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Abstract 

The paper addressed to describe and explain the principal leadership at 

Elementary School State Karangjati 03, Semarang. This research conducted in 

Elementary School State Karangjati 03 Semarang Data collection techniques in 

this study used interviews, observation and documentation. Validity of data in 

this research includes the credibility, transferability, dependability, and 

conformability. The result of the research is principals establish a good 

relationship with all members of the school member by creating an conducive 

atmosphere in the school environment. In the implementation of internal 

communication between principal and school member is required an openness 

attitude to make teachers and educational staff is not feel awkward and afraid to 

give input and give an idea. The principal also give reward and punishment. With 

a good internal communication so it can be minimize the conflicts among school 

member. External communication is established between the principal with the 

community outside the school such as parents, school committees, and 

communities around the school. To improve relationships between parents and 

principals, school conduct meetings at least 2 times a year. School invites 

members of the school committee in preparation of budgets meeting and 

implementation of school development meeting. Principal is take participation in 

social activities. 
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PENDAHULUAN 

Keberhasilan organisasi mengatasi berbagai tantangan dan berhasil 

meraih kesuksesan bergantung pada berbagai faktor. Misalnya mengelola 

sumber daya manusia yang dimiliki. Mengelola sumber daya manusia (SDM) 

merupakan salah satu tanggungjawab dan fungsi manajemen organisasi. Baik 

tidaknya kinerja manajemen organisasi tergantung dari keberhasilan manajemen 
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di dalam mengelola SDM-nya. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi 

manajemen adalah bagaimana membangun strategi pengelolaan SDM sebaik 

mungkin. 

Sekolah sebagai suatu lembaga atau organisasi akan berhasil atau gagal 

dalam mengembangkan misinya sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. 

Suatu ungkapan mengatakan bahwa pemimpinlah yang bertanggung jawab atas 

kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan. Ini merupakan ungkapan yang 

mendudukkan pemimpin dalam suatu organisasi pada posisi yang penting, 

seorang pemimpin apapun wujudnya dan dimanapun letaknya, harus selalu 

mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. 

Untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan di tingkat satuan pendidikan 

perlu ditunjang oleh kemampuan kepala sekolah yang handal dalam 

menjalankan fungsi dan peranannya. Meskipun pengangkatan kepala sekolah 

dilakukan secara terencana dan sistematis, bahkan diangkat dari guru yang sudah 

berpengalaman atau mungkin sudah lama menjabat sebagai wakil kepala 

sekolah. Namun, tidak otomatis membuat kepala sekolah profesional dalam 

melakukan tugasnya. Pada beberapa kasus ditunjukkan adanya kepala sekolah 

yang terpaku dengan urusan administratif yang sebenarnya bisa dilimpahkan 

kepada Tenaga Administrasi Sekolah (TAS). 

Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, 

menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruh itu 

dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian sesuatu 

maksud atau tujuan-tujuan tertentu (Permadi dan Arifin, 2007: 43). Disinilah 

peranan kepemimpinan berpengaruh besar dalam pembentukan perilaku 

bawahan. menurut Handoko kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan dan sasaran. 

Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penentu 

utama pemberdayaan guru dan peningkatan mutu proses dan produk 



 4

pembelajaran. Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab apakah 

guru dan staf sekolah dapat bekerja secara optimal. Kultur sekolah dan kultur 

pembelajaran juga dibangun oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam 

berinteraksi dengan komunitasnya (Kepala sekolah, guru, dan staf). 

Kepemimpinan kepala sekolah besar sekali pengaruhnya terhadap 

kemajuan sekolahnya karena merupakan ujung tombak bagi kemajuan sekolah. 

Pemimpin yang tidak dapat melaksanakan kepemimpinan dapat mengakibatkan 

kehancuran suatu lembaga, apalagi lembaga ini adalah sekolah yang mencetak 

generasi penerus bangsa. Permadi dan Arifin (2007: 64) menyatakan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mengarahkan dan memanfaatkan segala 

sumber daya yang tersedia sangat menentukan keberhasilan proses belajar di 

sekolah. Guna mewujudkan tanggung jawab tersebut, maka kepala sekolah 

sangat berperan dalam mengendalikan keberhasilan kegiatan pendidikan, 

meningkatkan pelaksanaan administrasi. 

