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A B S T R A K  

Peranan komunikasi oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai 

adalah merupakan hal yang sangat penting, karena sistem komunikasi yang baik akan 

meningkatkan aktivitas kerja pegawai serta dapat meningkatkan kinerja pegawai 

dalam suatu organisasi. Komunikasi pimpinan memberikan pemahaman terhadap 

tujuan pekerjaan, instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan, dan perhatian 

terhadap pegawai. Kepala sekolah sebagai komunikator bertugas menjadi perantara 

untuk meneruskan instruksi kepada guru, serta menyalurkan aspirasi personel 

sekolah kepada instansi kepada para guru, serta menyalurkan aspirasi personel 

sekolah kepada instansi vertikal maupun masyarakat. Pola komunikasi dari sekolah 

pada umumnya bersifat kekeluargaan dengan memanfaatkan waktu senggang 

mereka. 

 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui fungsi-fungsi 

komunikasi kepala sekolah kepada guru dan pegawai  pada SMP Negeri 6 Kota 

Tanjungpinang. Adapun yang dijadikan informan adalah 5 orang yang terdiri  3 

orang guru dan 2 orang pegawai. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.  

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi-Fungsi 

Komunikasi Kepala Sekolah Kepada Guru Dan Pegawai Pada SMP Negeri 6 Kota 

Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik. Kepala sekolah SMP Negeri 6 Kota 

Tanjungpinang sudah dapat membentuk disiplin pegawai dengan menunjukan 

ekspresi secara tidak langsung, hal ini ditunjukan dengan adanya penampilan serta 

perilaku kepala sekolah yang tepat waktu sehingga pegawai dan guru pun 

mengikutinya. pimpinan akan membawa dampak bagi para bawahannya. Begitu pula 

dengan kepala sekolah SMP Negeri 6 Kota Tanjungpinang, jika seorang pimpinan 

dapat menunjukan perilaku yang baik maka para bawahannya otomatis akan 

mengikuti. Ada situasi komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan 

gagasan dan emosi secara tidak langsung 

 

Kata Kunci : Komunikasi, Kepala Sekolah 
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A B S T R A C T 

  The communication by the leadership role in improving employee 

performance is a very important thing, because a good communication system will 

improve employee work activities and to improve the performance of employees in an 

organization. Communications leadership provides an understanding of the purpose 

of employment, work instructions, inform policy, and attention to employees. The 

school principal as a communicator served as an intermediary to pass on 

instructions to teachers, as well as the aspirations of the school personnel to the 

institution of the teachers, as well as the aspirations of the school personnel to 

vertical agencies and the public. Patterns of communication from the school in 

general is familial to utilize their leisure time. 

 The purpose of this study is basically to find out the communication functions 

principals to the teachers and staff at SMP Negeri 6 Tanjungpinang. As is used as 

informants are 5 people comprising three teachers and two employees. Data analysis 

techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. 

 Based on the results of the study it can be concluded that the Functions 

Communication Principal To Teachers And Employees At SMP Negeri 6 

Tanjungpinang already well underway. Head of SMP Negeri 6 Tanjungpinang 

already can establish discipline by presenting the expression indirectly, this is 

indicated by the appearance and behavior of the principal the right time so that 

employees and teachers were followed. leadership will be an impact on subordinates. 

Similarly, the principal of SMPN 6 Tanjungpinang, if a leader can show good 

behavior then his subordinates will automatically follow. There is a communication 

situation that requires us to express ideas and emotions indirectly 

 

Keywords: Communication, Principal 
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I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi berfungsi untuk 

mengadaptasi perubahan yang terjadi 

dalam organisasi dan juga pengaruh 

eksternal, dan terakhir komunikasi 

berfungsi membina hubungan antar 

anggota organisasi, antar anggota dan 

pimpinannya sehingga mampu 

melaksanakan tugas dengan baik. 

Komunikasi merupakan suatu kegiatan 

penyampaian suatu pesan yang tidak 

pernah lepas dari kehidupan manusia. 

Komunikasi yang baik, tentunya akan 

menciptakan hubungn yang baik pula. 

