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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan pengaruh sangat 

penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan oleh karena itu 

pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak 

diperlukan. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia pendidikan 

pada dasarnya merupakan proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. (Nuchiyah, 2007:1)  

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari sebuah komunikasi, baik 

yang bersifat verbal maupun non verbal. Komunikasi itu sendiri 

berlangsung dalam berbagai konteks, mulai dari komunikasi intrapersonal, 

komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi 

sampai dengan komunikasi massa. Masing-masing konteks memiliki 

karakteristik unik yang semuanya menhendaki adanya efektivitas dalam 

prosesnya. (Suciati, 2015:1) 

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk 

mengambil langkah-langkah atau tindakan menuju suatu sasaran bersama. 

Karena itu kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar 

mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Purwanti, 

2013:212) 

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam sebuah wadah atau 

perkumpulan untuk tujuan bersama. Kelompok tersebut terdiri dari orang-

orang yang saling berinteraksi, berkomunikasi, berkiprah dengan perbedaan  

latar belakang, perbedaaan pengalaman pribadi, dan perbedaaan sosial. 

Sebagai makhluk sosial inilah manusia melakukan interaksi satu sama lain, 

tolong–menolong, pengaruh–mempengaruhi, bekerja sama untuk mencapai 

tujuan yang sama. Interaksi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas  

 

1 



2 
 

 
 

sosial, dimana menunjukkan hubungan sosial antara sesama manusia atau 

orang perorang, antara kelompok manusia maupun antara orang perorang 

dengan kelompok manusia.  Ukuran organisasi merupakan faktor utama 

yang mempengaruhi keselamatan kinerja. Konstruksi organisasi yang lebih 

besar memiliki kedudukan yang lebih baik daripada yang lebih kecil karena 

mereka memiliki sumber daya yang lebih besar. (Sunindijo, 2015:110) 

Kepemimpinan merupakan sifat pemimpin, artinya unsur-unsur yang 

terdapat pada seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya, serta meralisasikan visi dan misinya dalam memimpin 

bahwan, masyarakat dalam suatu lingkungan sosial, organisasi atau Negara. 

Dengan demikian, makna kepemimpinan bersifat aplikatif dan realistis. 

Kepemimpinan merupakan daya dan upaya yang dilakukan oleh seseorang, 

yang menjabat sebagai pemimpin dalam mempengaruhi orang lain agar 

menjalankan rencana kerja yang sudah ditetapkan demi tercapainya tujuan 

dengan cara yang efektif dan efisien. (Basri, 2014:11) 

Kepemimpinan juga merupakan keterampilan, kecakapan, dan tingkat 

pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, baik sebagai 

bawahannya maupun mitra kerja dan masyarakat dalam suatu lingkungan 

tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep kepemimpinan tidak hanya 

berlaku bagi seorang pemimpin yang memiliki bawahan, tetapi juga 

merupakan sifat yang dapat melekat pada individu yang memiliki jiwa 

kepemimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat dimiliki oleh orang 

yang bukan pemimpin. (Basri, 2014:12) 

Keterampilan komunikasi dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang 

tinggi dalam aspek pengajaran. Gaya komunikasi guru dapat mempengaruhi 

motivasi dan kinerja guru dalam menciptakan suasana yang menyenangkan. 

Komunikasi yang efektif membutuhkan pengalaman, dan tekad terhadap 

profesi yang telah dipercayakan kepada guru. Dalam konteks proses 

reformasi dalam sistem pendidikan tinggi, yang diprakarsai oleh deklarasi 

dari Bologna, dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh, menjadi 

jelas kebutuhan Program restrukturisasi untuk pelatihan awal staf pengajar 
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pendidikan tinggi, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan 

baru, untuk memperoleh dan menggunakan metode dan strategi mengajar 

baru. (Duta, 2015:1011) 

Unsur motivasi kerja terbagi menjadi tiga bagian yaitu arah perilaku, 

tingkat usaha dan tingkat kegigihan. Dalam bekerja arah perilaku (direction 

of behavior) mengacu pada perilaku yang dipilih seseorang dalam bekerja 

dari banyak pilihan perilaku yang dapat mereka jalankan, baik tepat maupun 

tidak. Tingkat usaha berbicara mengenai seberapa keras usaha seseorang 

untuk bekerja sesuai dengan perilaku yang dipilih. (George dalam 

Adiwinata, 2014:2). Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. 