Dalam mengimbangi berbagai keadaan yang sering kali berubah, kepala 

sekolah tidak hanya dituntut sebagai educator dan administrator, melainkan juga 

harus berperan sebagai manajer dan supervisor yang mampu menerapkan 

manajemen yang bermutu. Indikasinya ada pada iklim kerja dan proses 

pembelajaran yang konstruktif, berkreasi dan berprestasi.  

Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas jalannya lembaga sekolah 

dan kegiatan yang ada di sekolah. Kepala sekolah mempunyai kegiatan pokok 

yang harus diemban yaitu merencanakan, mengoragisasi, mengadakan staf, 

mengarahkan/orientasi sasaran, mengoordinasi, memantau dan menilai/evaluasi 

(Mulyono, 2008: 147). 

Kepala sekolah mempunyai peranan dalam melakukan pembinaan 

program pengajaran. Pembinaan pengajaran adalah suatu usaha memperbaiki 

program pengajaran untuk dpahami oleh setiap kepala sekolah. Dengan 

mengetahui dan memahami tahap-tahap proses perbaikan pengajaran akan 
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membantu para kepala sekolah untuk melaksanakan pembinaan program 

pengajaran. 

Dalam dunia pendidikan peran komunikasi menjadi sangat penting. Tanpa 

adanya komunikasi maka sistem pendidikan dalam sebuah negara tidak akan 

berjalan dengan baik sehingga akan merusak sistem yang lain. Komunikasi di 

dunia pendidikan terjadi dalam setiap posisi yang diduduki seseorang dari mulai 

tingkat kementrian pendidikan hingga pengajar dan staf-stafnya dalam sekolah. 

Bahkan kalau kita lihat kebelakang munculnya perilaku pendidikan terjadi 

dengan adanya komunikasi. 

Komunikasi adalah suatu proses pertukaran pesan verbal maupun 

nonverbal antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan untuk mengubah 

tingkah laku (Muhammad, 2001: 5). Dalam manajemen sekolah sangat 

diperlukan baik komunikasi intern maupun komunikasi ekstern. Kedua 

komunikasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran, kemudahan, dan 

kenyamanan dalam melaksanakan tugas.  

Komunikasi intern adalah komunikasi yang terjalin antara komponen 

sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. 

(Sutomo dkk, 2006). Komunikasi intern merupakan komunikasi antar personel 

yang ada dalam organisasi harus senantiasa di kembangkan, baik oleh kepala 

sekolah maupun oleh para guru dan personel lainnya. Komunikasi intern yang 

terbina baik akan memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan 

pekerjaan sekolah yang menjadi tugas bersama. Komunikasi merupakan sarana 

yang diperlukan guna untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan 

pegawai ketujuan dan sasaran organisasi. Selain itu komunikasi juga sebagai 

sarana untuk menyatukan arah dan pandangan serta pikiran antara pimpinan 

dan bawahan dalam hal ini Kepala sekolah dan guru serta karyawan lainnya. 

Dengan adanya komunikasi, bawahan dapat memperoleh informasi dan petunjuk 

yang jelas sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan kesalahpahaman yang 
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ada sehingga akhirnya akan mempengaruhi efektivitas kerja bawahanya. 

(Suprihatin, 2004:99). 

Bentuk-bentuk komunikasi intern antara lain (1) komunikasi Kebawah 

(Downward communication) atau komunikasi kepala sekolah dengan para guru 

dan karyawan, (2) komunikasi keatas (Upward Communication) atau komunikasi 

guru dan karyawan kepada kepala sekolah, dan (3) komunikasi Horisontal 

(Horizontal Comunication). 

Komunikasi ekstern merupakan komunikasi sekolah dengan masyarakat 

dan orang tua siswa baik secara individual maupun lembaga. (Sutomo dkk, 2006). 

Menurut Mulyasa (2002) komunikasi ekstern merupakan bentuk hubungan 

sekolah dengan lingkungan eksternal di sekitarnya, untuk mendapatkan masukan 

dari lingkungannya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 

sekolah. 

