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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Organisasi dikatakan sebagai suatu koordinasi rasional kegiatan 

sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian 

pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab (Schein 

dalam Mangkunegara, 2002:23). Organisasi mempunyai karakteristik tertentu 

yang struktur dan tujuannya saling berhubungan serta tergantung pada 

komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi 

tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa organisasi mempunyai tujuan agar 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memperoleh kepuasan. Oleh 

sebab itu, organisasi mengharapkan para pegawai dapat berprestasi dan 

mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga pegawai 

tidak akan mengalami kejenuhan, kebosanan, dan malas bekerja yang 

mengakibatkan semangat kerja menjadi menurun. Hal ini disebabkan apabila 

semangat kerja menurun dapat mengakibatkan kinerja pegawai juga 

mengalami penurunan. Kinerja pegawai yang menurun akan mengakibatkan 

kerugian pada organisasi. Untuk itu kepala sekolah sebagai pemimpin harus 

membimbing, mengarahkan serta memotivasi guru supaya lebih giat dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya.  

Motivasi merupakan perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang 

ditandai oleh dorongan afektif dan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Guru 

akan bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa dipaksa, bila memiliki motivasi 
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yang besar dan diharapkan akan mencapai prestasi kerja yang tinggi. Adanya 

motivasi yang tinggi dalam diri guru merupakan syarat agar guru terdorong 

oleh kemauannya sendiri untuk merealisasikan tujuan pribadi yang 

berorientasi pada tujuan organisasi.  

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi. Proses komunikasi 

pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh 

seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Otonomi pendidikan 

yang tergambar dalam manajemen berbasis sekolah, guru memiliki peran yang 

cukup penting dalam mengupayakan kemajuan proses pembelajaran. Upaya 

untuk meningkatkan hasil kerja diperlukan hubungan yang baik di antara 

komponen sekolah. Bentuk hubungan tersebut adalah komunikasi antar 

pribadi guru.  

Komunikasi antar pribadi guru dapat berbentuk bertanya kepada guru 

yang berpengalaman, sehingga pengetahuan guru menjadi bertambah dan hasil 

kerjanya meningkat. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila ada 

pentransferan dan pemahaman makna dari satu orang ke orang lain. Suatu 

gagasan betapapun besarnya, tidak akan berguna sebelum diteruskan dan 

dipahami orang lain. Komunikasi dapat melalui pikiran dan bahasa tubuh. 

Apabila guru mempunyai ketrampilan berkomunikasi maka kinerja guru juga 

akan meningkat. Komunikasi membentuk sikap saling pengertian, 

menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang dan menyebarkan 

pengertian. Adanya komunikasi yang baik mengakibatkan kinerja yang tinggi, 

karena masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan dapat 

dipecahkan bersama-sama. Kualitas berkomunikasi juga ditentukan adanya 

analisis tujuan, bernalar, menyangkut hal-hal yang diuraikan atau dijelaskan 
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kepada orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi akan memperlihatkan 

sifat diri positif, terpercaya dan terbuka kepada rekan sekerja atau siswa. 

Kualitas komunikasi dapat juga direalisasikan melalui kualitas suara yang 

diperdengarkan dengan baik, artinya guru yang mempunyai suara jelas, 

termasuk intonasi dan ekspresi yang baik akan membuat siswa maupun guru 

mau mendengarkan dan memperhatikan isi pembicaraan guru tersebut. 

Pemberdayaan merupakan pelibatan guru yang benar-benar berarti. 

Pemberdayaan (empowerment), adalah wewenang untuk membuat keputusan 

dalam suatu area kegiatan operasi tertentu tanpa harus memperolah 

pengesahan orang lain (Luthan dalam Eka, 2004:6). Pemberdayaan merupakan 

pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil 

keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan 

keputusan. Pemberdayaan merupakan sarana membangun kepercayaan antara 

guru dan manajemen. Langkah ini memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengambil keputusan sesuai dengan kreatifitas dan inovasi sendiri. 

Secara tidak langsung guru juga didorong untuk melakukan pembelajaran dari 

hasil keputusan dan pelaksanaannya. Tujuan pemberdayaan tidak hanya untuk 

menjamin efektifitas keputusan yang dibuat oleh guru yang benar tetapi juga 

digunakan untuk menyediakan mekanisme dan tanggung jawab dari keputusan 

individu maupun tim.  

Kepuasan kerja digambarkan oleh Vroom dalam Sumardi (2002:7) 

sebagai sikap positip terhadap suatu pekerjaan. Kepuasan kerja juga diartikan 

sebagai seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya 

pekerjaan mereka, atau suatu perasaan senang atau tidak senang yang relatif 
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berbeda dari pemikiran obyektif dan keinginan perilaku (Davis et. al dalam 

Sumardi, 2002:7). 

Berdasarkan uraian di atas, berhasil atau tidaknya penyelenggaraan 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh faktor manusianya, yaitu guru yang 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan yang didukung oleh motivasi, 

komunikasi, dan pemberdayaan/partisipasi bagi seluruh guru di SMP Negeri 3 

Sawit. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian tentang “Pengaruh 

Motivasi, Komunikasi, dan Partisipasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru 

di SMP Negeri 3 Sawit”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas serta agar tidak terjadi 

pembiasan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan 

dengan pengaruh motivasi, komunikasi, dan partisipasi terhadap kepuasan 

kerja guru di SMP Negeri 3 Sawit. 

 
C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

dikemukakan perumusan masalah :  

1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja guru di SMP 

Negeri 3 Sawit? 

2. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja guru di SMP 

Negeri 3 Sawit? 

3. Bagaimana pengaruh partisipasi terhadap kepuasan kerja guru di SMP 

Negeri 3 Sawit? 
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4. Bagaimana pengaruh motivasi, komunikasi, dan partisipasi terhadap 

kepuasan kerja guru di SMP Negeri 3 Sawit? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja guru di 

SMP Negeri 3 Sawit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja guru di 

SMP Negeri 3 Sawit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap kepuasan kerja guru di 

SMP Negeri 3 Sawit. 

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi, komunikasi, dan partisipasi 

terhadap kepuasan kerja guru di SMP Negeri 3 Sawit. 

 
E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Sekolah 

Sebagai sumber informasi, bahan pertimbangan dan masukan dalam 

mengambil kebijaksanaan terutama masalah motivasi, komunikasi, 

partisipasi, dan kepuasan kerja guru di SMP Negeri 3 Sawit. 

2. Penulis  

a. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang tidak diperoleh di 

bangku kuliah. 

b. Mengembangkan dan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang 

penulis peroleh di bangku kuliah. 
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3. Ilmu pengetahuan  

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan praktis (penerapan teori) 

bagi ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya dan 

dapat digunakan sebagai informasi bagi yang membutuhkan.  

 

F. Sistematika Skripsi 

BAB  I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan teori yang relevan tentang motivasi, 

komunikasi, partisipasi, dan kepuasan kerja guru, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian, penentuan 

obyek penelitian yang terdiri atas populasi, sampel, sampling, 

metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji instrumen dan 

teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya sekolah, 

struktur organisasi, penyajian data, analisis data, dan pengujian 

hipotesis. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berupa kesimpulan dan saran-saran. 