Motivasi kerja dapat didefinisikan sebagai “suatu dorongan secara 

psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dari perilaku (direction 

of behavior) seseorang dalam organisasi, tingkat usaha (level of effort), dan 

tingkat kegigihan atau ketahanan di dalam menghadapi suatu halangan atau 

masalah (level of persistence)” (Robbins dalam Adiwinata, 2014:2) 

Kepuasan kerja, motivasi kerja dan komitmen normatif guru sangat 

berperan untuk meningkatkan kinerja guru bila secara bersama-sama. Guru 

yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi dan mempunyai motivasi yang 

tinggi dalam bekerja serta didukung dengan komitmen normatif yang tinggi 

pula, tentu akan lebih maksimal dalam bekerja dan menunjukkan kinerja 

yang baik dibandingkan dengan guru yang kurang terpuaskan dan tidak 

termotivasi dalam bekerja serta tidak memiliki komitmen normatif yang 

tinggi. (Bestiana, 2012:198) 

Adapun jika meninjau penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti 

lain yakni penelitian dari Rahadja pada tahun 2004 dengan judul ubungan 

Antara Komunikasi Antar Pribadi Guru dan Motivasi Kerja Guru dengan 

Kinerja Guru SMUK BPK PENABUR Jakarta. Rahadja menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara variabel komunikasi antarpribadi guru dan 

motivasi kerja guru secara bersama-sama dengan variabel kinerja guru. 
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Peneliti kedua dari Agung pada tahun 2009 dengan judul Motivasi 

Kerja Guru dalam Mengembangkan Kurikulum di Sekolah. Agung 

menyimpulkan bahwa motivasi kerja dapat mendorong guru menjadi lebih 

kreatif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dengan 

mengevaluasi secara sistemik kurikulum sebagai acuan utama dalam 

melaksanakan proses belajar membelajarkan. 

Peneliti ketiga dari Sukendar pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh 

Keterampilan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru 

Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Sub Rayon 03 Kabupaten Jepara. 

Sukendar menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif keterampilan 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru. 

Peneliti keempat dari Cetin et al. pada tahun 2012 dengan judul The 

Effects of Leadership Styles and the Communication Competency The Case 

of Turkish Banks.  Ia menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan interaktif 

dan komunikasi interpersonal memiliki hubungan yang kuat terhadap 

kepuasan kerja. 

Peneliti kelima dari Mirkamali et al. pada tahun 2011 dengan judul 

Examining the Role of Transformational Leadership and Job Satisfaction in 

the Organizational Learning of an Automotive Manufacturing Company. Ia 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan kuat antara komponen 

kepemimpinan dan budaya organisasi. 

Sedangkan posisi peneliti dalam tesis ini membahas faktor-faktor 

pendukung dalam pencapaian kepuasan kerja guru melalui variabel yang 

lebih banyak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel 

komunikasi interpersonal, kepemimpinan kepala sekolah, budaya kerja 

organisasi dan motivasi kerja sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja guru. Adapun keterbaruan dalam penelitian ini dibanding 

dengan hasil penelitian terdahulu adalah adanya pengaruh variabel X1, X2, 

X3 terhadap variabel Z secara tidak langsung melalui variabel Y. 
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Penelitian  ini memfokuskan pada organisasi pendidikan yaitu 

sekolah-sekolah yang tergabung pada Kecamatan Wonogiri. Sekolah-

sekolah yang ada di Kecamatan Wonogiri termasuk sekolah yang berada di 

daerah pedesaan yang jauh dari kota, namun prestasi  akademis dan non-

akademis dari sekolah-sekolah di Kecamatan Wonogiri cukup dirasa 

memiliki prestasi yang baik. Hal itu tak lepas dari peran serta para tenaga 

pengajarnya yaitu guru dan kepala sekolah dalam membangun prestasi anak 

didiknya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan bagi para kepala sekolah dalam kepemimpinannya di sekolah. 

Seorang kepala sekolah harus mampu berkomunikasi dan memberikan 

motivasi kepada para guru di dalam sebuah organisasi sekolahnya, karena 

jika  tidak adanya komunikasi yang baik dan dukungan dari atasan akan 

berpengaruh kepada prestasi kerja bawahannya. Komunikasi yang baik 

antara pimpinan dengan bawahan dapat membuat hubungan menjadi 

harmonis dan tercipta motivasi, sehingga secara otomatis bisa meningkatkan 

prestasi kerja atau kinerja guru. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :  

1. Keterampilan manajerial yang dimiliki masing-masing kepala sekolah 

beragam, sebagian sudah memiliki keterampilan manajerial yang cukup baik 

dan sebagian lagi belum.  

2. Kurang efektifnya supervise antara pengawas dan kepala sekolah.  

3. Hubungan antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, kepala 

sekolah dengan kepala sekolah terbilang sebagian besar harmonis dan 

sebagian kecil tidak harmonis. 

4. Supervisi oleh pengawas dan kepada sekolah yang belum efektif. 

5. Komunikasi antara guru dan kepala sekolah yang terkadang kurang optimal 

dan kurang harmonis dalam hal pengarahan dan pengawasan. 

6. Adanya faktor yang menghambat etos kerja guru. 
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7. Adanya ketimpangan persepsi guru terhadap gaya kemepimpinan kepala 

sekolah. 