Peranan komunikasi tidak saja sebagai sarana atau alat bagi Kepala 

Sekolah menyampaikan informasi, misalnya tentang suatu kebijakan, tetapi juga 

sebagai sarana memadukan aktifitas-aktifitas secara terorganisasi dalam 

mewujudkan kerjasama. Bahwa suatu organisasi tidak dapat melaksanakan 

fungsinya tanpa adanya komunikasi dan bahkan lebih dari itu organisai tidak 

dapat berdiri tanpa komunikasi. Dengan adanya komunikasi, bawahan dapat 

memperoleh informasi dan petunjuk yang jelas sehingga tidak menimbulkan 

keragu-raguan dan kesalahpahaman yang ada sehingga akhirnya akan 

mempengaruhi efektivitas kerja bawahannya. 

Komunikasi yang baik antara berbagai personil tersebut harus 

dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai hasil seoptimal mungkin. 

Kurang komunikasi akan mengakibatkan kurangnya hasil yang dapat diwujudkan, 

bahkan kegagalan pencapaian tujuan. Kepala sekolah mempunyai kewajiban 

untuk membina komunikasi intern dengan sebaik-baiknya agar para guru mampu 

bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Komunikasi 

intern sangat dirasakan manfaatnya, terutama oleh seorang pemula yang baru 
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memasuki satu dunia tersendiri seperti sekolah. Bnyak masalah yang perlu 

didiskusikan bersama, misalnya masalah pengajaran, model mengajar yang baru, 

pendapatan baru, teknik evaluasi dll. Kesemuanya itu perlu adanya diskusi antar 

teman untuk menyaranakan langkah dalam mencapai tujuan sehingga efektif 

dan efisien. 

Berdasarkan pengamatan sementara komunikasi yang terjadi di SD N 

Karangjati 03 Kabupaten Semarang masih kurang efektif dilihat dari aspek 

komunikasi intern, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dari kepala 

sekolah kepada guru dalam bentuk perintah untuk segera menyelesaikan tugas 

guru ataupun penyampaian informasi dari kepala sekolah kepada guru. Sebagian 

guru masih merasa sungkan untuk menyampaikan ide-ide mereka kepada Kepala 

sekolah yang mereka anggap sebagai orang yang tertinggi dalam organisasi dan 

selalu wajib untuk dihormati, para guru selalu menunggu perintah dari kepala 

sekolah dan berusaha menjalankan perintah tanpa ada masukan dari para guru 

sendiri. Oleh karena itu di butuhkan adanya kepala sekolah yang mampu 

menciptakan komunikasi yang harmonis baik komunikasi internal maupun  

eksternal. Karena kepala sekolah bertanggung jawab atas semua kegiatan 

administrasi yang dilakukan oleh guru maupun karyawan dalam pelaksanaan 

tugas.  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas tentang 

bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SD N Karangjati 03 Kabupaten 

Semarang. Dan focus penelitian dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana ciri-ciri 

peran kepala sekolah dalam komunikasi internal di SD N Karangjati 03 Kabupaten 

Semarang? dan (2) Bagaimana ciri-ciri peran kepala sekolah dalam komunikasi 

eksternal di SD N Karangjati 03 Kabupaten Semarang? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan (1) Ciri-ciri peran kepala sekolah dalam komunikasi internal di 

SD N Karangjati 03 Kabupaten Semarang, (2) Ciri-ciri peran kepala sekolah dalam 

komunikasi eksternal di SD N Karangjati 03 Kabupaten Semarang. 
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Pelaksanaan penelitian bermanfaat untuk (1) pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang pendidikan, yang mengacu pada 

kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah, (2 ) Bagi kepala sekolah, hasil 

penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam pemimpin 

sekolah dapat menjadi panutan bagi anggota sekolah, (3) Bagi sekolah, dengan 

adanya kepala sekolah yang memiliki kemampuan dalam mengelola sekolah 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah, (4) Bagi peneliti berikutnya, 

dapat menjadi acuan atau sebagai salah satu bahan pustaka dalam rangka 

mengembangkan pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan 

kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah. 

 

METODE PENELITIAN 

Peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. 

