) Memberi kesempatan kepada guru agar berani 

mengambil keputusan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas.
36

 

3. Pengaruh Keterampilan Komunikasi Kepala Sekolah Terhadap 

Kepuasan Kerja Guru 

Komunikasi kepala sekolah merupakan salah satu indikator yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru. Sebagaimana dalam buku 

Barnawi dan Mohammad Arifin terdapat beberapa indikator yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan kerja diantaranya: 

a. Kesempatan untuk maju. 

b. Keamanan kerja. 

c. Gaji. 

d. Perusahaan dan manajemen. 

e. Pengawasan. 

f. Faktor intrinsik dari pekerjaan. 

g. Kondisi kerja. 

h. Aspek dalam pekerjaan. 

i. Komunikasi. 

j. Fasilitas.
37

 

 

Komunikasi yang lancar antara pimpinan dengan bawahan sangat 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Dalam hal ini adanya kesediaan 

pihak atasan untuk mau mendengar, memahami, dan mengakui pendapat 

maupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa 

puas terhadap pekerjaannya. 

 

 

 

                                                            
36 Jurnal Administrasi Pendidikan Volume 2 No. 1 Juni 2014. di Akses Pada Tangga l 9 

Mei 2018. Pukul 19.00.  
37 Barnawi dan Mohammad Arifin,Op.Cit,  h. 143. 
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B.  Penelitian yang Relevan 

1. Suriati mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau Pada tahun 2010 

meneliti dengan judul: Hubungan Komunikasi Interversonal dengan  

Kepuasan Kerja Guru di SMA Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII 

Koto Kampar Kabupaten Kampar, tingkat pengaruh antara kedua variable 

berada pada kategori sedang atau cukup kuat yaitu 0,605 (Sugiyono, 2005: 

214) koefisien determinasi (R. square) adalah 0,366  kontribusi tingkat 

komunikasi interversonal guru dengan kepuasan kerja guru adalah sebesar 

36, 6 % selebihnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini yang berbunyi “Hubungan Komunikasi Interversonal dengan  

Kepuasan Kerja Guru” dapat diterima. 

2. Keke Lestari mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Suska Riau Pada tahun 

2014 meneliti dengan judul: Pengaruh Komunikasi Vertikal Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Dan Pegawai di Sekolah 

Dasar Negeri 005 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh antara Komunikasi 

Vertikal Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru Dan Pegawai nilai 

koefisien korelasi (r) diperoleh sebesar 0,837 atau (83,7%) yang berada 

pada rata-rata interval 0,80-1,000. Hal ini berarti variabel independent 

(komunikasi vertikal) menjelakan pengaruh terhadap variabel dependent 

(kinerja guru dan pegawai) yang berarti sangat kuat pengaruhnya. 
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3. M.Syukron mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

pada tahun 2011 meneliti dengan judul: Hubungan Komunikasi Internal 

Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru Di SMK Nurul Falah Kecamatan 

Sinepan Pekanbaru, untuk variabel komunikasi internal diperoleh validitas 

sebesar (-0,359) sampai (0,841) dengan realibilitas (0,904). Sedangkan 

untuk variabel kinerja guru diperoleh validitas sebesar (0,110)  sampai 

(0,606) dengan reliabilitas (0, 782). Berdasarkan hasil analisa data maka 

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0, 618 pada taraf signifikan 0,000. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam komunikasi internal 

kepala sekolah dengan kinerja guru di SMK Nurul Falah Kecamatan 

Sinepan Pekanbaru baik, tingkat hubungan sebesar 38%. 

