
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah Kepuasan kerja (job statisfaction) guru merupakan sasaran penting dalam manajemen sumber daya manusia, yang harus menjadi perhatian kepala madrasah karena baik secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi organisasi madrasah. Rusaknya manajemen organisasi madrasah dapat disebabkan oleh rendahnya kepuasan kerja guru yang ditandai dengan gejala seperti kemangkiran, malas bekerja, banyaknya keluhan,  rendahnya prestasi kerja, rendahnya kualitas pengajaran, indisipliner guru dan gejala negatif lainnya. Sebaliknya kepuasan yang tinggi  selalu diinginkan oleh kepala madrasah karena dikaitkan dengan hasil positif yang mereka harapkan. Kepuasan kerja yang tinggi menandakan bahwa sebuah organisasi madrasah telah dikelola dengan baik dengan manajemen yang efektif. Kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara harapan guru dengan imbalan yang disediakan oleh madrasah.   Kepuasan kerja  bagi  guru sebagai  pendidik sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. Kepuasan kerja adalah perasaan dan penilaian seseorang atas pekerjaan, khususnya mengenai kondisi kerja, dalam hubungannya dengan guru apakah pekerjaan mampu memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginannya sebagai seorang guru? Semakin tinggi standar 1 



 2kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan seseorang  maka semakin giat seseorang untuk bekerja.1 Dalam pandangan Islam mengenai kepuasan kerja sangat ditekankan. Sebagaimana disinggung dalam Al Qur’an surat At-Taubah ayat 105:  yaitu :  ََهادوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشُه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُـَردُئُكمْ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللِمبَا   ِة فـَيُـَنب  Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.2  Ayat diatas menjelaskan tentang segala bentuk pekerjaan atau perbuatan seseorang harus dilakukan dengan sadar dan dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Kemudian agar terwujud kepuasan kerja pada guru sangat erat kaitannya dengan kemampuan managerial kepala madrasah memperlakukan dengan baik terhadap gurunya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:  َُكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى أِه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال َجيْرَِمناِمَني لِلِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَها الال تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا يَا أَيـ -Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang  )  ٨(ُهَو أَقْـَرُب لِلتـْقَوى َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن 

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.3                                                   1 M.Arifin, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja, (Yogyakarta: Teras, 2010),   h.33. 2 Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Sygma, 1989), hlm. 284. 3 Ibid., hlm. 97 



 3Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia pasti ada imbalan setimpal atas apa yang telah dikerjakan. Sehingga hasil pekerjaan kita bisa bermanfaat bagi orang lain, hal ini akan membuat kita merasa puas dengan pekerjaan kita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang akan cenderung bekerja dengan penuh semangat apabila kepuasan kerja dapat diperolehnya dari pekerjaannya dan kepuasan kerja tersebut merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan.4  Oleh karena itu, kepuasan kerja guru yang tinggi, akan membuat seseorang guru semakin loyal dan semakin termotivasi dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran, serta bekerja dengan rasa tenang, dan yang lebih penting dari itu adalah kepuasan kerja yang tinggi akan memperbesar kemungkinan tercapainya tujuan pembelajaran yang dikehendaki.  Menurut Hasibuan Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu adalah: (a)  Balas jasa yang adil dan layak atau motivasi; (b) Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian; (c) Berat ringannya pekerjaan;  (d) Suasana dan lingkungan pekerjaan; (e) Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan; (f) Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya; (g)  Sifat pekerjaan monoton atau tidak.5                                                  4 M. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas. (Jakarta: Bumi Aksara.2003), hlm. 203 5 J. Hasibuan, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.203. 



 4Berdasarkan hal terebut, maka kepuasan kerja bagi guru dalam melaksanakan  tugasnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya adalah kemampuan manajerial kepala madrasah. Karena keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kepala madrasah dalam mengambil keputusan (decision making) sehingga  menciptakan kepuasan kerja (job satis faction)  di sekolah. Kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan kerja guru. Kepala madrasah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.6 Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala madrasah, yang menghendaki dukungan kinerja yang  semakin efektif dan efisien. Pada lembaga pendidikan formal, seperti madrasah pemimpin diperankan oleh seorang kepala  madrasah  yang sekaligus bertindak sebagai seorang pendidik yang bertanggung  jawab terhadap manajemen  madrasah.  M. Ngalim Purwanto, mengatakan bahwa:    "Kepala madrasah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting karena lebih dekat dan langsung berhubungan dengan pelaksanaan program pendidikan tiap-tiap sekolah dan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan itu, sangatlah tergantung kepada policy atau kebijaksanaan dan kecakapan Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan"7                                                   6 E. Mulyasa, Menjadi Kepala madrasah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS 
dan KBK. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 25 7  M. Ngalin Purwanto dkk, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Mutiara Offset, 1984), hlm.112. 