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007: 4) sebagai perosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif beupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Dan strategi yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah etnografi. Menurut Spradley dalam Mantja (2007: 6) 

etnografi ditekankan pada tujuannya. Tujuan utama etnografi adalah untuk 

memahami pandangan hidup orang lain dari cara pandang pelakunya. Oleh 

karena itu ia menegaskan bahwa ethnography is the work of describing a culture, 

sehingga etnografi juga merupakan alat belajar dari orang lain. Tujuan utama 

etnografi adalah untuk memahami pandangan atau cara hidup seseorang atau 

sekelompok oarng dalam keadaan yang sesungguhnya. 

Salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif adalah keterlibatan peneliti 

dalam kegiatan sehari-hari pada subyek penelitian (Moleong, 2006: 163). Sumber 

data dalam penelitian kualitatif ini dapat berupa manusia, peristiwa, tingkah 

laku, dokumen dan arsip, serta berbagai benda lain. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 
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Nasution dalam Sugiyono (2008:336) menyatakan analisis telah mulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Langkah-langkah analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman ( Sugiyono, 

2008: 337) yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Ada empat pokok permasalahan yang harus 

diperhatikan para peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif untuk menguji 

sekaligus menjadi kriteria mengenai keabsahan temuan penelitian, yaitu seperti 

yang diungkapkan Moleong (2007: 324-327) bahwa terdapat empat kriteria 

dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu credibility, transferability, 

dependability dan confirmability. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Ciri-ciri peran kepala sekolah dalam komunikasi internal di SD N Karangjati 03 

Kabupaten Semarang. 

Komunikasi merupakan proses menyalurkan informasi, ide, 

penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok ke 

kelompok. Dengan adanya komunikasi terjadi proses interaksi antara orang-

orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap 

dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok dalam suatu organisasi. 

Komunikasi di lingkungan sekolah terbagi menjadi dua yaitu komunikasi 

internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi 

yang terjadi antar kepala sekolah dengan warga sekolah sedangkan 

komunikasi eksternal terjadi antara kepala sekolah dengan warga di sekitar 

lingkungan sekolah. 

Dengan adanya komunikasi internal, setiap anggota sekolah dapat 

bekerja dengan tenang dan menyenangkan serta terdorong untuk 

berprestasi dengan baik dan mengerjakan tugas dengan penuh kesadaran. 

Masing-masing anggota sekolah memahami tugas dan tanggungjawabnya 
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masing-masing. Karena dengan adanya komunikasi tersebut dapat 

memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanaan serta 

memecahkan persoalan sekolah. Sehingga semua anggota sekolah dapat 

menyamakan langkah dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  

Kepala sekolah menjalin hubungan yang baik dengan semua 

anggota sekolah di SD Karangjati 03. Kepala sekolah membuat suasana di 

lingkungan sekolah selalu bersifat kondusf. Sehingga semua anggota sekolah 

dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Hal itu dapat 

terlihat dari guru dan siswa yang selalu datang tepat waktu.  

Dalam pelaksanaan komunikasi internal antara kepala sekolah 

dengan anggota sekolah diperlukan adanya sikap keterbukaan. Kepala 

sekolah sebagai seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kehendaknya 

kepada anggota sekolah yang lain. Dengan adanya sikap keterbukaan 

tersebut membuat guru merasa tidak cangung untuk mengemukakan 

pendapat. Para guru juga tidak takut untuk memberikan masukan kepada 

kepala sekolah untuk kemajuan sekolah. 

Sikap tersebut ditunjukkan pada saat rapat dimana kepala sekolah 

menerima semua masukan dari para guru dan tenaga kependidikan. Sikap 

keterbukaan kepala sekolah membuat para guru dan tenaga kependidikan 

merasa tidak canggung dan takut untuk memberikan masukan dan juga 

menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan rapat di sekolah. 

Kepala sekolah SDN Karangjati 03 melakukan rapat dengan anggota 

sekolah minimal 2 kali dalam satu bulan. Rapat tersebut membahas tentang 

usaha-usaha yang dapat dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Rapat tersebut juga untuk meningkatkan hubungan kerjasama 

antara kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Sehingga komunikasi 

di antara anggota sekolah dapat berjalan dengan lancar. 

