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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada dasarnya, manusia dalam kehidupan sehari-hari senantiasa 

berkomunikasi.Kegiatan berkomunikasi merupakan kebutuhan pokok bagi 

manusia untuk melakukan interaksi.Artinya melalui aktivitas komunikasi, 

manusia dapat mengungkapkan perasaannya dan keingintahuannya serta saling 

berbagi cerita. Komunikasi memiliki manfaat bagi kehidupan organisasi 

termasuk organisasi sekolah.Untuk dapat mensinergikan visi, misi, dan tujuan 

kepada stakeholder organisasi tersebut, maka di butuhkan komunikasi yang 

efektif dan humanis. Proses interaksi komunikasi yang intensif antara kepala 

sekolah, guru, karyawan dan anak didik menjadi perlu dilakukan. Seorang 

kepala sekolah perlu  melakukan proses value transformation dan knowledge 

transformation pada para guru atau pendidik. Termasuk melalui komunikasi 

interpersonal, kepala sekolah dapat memberi motivasi/semangat kepada para 

guru atau para karyawan untuk meningkatkan kinerja kerjanya. Menurut Arni 

Muhammad (2007: 159) bahwa “komunikasi interpersonal adalah proses 

pertukaran informasi diantara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya 

atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya.” 

Sedangkan Rogers dalam Muhammad Yodiq (2016: 27) mengartikan bahwa 

“komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal merupakan komunikasi 

dari mulut kemulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa 

pribadi.”  

Komunikasi yang terjadi di sekolah, terutama antara kepala sekolah 

dengan guru, jika dilakukan secara baik dan  intensif maka akan mempengaruhi 

sikap guru dalam mengemban tugasnya sehari-hari, yang berujung pada 

terjadinya peningkatan kinerjanya di sekolah. Sebaliknya, apabila proses 

interaksi komunikasi yang terjadi di sekolah itu kurang baik, maka akan 

melahirkan sikap yang apatis. Terutama ketika terjadi perbedaan pendapat atau 
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konflik diantara mereka.Jika hal itu terjadi, maka dapat berdampak pada hasil 

kerja yang tidak maksimal. 

Agar kinerja kerja lebih optimal, diantara kedua belah pihak perlu terjalin 

komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik yang intensif. Sehingga 

perlu adanya  keterbukaan dan kerjasama yang harmonis antara kepala sekolah 

dengan guru, agar tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut 

dapat terlaksana dengan baik. Pada umumnya, komunikasi berlangsung secara 

timbal balik dan menghasilkan feedback secara langsung dalam menanggapi 

suatu pesan.  Komunikasi dua arah dan feedback secara langsung tersebut akan 

sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi yang lebih efektif. Hakikat 

dari hubungan interpersonal ini adalah ketika berkomunikasi, kepala sekolah 

bukan hanya menyampaikan isi pesan, tetapi juga membangun relationship 

baik kepada komunikan (guru) maupun pihak-pihak yang terkait di sekolah. 

Hubungan interpersonal terbentuk ketika proses pengolahan pesan secara 

timbal balik terjadi, baik verbal maupun non verbal atau vertikal maupun 

horisontal. Dean Barnlund dalam Edi Harapan dan Syarwani Achmad (2014 : 

3) menyatakan bahwa “ komunikasi interpersonal sebagai perilaku orang-orang 

pada pertemuan tatap muka dalam situasi social informal dan melakukan 

interaksi terfokus lewat pertukaran isyarat verbal maupun nonverbal yang 

saling berbalasan”. Semua pesan diciptakan bermula dalam diri kita.Kita 

bereaksi menurut perbedaan personal kita terhadap pesan di sekeliling kita. 

Inilah yang membuat komunikasi tersebut bersifat personal, karena tidak 

pernah dapat dipisahkan dari interaksi kita dengan orang lain. 

