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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini, bisa dikatakan bahwa komunikasi merupakan hal yang 

terpenting atau vital bagi manusia. Tanpa komunikasi maka manusia bisa 

dikatakan ‘tersesat’ dalam kehidupan ini. Dalam konteks hubungan sosial, 

setiap individu akan berinteraksi dengan individu lainnya. Interaksi tersebut 

dilakukan karena maksud, baik itu untuk mempengaruhi individu maupun 

tujuan-tujuan tertentu lainnya. Dalam proses berinteraksi inilah pengertian 

komunikasi. 

Korelasi antara komunikasi dan organisasi terletak pada peninjauan 

yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan 

organisasi tersebut. Namun kefektifan suatu organisasi haruslah didukung 

adanya suatu komunikasi kepemimpinan yang dapat mengkoordinir 

organisasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan kinerja anggota organisasi akan 

dipengaruhi oleh sikap bagaimana cara pemimpin mengatur mereka. 

Hal tersebut sama halnya dengan perkembangan peradaban manusia 

saat ini yang menganggap sekolah sebagai posisi yang sangat sentral dalam 

pendidikan manusia. Pendidikan menumbuh kembangkan potensi manusia 

agar menjadi manusia dewasa, beradab, dan normal. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan sudah semestinya mempunyai organisasi yang  baik agar tujuan 

pendidikan formal ini tercapai sepenuhnya. Kita mengetahui unsur personal 
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di dalam lingkungan sekolah adalah, kepala sekolah, guru, karyawan, dan 

murid. 

Kita pada umumnya maklum bahwa tugas kewajiban guru yang utama 

adalah mendidik (mengajar), tetapi agar tugas guru tersebut mampu mencapai 

tujuan pendidikan, guru harus melibatkan diri dalam manajemen pendidikan 

inilah guru harus melibatkan diri dalam masalah manajemen (Suryosubroto, 

2004:170). 

Peranan komunikasi bukan hanya sebagai sarana atau alat bagi kepala 

sekolah dalam menyampaikan informasi, misalnya tentang suatu kebijakan, 

tetapi juga sebagai sarana menyatukan aktifitas-aktifitas secara terorganisasi 

dalam mewujudkan kerjasama. Hal tersebut dikarenakan, karena tidak ada 

satupun organisasi yang dapat melaksanakan fungsinya tanpa komunikasi dan 

bahkan lebih dari itu organisasi tidak dapat berdiri tanpa komunikasi.  

Keberhasilan suatu pendidikan sangat memerlukan tenaga pendidik 

yang profesional, dimana tokoh pendidik memiliki kemampuan untuk 

membentuk pengetahuan, ketrampilan serta karakter peserta didiknya hingga 

tercipta suatu lulusan yang memiliki kualitas yang baik, dan akan tercapai 

tujuan pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Tujuan pendidikan yang optimal tidak akan terwujud begitu saja tanpa 

adanya upaya untuk meningkatkannya, adapun salah satu cara untuk 

mewujudkannya adalah dengan pengembangan profesionalisme ini 

membutuhkan dukungan dari pihak yang mempunyai peran penting dalam hal 

ini adalah kepala sekolah, dimana kepala sekolah merupakan pemimpin 
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pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung 

dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang dilakukan di PPM SLTP-SLTA 

Bina Insani Kab. Semarang, kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi 

dalam 3 organisasi yang ada (SLTP, SLTA dan pondok pesantren Modern). 

Peran kepala sekolah disini adalah bertanggung jawab atas segala bentuk 

kegiatan yang ada serta sebagai koordinator segala bentuk kegiatan yang 

dilakukan. Peran seorang kepala sekolah dalam memimpin 3 organisasi, akan 

dinilai perlu adanya penelitian apakah kepala sekolah menjalankan tugasnya 

sebagai seorang pimpinan. 

Dengan keadaan yang ada dilapangan  dan tentang adanya pengaruh 

kepala kekolah terhadap kinerja guru dan karyawan yang berdampak pada 

mutu pendidikan, maka penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru dan karyawan sangat menarik untuk ditelititi. 

Motivasi dalam penelitian ini adalah ingin mengkaji pengaruh komunikasi 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kerja guru dan karyawan  Pondok 

Pesantren Modern  SLTP-SLTA Bina Insani. Berdasarkan uraian tersebut 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Komunikasi kepemimpinan terhadap kinerja Guru dan Karyawan 

(Studi Kuantitatif pada Pengaruh Komunikasi Kepemimpinan Kepala 

Sekolah terhadap Kinerja Guru dan Karyawan SLTP-SLTA Bina Insani 

Kabupaten Semarang Tahun 2011)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada 2 rumusan masalah yang 

dapat dikaji, yaitu : 

1. Adakah pengaruh komunikasi kepemimpinan terhadap kinerja guru dan 

karyawan di Pondok Pesantren Modern SLTP-SLTA Bina Insani 

Kabupaten Semarang pada tahun  2011? 

2. Berapa besar pengaruh komunikasi kepemimpinan terhadap kinerja guru 

dan karyawan di Pondok Pesantren Modern SLTP-SLTA Bina Insani 

Kabupaten Semarang pada tahun 2011? 

C.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dijabarkan diatas maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh komunikasi kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja  guru dan karyawan di Pondok pesantren Modern 

SLTP-SLTA Bina Insani Kabupaten Semarang pada tahun 2011. 

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh komunikasi kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja  guru dan karyawan di Pondok Pesantren 

Modern SLTP-SLTA Bina Insani Kabupaten Semarang pada tahun 2011. 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis 

a. Sebagai pertimbangan bagi Pondok Pesantren Modern SLTP-SLTA 

Alternatif Bina Insani Kab. Semarang agar mampu mengambil langkah 
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demi meningkatkan kinerja guru dan karyawan melalui komunikasi 

kepemimpinan. 

b. Guru agar meningkatkan kualitas pengajaran serta ikut menjaga 

komunikasi kepemimpinan yang nantinya juga berguna bagi guru itu 

sendiri. 

2. Manfaat akademis 

a. Untuk pengembangkan keilmuan di bidang komunikasi kepemimpinan 

yaitu mengenai komunikasi kepemimpinan baik secara teori maupun 

praktek yang sebenarnya di Pondok Pesantren Modern SLTP-SLTA 

Bina Insani Kabupaten Semarang. 

b. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ada 

kaitanya dengan masalah ini. 