Pelaksanaan rapat tersebut juga dapat menjadi wadah bagi kepala 

sekolah untuk mendorong para guru untuk mendorong para guru supaya 
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mau melaksanakan aktifitas dan juga mau untuk berkreatifitas. Aktivitas 

guru berkaitan dengan kewajiban dan tugas para guru. Dalam rapat kepala 

sekolah juga dapat mengevaluasi kinerja para guru dan tenaga kependidikan. 

Kegiatan evaluasi tersebut digunakan sebagai alat untuk mengukur apakah 

guru sudah menjalan kewajibanya dengan baik atau belum.  

Kepala sekolah juga melakukan evaluasi terhadap kineraja para guru 

dan tenaga kependidikan. Evaluasi tersebut dilakukan oleh kepala sekolah 

dengan melakukan supervisi. Kegiatan evaluasi tersebut meliputi supervisi 

akademis yang ditujukan untuk untuk memperbaiki kondisi personil dan 

kondisi material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar 

yang lebih baik, sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. Dan 

supervisi administrasi dalam pelaksanaannya hanya difokuskan pada 

penampilan mengajar guru yang meliputi aspek kemampuan mengajar guru 

yang terkandung di dalamnya kemampuan mengatur perencanaan 

pembelajaran, kemampuan mengajar materi pelajaran dan personal sosial 

atau pergaulan dengan siswa. 

Hubungan yang baik antara kepala sekolah dan guru juga dapat 

membantu guru untuk mengembangkan kebiasaan yang dimiliki guru. 

Kebiasaan tersebut antara lain untuk berdiskusi secara terbuka dan juga 

untuk mendengarkan pendapat orang lain. Para guru di SDN Karangjati 03 

memiliki kebiasaan untuk berjabat tangan ketika bertemu dengan kepala 

sekolah, guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Karena itu merupakan 

wujud konkret dari hubungan antar anggota sekolah yang sangat harmonis. 

Selain kebiasaan berjabat tangan, hubungan harmonis antara 

kepala sekolah dan guru di SDN Karangjati juga dapat terlihat dari para guru 

yang selalu menaati peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah tanpa merasa 

terbebani oleh peraturan tersebut. Karena peraturan tersebut dibuat oleh 

kepala sekolah bersama dengan guru sehingga para guru dengan senang hati 

untuk melaksanakannya. Selain peraturan sekolah para guru juga 
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melaksanakan tugas mengajar yang diberikan oleh kepala sekolah yang telah 

ditetapkan pada awal tahun ajaran baru. 

Karena pembagian tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan 

para guru juga dapat menjadi salah satu sumber terjadinya konflik di 

sekolah. Konflik yang terjadi biasanya berhubungan dengan tugas mengajar 

bagi guru. Terkadang ada guru yang berstatus PNS yang mendapatkan kelas 

yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan guru yang masih wiyata bakti. 

Selain itu juga adanya guru yang sudaha memiliki sertifikasi mendapatan 

pembagian kelas kecil misalnya kelas 1 dan 2 sedangkan untuk guru yang 

belum memiliki ijasah sertifikasi justru diberikan tugas mengajar untuk kelas 

yang lebih besar misalnya kelas 5 dan 6. Padahal untuk guru yang 

bersertifikasi dianggap lebih berkualitas bila dibandingkan dengan guru yang 

lainnya.  

Selain komunikasi yang terjalin antara kepala sekolah dengan guru, 

komunikasi yang baik juga tercipta antara kepala sekolah dengan tenaga 

kependidikan. Sama halnya dengan guru, tenaga kependidikan dan kepala 

sekolah juga saling menyapa dan bersalaman ketika bertemu. Karena 

dengan kegiatan itu kepala sekolah dan tenaga kependidikan selalu 

berinteraksi satu sama lain. 

Hubungan yang baik antara kepala sekolah dengan guru dan tenaga 

kependidikan di SDN Karangjati 03 juga diwujudkan dalam bentuk 

penghargaan (reward) dan juga hukuman atau teguran (punishman). 

Penghargaan diberikan oleh kepala sekolah ketika ada guru atau tenaga 

kependidikan yang berprestasi dan hukuman atau teguran akan diberikan 

pada guru yang melanggar aturan. Kepala sekolah SDN Karangjati 03 

memberikan penghargaan kepada guru yang memiliki prestasi baik 

akademik maupun non akademik.  