8. Kurang mampunya sebagian kepala sekolah untuk menciptakan suasana 

organisasi yang kondusif. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

guru dibatasi pada 4 variabel yaitu komunikasi interpersonal, kepemimpinan 

kepala sekolah, budaya kerja organisasi, dan motivasi kerja. Para variabel 

komunikasi interpersonal, penelitian ini akan membahas mengenai interaksi 

komunikasi antara kepala sekolah dan guru terutama dari sisi psikologis. Pada 

variabel kepemimpinan kepala sekolah, penelitian ini akan membahas mengenai 

orientasi kepala sekolah dalam memotivasi guru, mengembangkan kerjasasama 

dengan guru. Pada variabel budaya kerja organisasi, penelitian ini akan 

membahas mengenai budaya kerja professional dari guru yang berorientasi pada 

proses kerja optimal. Pada variabel motivasi kerja, penelitian ini akan membahas 

mengenai rekan kerja dan dari sisi gaji. 

 

 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, fokus penelitian ini, 

“Bagaimanakah Kontribusi Komunikasi Interpersonal, Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan Budaya Kerja Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Dan 

Dampaknya Pada Kepuasan Kerja Guru SMP N Kecamatan Wonogiri?". Fokus 

penelitian ini, dirinci dalam tiga sub fokus. 

1. Apakah komunikasi interpersonal berpengaruh secara signifikan terhadap 

motivasi kerja? 

2. Apakah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh secara signifikan 

terhadap motivasi kerja? 
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3. Apakah budaya kerja organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

motivasi kerja? 

4. Apakah komunikasi interpersonal berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja guru? 

5. Apakah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja guru? 

6. Apakah budaya kerja organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja guru? 

7. Apakah motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

kerja guru? 

8. Apakah komunikasi interpersonal dan kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap motivasi kerja? 

9. Apakah kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja organisasi 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap motivasi kerja? 

10. Apakah komunikasi interpersonal dan budaya kerja organisasi berpengaruh 

secara simultan dan signifikan terhadap motivasi kerja? 

11. Apakah komunikasi interpersonal, kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya kerja organisasi berpengaruh secara simultan dan signifikan 

terhadap motivasi kerja? 

12. Apakah komunikasi interpersonal dan kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepuasan kerja guru? 

13. Apakah kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja organisasi 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepuasan kerja guru? 

14. Apakah komunikasi interpersonal dan budaya kerja organisasi berpengaruh 

secara simultan dan signifikan terhadap kepuasan kerja guru? 

15. Apakah komunikasi interpersonal, kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya kerja organisasi berpengaruh secara simultan dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja guru? 

16. Apakah komunikasi interpersonal, kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya kerja organisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

motivasi kerja? 
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17. Apakah komunikasi interpersonal, kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya kerja organisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

kepuasan kerja guru? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi interpersonal terhadap 

motivasi kerja. 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap motivasi kerja. 

3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh budaya kerja organisasi terhadap 

motivasi kerja. 

4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi interpersonal terhadap 

kepuasan kerja guru. 

5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kepuasan kerja guru. 

6. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh budaya kerja organisasi terhadap 

kepuasan kerja guru. 

7. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan 

kerja guru. 

8. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi interpersonal dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja. 

9. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya kerja organisasi terhadap motivasi kerja. 

10. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi interpersonal dan 

budaya kerja organisasi terhadap motivasi kerja. 

11. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi interpersonal, 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja organisasi terhadap motivasi 

kerja. 
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12. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi interpersonal dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru. 

13. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya kerja organisasi terhadap kepuasan kerja guru. 

14. Apakah komunikasi interpersonal dan budaya kerja organisasi terhadap 

kepuasan kerja guru. 

15. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi interpersonal, 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja organisasi terhadap kepuasan 

kerja guru. 

16. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi interpersonal, 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja organisasi terhadap motivasi 

kerja. 

17. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi interpersonal, 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya kerja organisasi terhadap kepuasan 

kerja guru. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

kepustakaan khususnya bidang manajemen pendidikan.  

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan 

untuk peneliti berikutnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya manajemen pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi kepala sekolah 

Kontribusi penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang bermanfaat dan dapat dijadikan sumber informasi berkaitan 

dengan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia, khususnya 

dalam  gaya kepemimpinan dan komunikasi, motivasi kerja dan prestasi 

kerja. 
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b. Bagi guru  

Sebagai masukan bagi kepala-kepala sekolah dan guru-guru SMP 

Kecamatan wonogiri untuk bisa lebih berkontribusi dalam prestasi 

pendidikan kaitannya pada kepuasan kerja guru karena guru adalah 

sebagai kunci utama keberhasilan proses belajar mengajar. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman dalam mengetahui 

kompleksitas permasalahan yang terjadi di dunia kerja secara nyata. 

 

 


