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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional bidang pendidikan adalah upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 

Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1
 Dalam rangka meningkatkan 

mutu dan kualitas pendidikan yang baik serta bertanggung jawab maka 

diperlukan pula tenaga administrasi yang kompeten.  

Tenaga administrasi berkontribusi dalam memberikan layanan 

prima kepada masyarakat khususnya konsumen pendidikan. Tenaga 

administrasi adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
2

 Tenaga 

administrasi bertugas melaksanakan administrasi, meliputi pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang 

proses pendidikan pada satuan pendidikan.  

Kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah 

yaitu dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga administrasi 

sekolah yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(PERMENDIKNAS) Nomor 24 tahun 2008 tentang Kompetensi Tenaga 
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Administrasi Sekolah.
3
 Kompetensi tenaga administrasi yaitu kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi teknis, kompetensi manajerial. 

Tenaga administrasi sekolah mencakup kepala tenaga administrasi, 

pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah.  Pelaksana urusan 

terdiri dari administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi 

sarana dan prasarana, administrasi hubungan masyarakat dan sekolah, 

administrasi kesiswaan, administrasi persuratan, administrasi kurikulum. 

Petugas layanan khusus terdiri dari penjaga sekolah, tukang kebun, tukang 

kebersihan, pengemudi dan pesuruh. 

Tenaga administrasi sekolah merupakan salah satu bagian penting 

dalam lembaga pendidikan, kemampuan administrasi dalam mengatur dan 

mengelola banyak aspek dalam pendidikan sangat membantu sekolah. 

Pentingnya administrasi bagi sekolah membuat tenaga administrasi harus 

memiliki keahlian, pengetahuan, dan sikap yang baik sehingga dengan 

kinerja yang baik maka sekolah akan terkelola dengan baik dan 

meningkatkan mutu sekolah. 

Dalam meningkatkan kinerja tenaga administrasi diperlukan 

adanya kerjasama dan komunikasi yang efektif agar tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan. Menurut Stoner sebagaimana yang dikutip oleh 

Wahyudi menjelaskan bahwa hubungan manusia adalah cara-cara manager 

berhubungan dengan bawahannya, kalau karyawan bekerja lebih giat, itu 

berarti organisasi mempunyai hubungan manusia yang efektif, sebaliknya 
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kalau karyawan malas bekerja dan terjadinya penurunan semangat kerja 

maka hubungan antar manusia dalam organisasi tidak efektif. Hubungan 

manusia merupakan kemampuan seseorang untuk bekerjasama, 

berkomunikasi, dan memahami individu di dalam organisasi dengan 

tujuan untuk meningkatkan unjuk kerja karyawan.
4
  

Komunikasi adalah  proses penyampaian atau penerimaan pesan 

dari satu orang ke orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, 

secara tertulis, lisan maupun bahasa nonverbal. Komunikasi sebagai sarana 

untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan hubungan sosial. 

Komunikasi dipahami sebagai tindakan satu arah yang berjalan lurus dari 

komunikator kepada komunikan. Dalam organisasi pendidikan, yaitu 

sekolah. Tentunya ada interaksi yang kuat antara kepala sekolah dengan 

tenaga administrasi membutuhkan pemahaman komunikasi.  

Kepala sekolah dalam melaksanakan fungsinya sebagai Eduvator, 

Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Innovator, dan Motivator 

dalam dasar-dasar manajemen seperti Planning, Organizing, Actuating, 

Controling dan Evaluating tentunya dituntut untuk mempunyai 

keterampilan komunikasi yang baik kepada seluruh elemen di sekolah. 

Komunikasi interpersonal dengan kepala sekolah sangat dibutuhkan 

terutama dalam situasi dan kondisi yang membutuhkan pengarahan 

langsung, pengambilan keputusan, dan pemberian motivasi dari kepala 

sekolah kepada tenaga administrasi. 
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Sering kali kepala sekolah memberikan perintah atau instruksi 

kepada tenaga administrasi tanpa terlebih dahulu memberikan pengarahan 

mengenai tugas yang diberikan, hal ini terjadi dikarenakan faktor 

rendahnya komunikasi interpersonal kepala sekolah. Akibatnya hasil dari 

tugas tersebut kurang maksimal dan menyebabkan tujuan dari organisasi 

tidak dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan.  