Komunikasi yang baik juga harus terjalin antara kepala sekolah 

dengan siswa. Sebagaimana yang dilakukan oleh guru ketika bertemu 
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dengan kepala sekolah yaitu bersalaman. Namun untuk siswa selain 

bersalaman biasanya juga disertai dengan cium tangan. Hal itu menunjukkan 

bahwa hubungan yang tercipta diantara kepala sekolah dan siswa sangat 

harmonis. Siswa juga tidak merasa takut ketika bertemu dengan kepala 

sekolah. 

Untuk menjaga hubungan tersebut, pihak sekolah membuat suatu 

peraturan yang wajib ditaati oleh siswa. Peraturan tersebut sebagai alat 

untuk mengontrol perilaku siswa di sekolah. Karena apabila siswa melanggar 

peraturan tersebut maka siswa akan memperoleh sanksi. Sanksi tersebut 

diberikan berdasarkan pelangaran yang dibuat oleh siswa.  

Kepala Sekolah juga merupakan sosok “yang dituakan” sehingga 

yang diharapkan darinya adalah contoh dan teladan yang baik. Kedudukan 

sebagai kepala keluarga membawa dampak bahwa Kepala Sekolah 

berkewajiban melaksanakan bimbingan dan teguran terhadap anak yang 

melakukan kesalahan dengan sikap kebapakan, dan tidak dilandasi dengan 

sikap kecurigaan. Sekolah dianggap sebagai keluarga besar yang 

memerlukan kerjasama antara warganya, dan kerjasama itulah yang 

merupakan landasan keberhasilan sekolah. 

Selain pembuatan peraturan sekolah, kepala sekolah juga ikut serta 

dalam kegiatan yang dilakukan oleh siswa seperti kegiatan pramuka. 

Tujuannya adalah agar kepala sekolah dapat memantau pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Kepala sekolah juga melakukan evaluasi untuk 

mengetahui perkembangan kemampuan siswa. Di SDN Karangjati 03 

menunjukkan bahwa kepala sekolah ikut serta dalam kegiatan yang 

dilaksanakan oleh siswa. Kepala sekolah bertugas sebagai pembina dan 

pengarah kegiatan serta sebagai evaluator dari kegiatan yang telah 

dilakukan. 

Konflik di sekolah dapat di sebabkan oleh adanya salah pengertian 

atau salah paham karena kegagalan komunikasi. Komunikasi yang baik 
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diantara para anggota sekolah dapat meminimalkan terjadinya konflik 

diantara para anggota sekolah. Komunikasi yang terjalin dapat berupa 

adanya kesamaan pandangan dalam memajukan sekolah. Selain itu juga, 

kebebasan dalam mengusulkan pendapat ketika sedang mengadakan rapat. 

Di SDN Karangjati 03 menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin 

antara kepala sekolah dengan guru sudah terjalin dengan baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan para guru tidak merasa sungkan ketika akan 

mengajukan usul dalam rapat. Mereka juga selalu bertegur sapa yang 

menjadi tanda bahwa di lingkungan sekolah tercipta komuniasi yang baik.  

Dengan adanya komunikasi internal yang baik maka dapat 

meminimalkan adanya konflik diantara anggota sekolah. Karena pada 

umumnya konflik itu terjadi apabila adanya salah pengertian (mis 

understanding). Oleh karena itu setiap anggota sekolah harus menjalin 

hubungan sekolah yang baik di antara satu sama lain.  

Ciri-ciri peran kepala sekolah dalam komunikasi eksternal di SD N Karangjati 03 

Kabupaten Semarang. 

Komunikasi eksternal merupakan komunikasi sekolah dengan 

masyarakat dan orang tua siswa baik secara individual maupun lembaga. 

Komunikasi eksternal sebagai bentuk hubungan sekolah dengan lingkungan 

eksternal di sekitarnya, untuk mendapatkan masukan dari lingkungannya 

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Di SDN 

Karangjati 03 tercipta komunikasi ekternal antara kepala sekolah dengan 

masyarakat di luar lingkungan sekolah seperti orang tua siswa, komite 

sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah.  

Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dapat dijalin melalui 

berbagai cara yaitu adanya kesamaan tanggung jawab dan adanya kesamaan 

tujuan. Tujuan hubungan sekolah dengan orang tua siswa adalah saling 

membantu dan saling isi mengisi, dengan memahami kekurangan dan 

kelemahan anak, guru, dan orang tua siswa dapat bersama-sama 
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membinanya.  Orang tua siswa juga ikut memberikan bantuan kepada 

sekolah dalam bentuk uang dan barang, baik secara perorangan maupun 

melalui lembaga yang disebut BP3. Dengan adanya hubungan tersebut juga 

untuk mencegah perbuatan yang kurang baik. Selain itu kepala sekolah 

bersama dengan orang tua membuat rencana yang baik untuk sang anak, 

misalnya mengembangkan bakat olah raga, musik, seni tari, seni lukis dan 

sebagainya. 

Di SDN Karangjati 03 terjalin hubungan yang baik antara orang tua 

siswa dengan kepala sekolah. Hubungan yang terjalin dengan orang tua 

siswa karena orang tua siswa ikut membantu dana operasional yang 

dibutuhkan oleh sekolah. Orang tua siswa juga membutuhkan informasi 

tentang perkembangan anaknya yang menjadi siswa apakah ada kemajuan 

atau tidak. 

Untuk meningkatkan hubungan antara orang tua siswa dan kepala 

sekolah, pihak sekolah melakukan rapat minimal 2 kali dalam setahun. Rapat 

tersebut dilaksanakan pada awal tahun pelajaran dan akhir semester. Dalam 

rapat tersebut untuk membahas peningkatan prestasi yang telah dialami 

oleh siswa. Selain itu juga untuk membahas besarnya dana yang akan 

dibelanjakan oleh sekolah.  

Selain rapat, komunikasi eksternal dengan orang tua siswa dapat 

dilaksanakan dalam kegiatan pengambilan rapor maupun acara perpisahan 

untuk orang tua siswa kelas VI. Karena dalam acara tersebut pihak sekolah 

berkomunikasi secara langsung dengan orang tua siswa untuk 

menyampaikan informasi tentang prestasi siswa. Selain itu juga untuk 

mendengarkan masukan dari orang tua siswa demi kemajuan sekolah. 

Dalam komunikasi eksternal, kepala sekolah juga menjalin 

hubungan kepala sekolah dengan komite sekolah adalah komite sekolah 

merupakan wadah untuk menyampaikan informasi dari sekolah kepada 
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oranga tua siswa dan juga sebaliknya. Komite juga memberikan masukan 

atau pendapat untuk perkembangan sekolah. 

Kepala sekolah SD N Karangjati 03 memiliki hubungan yang 

harmonis dengan komite sekolah. Hubungan tersebut terlihat dari kegiatan 

rapat dan juga pertemuan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

komite sekolah. Pertemuan dengan komite sekolah dilakukan setiap satu 

bulan sekali.  

Untuk menjaga komunikasi dengan komite sekolah, pihak sekolah 

mengundang anggota komite sekolah dalam pelaksanaan rapat penyusunan 

RAPBS dan rapat pengembangan sekolah. Dalam rapat tersebut masukan 

dari anggota komite sekolah sangat dibutuhkan. Karena komite sekolah 

beranggotakan perwakilan orang tua siswa, anggota masyarakat dan praktisi 

pendidikan.  

Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung 

jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan 

masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini 

masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam 

memajukan pendidikan di daerahnya. Melalui komite sekolah, masyarakat 

atau orang tua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan 

pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak 

sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Disamping itu masyarakat melalui 

komite sekolah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke 

sekolah. 

Dengan adanya silaturahmi yang baik antara orang tua siswa dan 

komite sekolah dengan kepala sekolah maka dapat meminimalkan konflik 

yang dapat terjadi diantara mereka. Kalaupun konflik terjadi diantara 

mereka maka mereka melakukan pertemuan untuk mencari solusi dari 

permasalahan tersebut.  
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Selain hubungan yang baik antara kepala sekolah dengan guru dan 

komite sekolah, kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan untuk  

berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kepala sekolah dapat 

berperan aktif dalam kegiatan informal di luar sekolah dan juga dalam 

organisasi sosial kemasyarakatan. Selain itu kepala sekolah juga harus 

memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, 

kesenian, olahraga atau kegiatan masyarakat lainnya serta mampu 

melibatkan diri dalam pelaksanaan program pemerintah. 