 5Idealnya bahwa seorang kepala madrasah mampu berperan sebagai seorang manajer. Seorang manajer yang baik, adalah mereka yang menyakini bahwa segala kebutuhan dan tujuan orang-orang yang bekerja untuknya diperhatikan. Dengan demikian, pemimpin itu bekerja dengan berlandaskan kepada kepentingan kelompok, kepentingan pribadi anggota dan memiliki keahlian,  pengetahuan yang melebihi kelompok yang dipimpinnya.8 Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja  guru dalam melaksanakan tugas mengajar  adalah  faktor motivasi untuk berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan variabel yang sangat diperlukan oleh semua orang termasuk guru.  Motivasi diperlukan untuk menjalankan kehidupan, memimpin sekelompok orang dan mencapai tujuan organisasi. Motivasi berprestasi merupakan  dorongan yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri guru untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin sehingga tujuan akan tercapai. Motivasi berprestasi bisa terjadi jika guru mempunyai kebanggaan akan keberhasilan. Dengan demikian motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Oleh karena itu, motivasi kerja dalam psikologi biasa disebut pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecil prestasi kerjanya.9                                                  8 Viethzal Rivai dan Sylviana Murni,  Education Management, Analisis Teori dan Prakt ik,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers ada, 2010), hlm. 307. 9 Ibid 



 6Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terdapat tujuh (7) MTs Swasta, yang terdiri dari MTs Ummatan Wasathan, MTs Hubbullah, MTs Bustanul Ulum, MTs Al-Munawarah, MTs Al-Kautsar, MTs Al-Ikhwan dan MTs Nurul Yakin. Saat ini, masing-masing sekolah telah memiliki rata-rata 30 guru dan siswa yang cukup banyak. Di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Tenayan Raya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan KKG maupun MGMP serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran di Madrasah masing-masing. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, pada dasarnya kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sebagai manajer, sudah melaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan beberapa aktivitas kepala madrasah sebagai manjer sebagai berikut : 1. Kepala madrasah telah menempatkan guru sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guru. 2. Membangun teamwork yang kompak dengan menciptakan suasana yang harmonis di Sekolah, dan  3. Menginspirasi dan memberi contoh. Menurut sebagian guru, Kepala madrasah di MTs Tenayan Raya Kota Pekanbaru telah menjadi teladan bagi para guru, terutama pada kedisiplinan kerja Kepala madrasah.  Demikian pula motivasi kerja guru juga sudah baik, hal ini terlihat pada gejala sebagai berikut: 



 71. Para guru aktif dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, aktif dalam workshop- 

workshop tentang peningkatan kemampuan pembelajaran di sekolah.  2. Para guru juga aktif dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG). 3. Berdasarkan data absensi pada semester yang lalu (Ganjil 2017/2018) menunjukkan bahwa tingkat kehadiran para guru sangat tinggi. Hal ini menunjukkan motivasi guru yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.  Namun demikian, kepuasan kerja guru masih rendah. Hal ini terlihat pada gejala misalnya masih ada guru yang mengeluh dengan kondisi gaji yang diberikan sekolah kepada mereka, masih ada sebagian guru yang ingin pindah profesi sebagai guru di MTs Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, masih ada kasus guru yang terlambat masuk kelas dan pulang terlalu cepat, dan masih ada kasus copy paste guru dalam menyusun perangkat pembelajaran.  Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang  PENGARUH KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA 

MADRASAH DAN MOTIVASI KERJA GURU TERHADAP KEPUASAN 

KERJA GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA 

KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU. 

