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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

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 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 
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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). 

Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor 

penentu utama pemberdayaan guru dan peningkatan mutu proses dan 

produk 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 merupakan ruh yang menjadi pusat sumber gerak 

organisasi untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan yang berkaitan dengan 

kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan 

pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. 

Perilaku kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan 

menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap 

para guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok (Mulyono, 2009: 

143). 
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Kepemimpinan bukan terletak pada orangnya melainkan pada 

bagaimana proses orang tersebut dalam mempengaruhi orang lain baik 

secara individual maupun kelompok dalam situasi tertentu, sehingga orang 

yang dipengaruhi tersebut dapat melakukan apa-apa yang diinginkan oleh 

yang mempengaruhinya (Permadi dan Arifin, 2007: 43). 

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. Kepemimpinan Kepala 

Sekolah yang efektif sudah barang tentu akan meningkatkan kinerja guru. 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa kepemimpinan yang paling tepat 

tergantung pada beberapa variabel yang saling berhubungan karena 

kepemimpinan merupakan permasalahan yang kompleks.Terkait dengan hal 

tersebut maka gaya kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh dalam 

meningkatkan kinerja guru. 

Kepemimpinan yang baik merupakan suatu harapan bagi tiap 

organisasi karena melalui kepemimpinan yang baik ini dianggap akan mampu 

menciptkakan suatu kelancaran pelaksanaan program oragnisasi dan 

perwujudan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Suatu organisasi 

akan berhasil atau bahkan akan gagal sebagian bisa ditentukan oleh 

kepemimpinan. Hal ini dikarenakan keberhasilan organisasi dalam 
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menjalankan programnya sudah tentu didukung pula oleh kepemimpinan 

yang baik. Oleh sebab itu kepala sekolah sebagai seorang pemimpin 

diharapkan memiliki kompetensi yang baik.  

Efektifitas kerja sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi dalam 

hal ini adalah organisasi sekolah untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan terciptanya efektivitas kerja maka pegawai akan 

berusaha mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Sebaliknya ketidakefektivan dalam bekerja 

maka pegawai akan mudah putus asa bila mendapatkan kesulitan dalam 

pelaksanaan tugas sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas kerja guru dan karyawan akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah Komunikasi dan 

Kepemimpinan kepala sekolah. 

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 
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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 merupakan komunikasi antar personel yang ada 

dalam organisasi harus senantiasa dikembangkan, 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 untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan 

pegawai ke tujuan 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 ada sehingga akhirnya akan mempengaruhi efektivitas 

kerja bawahanya. (Suprihatin, 2004:99)  

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 
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fungsinya tanpa adanya komunikasi dan bahkan lebih dari itu organisai tidak 

dapat berdiri tanpa komunikasi. 

Peran komunikasi dalam kehidupan berorganisasi tidak dapat 

diabaikan, sebab dalam semua kegiatan organisasi dimana perintah dan 

pelaksanaan perintah selalu dilaksanakan melalui komunikasi. Demikian juga 

halnya dengan kegiatan pengarahan, peran  komunikasi sangat menentukan 

keberhasilannya.  

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 memasuki satu dunia tersendiri 

seperti sekolah. Banyak masalah yang perlu didiskusikan bersama, misalnya 

masalah pengajaran, model mengajar yang baru, pendapatan baru, teknik 
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evaluasi dll. Kesemuanya itu perlu adanya diskusi antar teman untuk 

menyarankan langkah dalam mencapai tujuan sehingga efektif dan efisien. 

Peningkatkan kualitas pendidikan dalam suatu organisasi sekolah juga 

dipengaruhi oleh kualitas pimpinan dalam hal ini adalah kepala sekolah. Salah 

satu kekuatan efektivitas dalam pengelolaan sekolah yang bertanggung 

jawab menghadapi  perubahan adalah kepemimpinan  kepala sekolah.  

Perilaku kepala sekolah yang mampu memprakarsai pemikiran baru dalam 

proses interaksi di lingkungan sekolah dengan melakukan tujuan, prosedur, 

input, proses dan output dari suatu sekolah sesuai dengan tuntutan 

perkembangan (Daryanto, 2001:81).  

Berdasarkan pengamatan sementara komunikasi yang terjadi di SDN 

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 dibutuhkan 

adanya kepala sekolah yang mampu menciptakan komunikasi yang harmonis 

baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Karena kepala 



8 
 

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 SDN Karangjati 03 Kabupaten 

Semarang. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka fokus dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SDN Karangjati 03 Kabupaten 

Semarang ? Dengan sub fokus penelitiannya yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara kepala sekolah melakukan komunikasi internal di SDN 

Karangjati 03 Kabupaten Semarang ? 

2. Bagaimana cara kepala sekolah melakukan komunikasi eksternal di SDN 

Karangjati 03 Kabupaten Semarang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan: 

1. Cara kepala sekolah melakukan komunikasi internal di SDN Karangjati 

03 Kabupaten Semarang. 

2. Cara kepala sekolah melakukan komunikasi eksternal di SDN Karangjati 

03 Kabupaten Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pendidikan, yang 

mengacu pada kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam pemimpin sekolah, sehingga dapat menjadi 

panutan bagi anggota sekolah. 

b. Bagi sekolah, dengan adanya kepala sekolah yang memiliki kemampuan 

dalam mengelola sekolah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

sekolah. 

c. Bagi peneliti berikutnya, dapat menjadi acuan atau sebagai salah satu 

bahan pustaka dalam rangka mengembangkan pengetahuan, 

khususnya yang berkenaan dengan kepemimpinan pembelajaran 

kepala sekolah. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Komunikasi adalah merupakan proses menyalurkan informasi, ide, 

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

ke kelompok.  
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2. Komunikasi intern adalah komunikasi yang terjalin antara komponen 

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

3. Komunikasi ekstern merupakan komunikasi sekolah dengan masyarakat 

dan orang tua siswa baik secara individual maupun lembaga. 

 

 