Karena sekolah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat 

dipisahkan dengan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya 

masyarakatpun tidak dapat dipisahkan dengan sekolah. Sekolah merupakan 

lembaga formal yang diserahi tugas untuk mendidik, melatih serta 

membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan, sementara 

masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan. 

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi 

yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah 

masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan 

mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan 

masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah 

penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensuksekan program-program 

sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. 

Manfaat dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menambah atau 

meningkatkan simpati masyarakat secara sadar dan sukarela yang dapat 

meningkatkan harga diri sekolah serta dukungan terhadap sekolah secar 

spiritual dan material atau finansial 

Kepala sekolah SDN Karangjati 03 menjalin hubungan yang sangat 

harmonis dengan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Hal itu terlihat 

dari peran serta kepala sekolah dalam kegiatan keagamaan yang ada di 
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lingkungan sekolah. Biasanya kepala sekolah diundang dalam kegiatan 

keagamaan seperti acara Maulid Nabi, Halal Bi Halal, Isra’ Mi’raj, dsb.  

Dan ketika hubungan sekolah dengan masyarakat ini dapat berjalan 

harmonis dan dinamis maka diharapkan tercapai tujuan utama yaitu 

terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, efisien 

dan berhasil sehingga menghasilkan out-put yang berkualitas secara 

inteletual, spritual dan sosial. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kepala sekolah menjalin hubungan yang baik dengan semua anggota 

sekolah dengan membuat suasana di lingkungan sekolah selalu bersifat kondusif. 

Dalam pelaksanaan komunikasi internal antara kepala sekolah dengan anggota 

sekolah diperlukan adanya sikap keterbukaan. Sikap keterbukaan kepala sekolah 

membuat para guru dan tenaga kependidikan merasa tidak canggung dan takut 

untuk memberikan masukan dan juga menyampaikan pendapatnya. Kepala 

sekolah juga memberikan penghargaan (reward) dan juga hukuman atau teguran 

(punishman). Kepala sekolah menanamkan kebiasaan untuk berjabat tangan 

untuk guru dan tenaga kependidikan dan untuk siswa cium tangan ketika 

bertemu dengan guru dan kepala sekolah terutama di lingkungan 

sekolah.Dengan adanya komunikasi internal yang baik maka dapat 

meminimalkan adanya konflik diantara anggota sekolah.  

Komunikasi ekternal terjalin antara kepala sekolah dengan masyarakat 

di luar lingkungan sekolah seperti orang tua siswa, komite sekolah, dan 

masyarakat di sekitar sekolah. Untuk meningkatkan hubungan antara orang tua 

siswa dan kepala sekolah, pihak sekolah melakukan rapat minimal 2 kali dalam 

setahun. Sekolah mengundang anggota komite sekolah dalam pelaksanaan rapat 

penyusunan RAPBS dan rapat pengembangan sekolah. Kepala sekolah menjalin 

silaturahmi dengan orang tua siswa dan komite sekolah untuk meminimalkan 

konflik. Kepala sekolah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.  
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Berdasarkan hasil pembahasan di atas, terdapat beberapa saran yang 

dapat peneliti berikan antara lain untuk kepala sekolah agar terus menciptakan 

suasana yang kondusif di lingkungan sekolah serta meningkatkan 

kemampuannya dalam menjalin komunikasi dengan semua anggota sekolah 

serta masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Sehingga akan terjalin 

keterbukaan antara kepala sekolah dengan anggota sekolah, komite sekolah, 

orang tua siswa dan masyarakat di sekitar sekolah.  Untuk guru agar lebih berani 

dalam menyampaikan pendapatnya terutama yang berhubungan dengan 

perkembangan sekolah. Selain itu juga para guru harus mematuhi peraturan 

yang dibuat oleh sekolah sehingga suasan kondusif selalu terjaga. Untuk 

masyarakat untuk berpartispasi aktif dalam semua kegiatan yang ada di sekolah. 

Selain itu juga ikut serta dalam memberikan masukan untuk perkembangan 

sekolah. 
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