B. Penegasan Istilah 

1. Kemampuan Manajerial Kepala madrasah  Menurut Burhanudin bahwa keterampilan sepadan dengan kata kecakapan, dan kepandaian yang disebut dengan skill. Sedangkan, 



 8manajerial merupakan kata sifat yang berhubungan dengan pengelolaan.10 Manajerial berasal dari kata manajemen, yang artinya adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain).11 Dengan demikian, yang dimaksud dengan kemampuan manajerial Kepala madrasah dalam penelitian ini adalah kemampuan Kepala madrasah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah.12 
2. Motivasi Kerja Guru Motivasi kerja didefinisikan oleh Moh. As’ad adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja.13 Pendapat ini sesuai dengan pendapat Ernest J. Mc Cormick (1985) yang mengemukakan bahwa “Work 

motivation is defined as conditions which influence the arousal, direction 

and maintenance of behaviors relevant in work settings”.14 (Motivasi kerja                                                  10 Burhanudin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1990), hlm. 530 11 George.R.Terry,  Principles of Management, Richard D. Irwin (INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977), hlm. 4 12 Soetopo, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. (Jakarta: PT. Bina Aksara 1984), hlm. 14 13 Moh. As’ad, Psikologi Industri, (Yogyakarta: Liberty, 2003), cet. 8, hlm.  45 14 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: Rosda Karya, 2004), cet. 5, hlm 25 



 9adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja). Jadi yang dimaksud motivasi kerja dalam penelitian ini adalah kondisi yang menimbulkan dorongan dalam diri seorang guru, yang dapat mempengaruhinya untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pekerjaan yang dilakukannya. 
3. Kepuasan Kerja Kepuasan kerja  adalah penilaian dari pekerja tentang seberapa jauh  pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya.15 Kepuasan kerja juga adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor- faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan sosial individu di luar kerja. Jadi kepuasaan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang pegawai dan banyaknya yang  mereka  nyakini apa yang seharusnya mereka terima.16 Dengan demikian, kepuasan kerja terkait erat engan (1) sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan; (2) kepuasan kerja  bisa bermakna  penilaian dari pekerja tentang seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya ; (3) lingkungan kerja yang mendukung; (4) faktor kepemimpinan kepala madrasah.                                                     15 Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),  hlm. 246 16 Stephen P Robbin, Perilaku Organisasi , (Kalten: Intan Sejat i, 1996), hlm.26. 



 10Jadi kepuasaan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang pegawai dan banyaknya yang mereka yakini apa yang seharusnya mereka terima. Dengan kata lain kepuasan kerja adalah kepuasan kerja terhadap pekerjaannya antara apa yang diharapkan pegawai dari pekerjaan/kantornya 
C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1) Terdapat persoalan kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; 2) Terdapat pengaruh kemampuan manajerial Kepala madrasah terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; 3) Terdapat pengaruh motivasi kerja guru terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; 4) Terdapat pengaruh kemampuan manajerial Kepala madrasah dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; 



 115) Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 
2. Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah tersebut, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh antara kemampuan manajerial kepala madrasah dan motivasi kerja terhadap kepuasan guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru? 
3. Rumusan Masalah Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : a. Apakah terdapat pengaruh antara kemampuan manajerial kepala madrasah terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru? b. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi kerja guru terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Kota Pekanbaru? c. Apakah terdapat pengaruh antara kemampuan manajerial kepala madrasah dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?   
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  a. Pengaruh antara kemampuan manajerial Kepala madrasah terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; b. Pengaruh antara motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; c. Pengaruh antara kemampuan manajerial Kepala madrasah dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 
2. Kegunaan Penelitian a. Secara Teoretis 1) Dalam kajian penelitian dapat bermanfaat dibidang keilmuan yaitu ilmu manajemen. Kajian ini merupakan sumbangan pada materi tingkat manajerial Kepala madrasah dan motivasi kerja guru terhadap kepuasan guru Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan tentang ada tidaknya pengaruh diantara kedua variable tersebut. 2) Dalam kajian penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 



 13Selanjutnya kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan (urun rembug) kepada dunia pendidikan dalam kerangka meningkatkan mutu dan profesionalitas guru. 3) Jika hasil penelitian ini ternyata terbukti dengan pembuktian secara empirik dimana ada pengaruh yang positif antara tingkat manajerial Kepala madrasah dan motivasi kerja guru terhadap kepuasan guru Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam merancang program yang berkaitan dengan peningkatan profesionalitas guru. b. Secara Praktis 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kepala madrasah, para guru, dan siswa. 2) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di Program Pascasrjana UIN Suska Riau. 3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa PPs. UIN Suska Riau maupun pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.   


