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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Bangsa yang berkualitas dapat dilihat melalui pendidikan yang 

berkualitas. Kualitas pendidikan dapat diraih bila visi, misi dan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan dapat diaplikasikan sehingga berjalan dengan 

baik dan lancar. Untuk mewujudkan hal tersebut sekolah sebagai 

penyelenggara pendidikan perlu menciptakan suasana kondusif dan 

harmonis antara tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang ada antara 

lain : kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Kepala sekolah 

merupakan salah satu komponen utama yang menentukan keberhasilan  

suatu  sekolah  dalam mencapai  tujuannya. Kepala sekolah sangat berperan 

dalam maju mundurnya pendikan, maka harus bersungguh-sungguh, 

bertanggung jawab, berkualitas dan berkinerja optimal. 

Salah satu unsur penting dalam menentukan kelangsungan hidup 

sebuah sekolah dasar adalah faktor manajemen. Fungsi manajemen bagi 

sekolah sebagai alat yang sangat strategis untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. Aktivitas pendidikan dan pengajaran sebagai misi utama 

sebuah sekolah sangat ditentukan oleh proses dan fungsi manajemen yang 

diterapkan pada sekolah tersebut. 

Manajemen sekolah dasar sangat kompleks karena melibatkan 

berbagai aktivitas manajerial yang dijalankan kepala sekolah, guru, dan tata 

usaha, maupun pegawai. Unsur pimpinan yang dalam kaitan ini adalah 

kepala sekolah, pelaksana akademik dan administrasi yang dilakukan oleh 

guru dan pegawai serta personil lainnya memanfaatkan sumber daya sekolah 

untuk mencapai tujuannya. Fungsi-fungsi manajemen sekolah dasar tersebut 

dimulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pergerakan (actuating), pengawasan (controling) dan penilaian (evaluating) 

yang akan menentukan corak aktivitas akademik di lembaga ini. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus menguasai berbagai unsur. Di 

dalam kepemimpinan ada tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu manusia, 

sarana, dan tujuan. Untuk dapat memperlakukan ketiga unsur tersebut secara 
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seimbang seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan atau kecakapan 

dan ketrampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kepemimpinannya 

(Purwanto, 2009:48).  Hal yang terpenting bahwa melalui pendidikan kita 

menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil, berkualitas, dan tenaga yang siap 

pakai memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dan industri serta masyarakat 

lainnya. 

Selain itu kepala sekolah harus mempunyai kepribadian dan 

kemampuan serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah 

lembaga pendidikan. Dalam perannya sebagai seorang pemimpin, kepala 

sekolah harus dapat memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-orang 

yang bekerja sehingga kinerja  guru selalu terjaga. Kepemimpinan  adalah 

bentuk-bentuk konkret dari jiwa pemimpin (Hikmat, 2011:249).  Salah satu 

bentuk konkret adalah sifat terampil dan berwibawa, serta cerdas dalam 

mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan 

cita-cita dan tujuan yang ingin diraih oleh pemimpin. 

Kepala sekolah merupakan manager bagi seluruh guru dan staf, 

sebagai kelompok kerja yang terpadu dalam tindakan manajerial dan 

operasional. Upaya mendorong anggota untuk memperoleh hasil merupakan 

tugas seorang manager yang tidak mudah dalam pengalaman kerja. 

Pendekatannya dapat dilakukan melalui individu kepada individu dan 

kelompok  dengan kelompok kerja dalam suatu organisasi yang intinya 

adalah koordinasi yang efektif. 

Faktor koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas dari berbagai unit-

unit atau bidang yang ada pada setiap sekolah baik pengajaran, kegiatan 

rutin lainnya merupakan aspek penting dalam proses pengorganisasian 

sumber daya manusia atau personil sehingga tercipta singkronisasi tindakan 

satu sama lain dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi. 

Guna menunjang misi diatas kemampuan menyusun strategi komunikasi 

antar pribadi, kemampuan kepala sekolah menurut penulis akan 

mempengaruhi bagi keberhasilan pencapaiannya. 

Dalam memimpin sekolah, seorang kepala sekolah dituntut 

kemampuan komunikasinya dalam mencapaikan gagasan, pikiran, 

mendengarkan keluhan orang lain, menyampaikan gagasan, pikiran, 
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mendengarkan keluhan orang lain, menyampaikan visi dan misi sekolah, 

pengambilan keputusan, membagi tugas-tugas, dan menyampaikan 

kebijakan. 