4. Wiwit Agustriono mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 

Riau pada tahun 2012 meneliti dengan judul: Persepsi Guru Terhadap 

Komunikasi Kepala Sekolah di SMAN I Tapung Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dari 

lapangan yang menunjukkan bahwa persentase yang di peroleh sebesar 

63,62% berada pada rentang 61%-80%. Faktor yang mendukung  persepsi 

guru  tats tertip di SMA Negri I Tapung Kecamatan Tapung  adalah adanya 

keteladanan, pengawasan dan pembinaan kepala sekolah dalam 

berkomunikasi yang cukup baik dari kepala sekolah. Sedangkan faktor 

penghambat yaitu adanya guru yang berkomunikasi  dengan baik,  hal 

tersebut karena beragamnya ras dari guru-guru tersebut. 
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5. Noni Nuriani mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau pada tahun 

2014 meneliti dengan judul: Pengaruh Komunikasi Internal dan 

Lingkungan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Pulp Machine 

Pada PT Indah Kiat Pulp Dan Paper Tbk Perawang Riau.  Untuk 

mengetahui Pengaruh Komunikasi Internal dan Lingkungan terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Pulp Machine Pada PT Indah Kiat Pulp 

Dan Paper Tbk Perawang Riau digunakan analisis regresi linear berganda 

daan menggunakan program SPSS versi 17.0. hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara simultan  atau F hitung  menunjukkan bahwa  

seluruh variabel bebas yang diteliti mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kepuasan kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa 

komunikasi internal dan lingkungan berpengaruh lansung dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan Bagian Pulp Machine Pada PT Indah 

Kiat Pulp Dan Paper Tbk Perawang Riau. 

6. Wina Oktareza, Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau Jurusan 

Psikologi pada tahun 2010meneliti dengan judul: Hubungan Antara 

Kepuasan Kerja Guru Dengan Motivasi Berprestasi Pada Guru-Guru SMA 

Cendena Rumbai. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja guru 

dengan motivasi berprestasi, dengan koefisien korelasi sebesar 0,832, R
2
 

sebesar 0,693, dan F sebesar 121,92, hal ini menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja memiliki hubungan sebesar 69,3% terhadap pembentukan motivasi 

berprestasi pada guru.  
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan-batasan terhadap kerangka teori, hal ini sangat diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Sebagaimana rumusan masalah 

penelitian ini adalah pengaruh keterampilan komunikasi kepala sekolah  

terhadap kepuasan kerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 

3 Pekanbaru. Didalam penelitian ini ada dua variabel yang akan di bahas yaitu 

variabel (x) keterampilan komunikasi kepala sekolah  dan variabel (y) 

kepuasan kerja guru. 

1. Indikator komunikasi  

a. Kepala sekolah selalu bersikap terbuka dalam berkomunikasi terhadap 

guru. 

b. Kepala sekolah memiliki sikap empati terhadap permaslahan yang 

dihadapi oleh guru. 

c. Kepala sekolah selalu mendukung setiap kebijakan organisasi yang ada 

di sekolah. 

d. Kepala sekolah menunjukkan sikap yang positif dalam berkomunikasi 

kepada guru. 

2. Indikator kepuasan kerja  

a. Perasaan senang atau tidak senang dalam melaksanakan pekerjaan 

b. Imbalan jasa 

c. Jabatan yang ia pegang 
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d. Sikap menolak pekerjaan atau menerima dengan penuh tanggung 

jawab 

e. Jumlah kehadiran pegawai 

f. Pengaruh antar pribadi 

g. Kesempatan untuk mengembangkan diri 

h. Kondisi pekerjaan 

i. Rasa aman 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis  

1. Asumsi Dasar 

a. Keterampilan komunikasi kepala sekolah mempengaruhi kepuasan 

kerja guru. 

b. Adanya guru yang belum merasa puas atas hasil kinerjanya. 

c. Adanya pengaruh yang signifikan antara keterampilan komunikasi 

kepala sekolah terhadap  kepuasan kerja guru di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

2. Hipotesis 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara keterampilan komunikasi kepala 

sekolah terhadap kepuasan kerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan antara keterampilan komunikasi 

kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 
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Berdasarkan hipotesis yang dibuat, maka penelitian ini terdapat dua 

variabel. Pertama keterampilan komunikasi kepala sekolah dengan simbol 

X, dalam hal ini sebagai variabel dependent atau pengaruh yang disebut 

juga dengan variabel bebas. Kedua kepuasan kerja guru dengan simbol Y, 

dalam hal ini sebagai variabel indenpendent atau variabel terpengaruh 

yang disebut juga dengan variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