Pelaksanaan komunikasi interpersonal kepala sekolah tentunya 

sudah dijalankan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kec. Tambang dan 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kec. Tambang namun belum 

menunjukkan suatu pelaksanaan komunikasi yang ideal. Masih terdapat 

kekurangan seperti kepala sekolah seperti kepala sekolah belum dapat 

melaksanakan komunikasi interpersonal secara terencana terhadap kinerja 

tenaga administrasi. Berdasarkan pengamatan yang  penulis lakukan 

tanggal 27 september 2016 di Sekolah Menengah Atas se-Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar, ditemukan gejala-gejala: 

1. Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi komunikasi interpersonal 

kepala sekolah. 

2. Terbatasnya waktu untuk membicarakan pekerjaan secara personal 

3. Masih ada tenaga administrasi yang lambat dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

4. Masih ada tenaga administrasi yang tidak hadir tampa disertai 

keterangan.  
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5. Adanya tenaga administrasi memegang rangkap tugas administrasi 

sekolah. 

6. Adanya tenaga administrasi sekolah yang tidak berlatar belakang dari 

administrasi pendidikan. 

Berdasarkan gejala di atas, peneliti ingin mengkaji tentang 

komunikasi interpersonal yang dilakukan kepala sekolah terhadap tenaga 

administrasi di bidang profesinya dengan judul " HUBUNGAN 

KOMUNIKASI INTERPERSONAL KEPALA SEKOLAH DENGAN 

KINERJA TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH MENENGAH 

ATAS NEGERI SEKECAMATAN TAMBANG KABUPATEN 

KAMPAR."     

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka 

penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan agar tidak menimbulkan 

penafsiran yang berbeda. 

1. Komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi 

diantara seseorang dengan paling kurang seseorang lainnya atau 

biasanya diantara dua orang yang dapat langsung diketahui 

balikannya.
5
 

2. Kinerja adalah hasil kerja atau kemajuan yang telah dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya.  
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3. Tenaga administrasi adalah anggota masyarakat yang mengabdikan 

diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6
 

menurut Hadari dalam bukunya tugas tenaga administrasi adalah 

kegiatan merangkai aktifitas, menghimpun, mencatat, mengelola, 

mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan untuk 

keperluan suatu organisasi. Sedangkan tugas tenaga administrasi 

menurut Kementerian Pendidikan Nasional dibagi menjadi enam 

bidang yaitu bidang akademik, kesiswaan, personalia, keuangan, 

sarana dan prasarana, dan bidang humas.
7
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Hubungan komunikasi interpersonal kepala sekolah  dengan 

kinerja tenaga administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri Se-

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

b. Komunikasi interpersonal kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 

Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

c. Faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal kepala 

Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

                                                           
6 UU No. 20 Tahun 2003 
7 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta:  Ar-

Ruzz Media, 2011), h. 41. 
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d. Kinerja tenaga administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri Se-

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

e. Faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga administrasi Sekolah 

Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan luasnya 

permasalahan, maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan 

pada hubungan komunikasi interpersonal kepala sekolah dengan 

kinerja tenaga administasi, tugas tenaga administrasi dan faktor yang 

mempengaruhi kinerja tenaga administrasi Sekolah Menengah Atas 

Negeri Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Setelah selesai dibuat latar belakang maslah dan telah 

didapatkan batasan masalah pada penelitian maka dapat didapat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana komunikasi interpersonal kepala Sekolah Menengah 

Atas Negeri Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar? 

2. Seberapa tinggi kinerja tenaga administrasi Sekolah Menengah 

Atas Negeri Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar? 

3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi 

interpersonal kepala sekolah dengan kinerja tenaga administrasi di 
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Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui komunikasi interpersonal kepala Sekolah 

Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. 

b. Untuk mengetahui seberapa  tinggi kinerja tenaga administrasi 

Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

c. Untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal kepala 

sekolah dengan kinerja tenaga administrasi Sekolah Menengah 

Atas Negeri Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk memperluas wawasan penulis tentang komunikasi 

interpersonal kepala sekolah terutama dalam kinerja tenaga 

administrasi. 

b. Bagi kepala sekolah dan guru-guru, penelitian ini berguna sebagai 

informasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. 

c. Sebagai prasyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN 

SUSKA RIAU serta dapat mengamalkan ilmu yang didapatkan. 