Salah satu lembaga yang berusaha menerapkan manajemen koordinasi 

diantara komponen sekolah adalah SD Muhammadiyah 8 Surakarta. Sebagai 

lembaga pendidikan Islam swasta yang dikelola secara mandiri oleh yayasan 

pendidikan Islam, sejak semenjak awal melakukan inovasi-inovasi 

peningkatan pendidikan. Kepala sekolah berusaha menerapkan komunikasi 

interpersonal secara efektif terhadap selurus civitas akademika di lembaga 

tersebut. Pimpinan berusaha menciptakan siklus organisasi yang terbuka, 

kerja sama antar pimpinan, guru, dan staf tercipta cukup baik, kepala 

sekolah berusaha untuk selalu memperhatikan kesejahteraan dan 

peningkatan kualitas guru, dan dalam memecahkan masalah baik teknis 

maupun non teknis pendidikan selalu melibatkan seluruh unsur pendidik dan 

staf. Beberapa tahun terakhir sekolah ini semakin berkembang dan jumlah 

siswa juga semakin meningkat pesat 5 tahun terakhir. 

Perkembangan di lembaga ini bisa dikatakan cukup signifikan. Oleh 

karena itu, patut dipertanyakan bagaimanakah pengelolaan yang diterapkan 

kepala sekolah dalam menciptakan komunikasi yang terjalin secara afektif 

diantara seluruh guru dan staf, dan faktor apa saja yang mendukung dan 

menghambat komunikasi yang dilakukan kepala sekolah terhadap seluruh 

guru dan stafnya. Disinilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pengelolaan komunikasi kepala sekolah dalam melaksanakan koordinasi 

tugas. 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini, “Bagaimana pengelolaan komunikasi kepala 

sekolah dalam koordinasi tugas di SD Muhammadiyah 8 Surakarta? Fokus 

tersebut dijabarkan menjadi 4 sub fokus. 

1. Bagaimana pengelolaan komunikasi vertical, horizontal dan diametral 

kepala sekolah dalam melaksanakan koordinasi tugas di SD 

Muhammadiyah 8 Surakarta? 

2. Bagaimana faktor  pendukung komunikasi vertical, horizontal dan 

diametral kepala sekolah dalam melaksanakan koordinasi tugas di SD 
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Muhammadiyah 8 Surakarta? 

3. Bagaimana faktor  penghambat komunikasi vertical, horizontal dan 

diametral kepala sekolah dalam melaksanakan koordinasi tugas di SD 

Muhammadiyah 8 Surakarta? 

4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat 

komunikasi vertical, horizontal dan diametral kepala sekolah dalam 

melaksanakan koordinasi tugas di SD Muhammadiyah 8 Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada empat tujuan yang dicapai. 

1. Mengkaji dan mendiskripsikan pengelolaan komunikasi vertical, 

horizontal dan diametral kepala sekolah dalam melaksanakan 

koordinasi tugas di SD Muhammadiyah 8 Surakarta. 

2. Mengkaji dan mendiskripsikan faktor  pendukung komunikasi 

vertical, horizontal dan diametral kepala sekolah dalam melaksanakan 

koordinasi tugas di SD Muhammadiyah 8 Surakarta. 

3. Mengkaji dan mendiskripsikan faktor  penghambat komunikasi 

vertical, horizontal dan diametral kepala sekolah dalam melaksanakan 

koordinasi tugas di SD Muhammadiyah 8 Surakarta. 

4. Mengkaji dan mendiskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

penghambat komunikasi vertical, horizontal dan diametral kepala 

sekolah dalam melaksanakan koordinasi tugas di SD Muhammadiyah 

8 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memberikan dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis   

a. Pengelolaan komunikasi vertical, horizontal dan diametral 

kepala sekolah dalam melaksanakan koordinasi tugas. 

b. Faktor  pendukung komunikasi vertical, horizontal dan 

diametral kepala sekolah dalam melaksanakan koordinasi tugas. 

c. Faktor  penghambat komunikasi vertical, horizontal dan 

diametral kepala sekolah dalam melaksanakan koordinasi tugas.  

d. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat komunikasi 
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vertical, horizontal dan diametral kepala sekolah dalam 

melaksanakan koordinasi tugas. 

2. Manfaat Praktis  

a) Sebagai masukan bagi kepala sekolah dalam mengevaluasi 

strategi komunikasi antar pribadi yang dilakukan dalam 

koordinasi tugas yang diterapkan selama ini, sehingga dapat 

diketahui kekuatan dan kelemahannya untuk ditingkatkan 

fungsionalitasnya di masa mendatang.  

b) Bagi para guru agar dapat mengantisipasi dan mengurangi 

kelemahan-kelemahan mereka melakukan komunikasi dan 

koordinasi tugas.  

c) Digunakan oleh pemerintah untuk analisis kebutuhan sekolah 

sesuai dengan anggaran dan kemampuan yang ada, serta untuk 

pengambilan kebijakan di bidang pendidikan 


