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Setiap institusi akan selalu berupaya agar sumber daya manusia yang dimilikinya 

terlibat penuh dalam upaya untuk menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi 

serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Dinas pendidikan adalah lembaga yang 

berwenang dalam mengurus segala kebutuhan yang berhuibungan dengan 

pendidikan. Akan tetapi didalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru masih belum mencapai misinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya data 

yang menunjukkan masih tingginya angka anak putus sekolah dari beberapa tahun 

terakhir.  Dan itu belum sejalan dengan pemerataan pendidikan yang terdapat 

didalam misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Selain itu, kurangnya koordinasi 

antar atasan kepada bawahan, serta dari bawahan kepada atasan maupun antar 

sesama pegawai, faktor inilah yang menyebabkan komunikasi Interpersonal belum 

terwujud sebagaimana yang diharapkan. Dan ini sangat berpengaruh kepada 

produktivitas kerja yang dihasilkan oleh pegawai di Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi 

interpersonal pimpinan dengan produktivitas kerja Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan menggunakan analisis korelasi Product Moment Pearson, pengumpulan 

data menggunakan tenik observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif 

antara komunikasi interpersonal pimpinan dengan produktivitas kerja karyawan 

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan nilai koefisien korelasi yang kuat yaitu 

sebesar 0,686 dan Pvalue sebesar 0,000. Semakin baik komunikasi interpersonal 

pimpinan dengan karyawan maka meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Begitu juga sebaliknya semakin tidak baik 
komunikasi interpersonal pimpinan dengan karyawan maka dapat menurunkan 

produktivitas kerja karyawan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 
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This thesis discusses the interpersonal communication of leadership with work 

productivity Education Department Pekanbaru City. This study aims to determine 

the relationship of interpersonal communication leadership with work 

productivity Education Department Pekanbaru City. The method used in this 

research is quantitative method by using Product Moment Pearson correlation 

analysis, data collection using observation, interview, documentation and 

questionnaire. The results showed that there is a significant and positive 

relationship between interpersonal communication leadership with work 

productivity of employees of Education Office Pekanbaru City with a strong 

correlation coefficient value of 0.686 and Pvalue of 0.000. The better the 

interpersonal communication with employee leadership then increase the work 

productivity of employees Education Department Pekanbaru City. Vice versa the 

less good communication interpersonal leadership with employees then it can 

decrease the work productivity of employees of Education Office Pekanbaru City. 
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