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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

          Setiap organisasi dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya 

manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. Pengelolaan sumber 

daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang diharapkan dapat dapat 

bekerja sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya 

perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan 

terampil, tetapi yang terpenting mereka bekerja dengan giat dan berkeinginan 

untuk mencapai hasil kerja optimal. Karyawan merupakan aset utama 

organisasi dan mempunyai peran yang penting didalam organisasi yaitu 

sebagai pemikir, perencana, pengendali aktivitas organisasi, maka karyawan 

diperlukan perhatian lebih serius terhadap tugas yang dikerjakan sehingga 

tujuan organisasi tercapai. 

          Guru merupakan pekerjaan yang harus ditekuni untuk mewujudkan 

keahlian secara maksimal. Guru memegang tanggung jawab dan peranan yang 

sangat penting dalam melaksanakan proses belajar di sekolah. Seorang guru 

dalam menjalankan tugas mengajar kesehariannya dituntut untuk menguasai 

bahan ajar, cara penyampaian materi dan menempatkan diri yaitu sebagai 

panutan siswa. 

          Mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak dapat dipisahkan 

dari peran guru dan tenaga kependidikan. Mereka memiliki peran penting dan 
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strategis. Keberhasilan dan kemajuan dari sekolah ditentukan dari setiap guru 

yang ada untuk saling bekerjasama untuk mencapai tujuan. Adanya 

permasalahan dalam lingkungan kerja sekolah menjadi alasan pentingnya 

kerjasama dalam mencapai tujuan. Hasil dari bentuk kerjasama ini juga 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru. 

          Mengelola karyawan merupakan salah satu kunci kesuksesan sebuah 

organisasi. Tugas manajer sumber daya manusia dalam mengelola karyawan 

diantaraya adalah tentang bagaimana upaya yang mungkin dilakukan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja menjadi 

pertimbangan penting bagi karyawan untuk loyal dan bertahan pada sebuah 

organisasi. Kepuasan kerja muncul sebagai akibat dari situasi kerja yang ada 

dalam organisasi. Kepuasan kerja tersebut mencerminkan perasaan karyawan 

mengenai senang atau tidak senang, nyaman atau tidak nyaman atas 

lingkungan kerja perusahaan tempat dimana dia bekerja.   

          Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sangatlah 

penting diperhatikan. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung 

terhadap para karyawan yang melaksanakan pekerjaannya. Suatu kondisi 

lingkungan kerja dikatakan baik apabila dapat melaksanakan kegiatan secara 

optimal, sehat, nyaman, dan aman. Lebih jauh lagi lingkungan kerja yang 

kurang baik dapat menyebabkan tidak efisiennya suatu rancangan sistem 

kerja, pola lingkungan kerja adalah pola tindakan anggota orgnisasi yang 

mempegaruhi efektivitas organisasi secara langsung atau tidak langsung. 
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          Lingkungan kerja fisik yang baik dapat mengurangi tingkat 

kejenuhan karyawan sehingga karyawan akan puas. Fasilitas kerja yang baik 

tanpa didukung oleh lingkungan kerja yang bagus tidak ada artinya, karena 

lingkungan kerja berperan penting untuk menciptakan kepuasan kerja 

karyawan. 

          Faktor lain dari kepuasan kerja yaitu komunikasi, dengan 

komunikasi seseorang dapat menyampaikan keinginan- keinginannya yang 

terpendam dalam hatinya kepada orang lain, baik melalui suara, atau gerak 

isyarat anggota badan dan sebagainya. Tidak mungkin orang lain dapat 

mengetahui apa yang kita inginkan, jika keinginan itu tidak kita sampaikan 

(komunikasikan). Seseorang yang tidak dapat melakukan komunikasi, sulitlah 

baginya untuk membina hubungan-hubungan kerja dengan orang lain ( I 

Komang Ardana, dkk. 2012 : 138).  

          SMPN 2 Arjosari Pacitan  merupakan lembaga pendidikan yang 

memberikan layanan pendidikan terhadap siswa, tentu saja guru dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang maksimal terhadap siswa. Pelayanan yang 

maksimal dapat tercapai apabila para guru SMPN 2 Arjosari memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi. Di SMPN 2 Arjosari Pacitan memiliki lingkungan 

kerja fisik yang kurang baik, terutama ruang guru memiliki ukuran yang 

sempit karena termasuk bangunan lama. Selain lingkungan kerja, komunikasi 

sesama rekan kerja juga terlihat kurang baik seperti perbedaan pendapat 

sesama rekan kerja, sehingga masalah tersebut mengakibatkan karyawan 

merasa kurang nyaman untuk bekerja. Di SMPN 2 Arjosari guru memberikan 
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materi belum menggunakan alat bantu (laptop) untuk mengajar, sehingga guru 

harus tetap menciptakan kualitas belajar yang tinggi, hal tersebut dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja guru. 

          Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja guru memerlukan komunikasi yang baik dan lingkungan kerja fisik 

sebagai pendukung pekerjaannya agar misi dapat tercapai. Oleh sebab itu 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengambil judul  

“PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK DAN KOMUNIKASI 

TERHADAP KEPUASAN KERJA GURU DI SMPN 2 ARJOSARI 

PACITAN”. 

 

1.2 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan pada 

penelitian ini dibatasi untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu 

luas. Peneliti membatasi masalah penelitian pada pengaruh lingkungan kerja 

fisik dan komunikasi terhadap kepuasan kerja guru di SMPN 2 Arjosari 

Pacitan. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang dapat mempermudah langkah-langkah 

penyelesaiannya. Adapun perumusan masalah yang penulis ungkapkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah Lingkungan Kerja Fisik berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja guru di SMPN 2 Arjosari Pacitan? 

2. Apakah Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja guru di SMPN 2 Arjosari Pacitan? 

3. Apakah Lingkungan Kerja Fisik dan Komunikasi secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja guru di SMPN 

2 Arjosari Pacitan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Agar penelitian menjadi lebih terfokus, maka perlu dikemukakan tentang 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah Lingkungan Kerja Fisik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja guru di SMPN 2 Arjosari Pacitan. 

2. Mengetahui apakah Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja guru di SMPN 2 Arjosari Pacitan. 
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3. Mengetahui apakah Lingkungan Kerja Fisik dan Komunikasi secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

guru di SMPN 2 Arjosari Pacitan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Lembaga (SMPN 2 Arjosari Pacitan) 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan 

penetapan kebijakan bagi lembaga untuk meningkatkan kepuasan kerja 

guru di SMPN 2 Arjosari Pacitan. 

2. Bagi Peneliti 

Menerapkan teori yang telah diperoleh peneliti selama perkuliahan pada 

realita yang ada pada lembaga serta menambah pengetahuan penulis. 

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

Dapat digunakan sebagai tambahan bahan pustaka khususnya bagi 

perpustakaan untuk menambah dan melengkapi koleksi bacaan. 

4. Bagi Pihak Lain 

Sebagai tambahan pengetahuan, wawasan dan referensi untuk 

mengadakan penelitian sejenis di kemudian hari. 

 