Komunikasi interpersonal sangat efektif untuk digunakan dalam 

meningkatan kinerja guru. Dengan komunikasi interpersonal akan lebih mudah 

sekali dalam proses penyampaian sesuatu, baik itu berupa bentuk suatu 

keterbukaan, menunjukkan rasa empati, memberikan dukungan, rasa positif, 

maupun menumbuhkan rasa kesetaraan atau kesamaan. Dengan menggunakan 

komunikasi interpersonal akan lebih mudah untuk diterima dan tentunya dapat 

menumbuhkan rasa kekeluargaan, rasa senang antara atasan dan bawahan, 

sehingga proses penyampaian pesan dapat berjalan dengan lancar dan arus 
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balik tentu akan tercipta. Hal seperti ini tentu sangat membantu sekali untuk 

meningkatkan  kinerja guru. 

SD Muhammadiyah 19 Kemlayan Surakarta merupakan salah satusekolah 

dasar unggul di kota Solo. Berdasarkan observasi di lapangan terlihat bahwa 

kinerja guru masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Masih 

terdapat guru yang sering datang terlambat tanpa pemberitahuan sebelumnya 

atau dikarenakan tidak adanya jadwal mengajar pada jam pertama, guru yang 

keluar kelas sebelum proses belajar mengajar selesai, bahkan guru yang tidak 

masuk tanpa izin. Selain itu terdapat pula siswa/siswi yang melanggar 

peraturan dan guru tidak tegas dalam memberikan tindakan bagi yang 

melanggar.Permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal antara kepala sekolah dan guru kurang berjalan dengan baik 

karena kurangnya keharmonisan danketerbukaan dalam berkomunikasi. Hal ini 

dapat dilihat dari kurangnya frekuensi pertemuan baik dalam forum formal 

maupun non formal. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah 

tersebut adalah dengan melaksanakan komunikasi interpersonal yang intensif. 

Pelaksanaan komunikasi interpersonal yang dilakukan kepala sekolah akan 

meningkatkan kinerja guru. Menurut Husdarta dalam Supardi (2013: 54) 

“kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam 

mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif terutama dalam 

membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa.”  

Peran kepala sekolah sebagai komunikator diharapkan mampu 

mengkoordinasikan berbagai tugas dan tangung jawab sehingga akan 

menunjang peningkatan kinerja guru. Melihat asumsi ini, dirasa perlu untuk 

diadakan penelitian tentang “KOMUNIKASI INTERPERSONAL KEPALA 

SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KINERJA GURU DI SD 

MUHAMMADIYAH 19 SURAKARTA”. 

 

 

 



4 
 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat rumusan masalah 

sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya adapun rumusan masalahnya 

yakni : 

1. Bagaimana pelaksanaan komunikasi interpersonal antara kepala sekolah 

dengan guru di SD Muhammadiyah 19 Surakarta? 

2. Faktor apa saja yang menghambat dan  mendukung komunikasi 

interpersonal antara kepala sekolah dengan guru di SD Muhammadiyah 19 

Surakarta? 

3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dengan guru di 

SD Muhammadiyah 19 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan 

penelitian untuk mendeskripsikan : 

1. Pelaksanaan komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dengan 

guru di SD Muhammadiyah 19 Surakarta. 

2. Penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan komunikasi 

interpersonal antara kepala sekolah dengan guru di SD Muhammadiyah 

19 Surakarta. 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

pelaksanaan komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dengan 

guru di SD Muhammadiyah 19 Surakarta. 

 
D.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat membawa beberapa manfaat antara lain: 

1. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas tentang pelaksanaan komunikasi interpersonal kepala sekolah 

dalam kinerja guru di SD Muhammadiyah 19 Surakarta. 
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2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi kepala sekolah  

Memberikan masukan untuk lebih mengembangkan pelaksanaan 

komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dengan guru di SD 

Muhammadiyah 19 Surakarta. 

 

b. Bagi guru 

Memberikan masukan bagi para guru bahwa  untuk meningkatkan 

kinerja guru diperlukan komunikasi interpersonal yang baik antara 

kepala sekolah dan guru. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai 

pelaksanaan komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam kinerja 

guru di SD Muhammadiyah Kemlayan Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