Untuk menghasilkan hubungan yang 

baik itu, maka ada unsur-unsur yang 

ada dalam komunikasi yang tidak boleh 

dilupakan. Unsur-unsur yang 

mempengaruhi suatu komunikasi terdiri 

dari lima, yaitu pengirim pesan 

(komunikator), penerima pesan 

(komunikan), pesan, media, dan umpan 

balik. Dari kelima unsur tersebut saling 

berkaitan dan saling mempengaruhi. 

Pengirim pesan merupakan tokoh utama 

yang memiliki peran penting dalam 

proses komunikasi.  

 Untuk mendukung hubungan 

manusia sebagai pelaku tujuan 

organisasi baik itu pimpinan maupun 

bawahannya maka komunikasi menjadi 

faktor penting, karena bila komunikasi 

berjalan baik maka arus informasi 

dalam dinamika kerja pun berjalan 

dengan lancar sehingga mempercepat 

pencapaian hasil kerja yang efektif dan 

efisien yang nantinya akan 

meningkatkan kinerja kerja pegawai 

dalam organisasi.  

 Dalam komunikasi juga mengalami 

hambatan-hambatan ini berkaitan 

dengan komunikasi negatif. 

Komunikasi negatif berwujud pada 

sikap dimana kita cenderung 

mengedepankan pengalaman kita 

sendiri serta meminta orang lain untuk 

menjadi pendengar. Pola komunikasi 

yang lain adalah dimana seseorang 

cenderung untuk menggurui dan 

memaksakan pendapat tanpa membuka 

kesempatan untuk terjadinya sebuah 

komunikasi yang baik. Komunikasi 

negative akan menimbulkan 

permasalahan didalam perorangan 

maupun kelompok atau organisasi. 

Seharusnya tidak terjadi komunikasi 

yang negatif jika mengerti akan prinsip 

dari komunikasi yang sesungguhnya. 

Prinsip tersebut adalah berorientasi 

pada masalah bukan pada pribadi, 

bersifat menggambarkan, menghargai 

orang yang menjadi lawan komunikasi, 

bersifat spesifik, bersifat dua arah yaitu 

mengharapkan feedback terhadap 

lawan bicara kita. Dan 

bertanggungjawab terhadap apa yang 

disampaikan.  Inilah prinsip yang 

menjadi acuan seorang pimpinan 

sebaiknya jika melakukan komunikasi 

kepada bawahannya.  

 Keberadaan Organisasi tergantung 

bagaimana komunikasi yang dilakukan 

oleh pimpinan dengan para pegawai 

yang menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi suatu  kinerja didalam 

organisasi atau kelompok tersebut, serta 

didukung dengan adanya keikutsertaan 

pimpinan dalam berpartisipasi bersama 

para anggotanya dalam menegakkan 

peraturan yang berlaku serta, 

menjalankan kerja sama yang baik 

antara keduanya menyangkut 

pekerjaan. Sebagaimana diketahui 

dibalik hubungan struktural yang 

formal, ada sistem hubungan sosial 

yang informal, jaringan informal justru 

memiliki peranan yang cukup penting.   
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 Dalam hal ini menandakan sangat 

pentingnya komunikasi itu 

dilaksanakan pimpinan dengan pegawai 

dalam sebuah organisasi, agar 

terciptanya suasana dan lingkungan 

kerja yang nyaman yang bertujuan 

untuk meningkatkan dan 

menumbuhkan hubungan kerja yang 

baik. 

 Peranan komunikasi oleh pimpinan 

dalam meningkatkan kinerja pegawai 

adalah merupakan hal yang sangat 

penting, karena sistem komunikasi 

yang baik akan meningkatkan aktivitas 

kerja pegawai serta dapat 

meningkatkan kinerja pegawai dalam 

suatu organisasi. Komunikasi pimpinan 

memberikan pemahaman terhadap 

tujuan pekerjaan, instruksi pekerjaan, 

menginformasikan kebijakan, dan 

perhatian terhadap pegawai. 

 Kepala sekolah sebagai 

komunikator bertugas menjadi 

perantara untuk meneruskan instruksi 

kepada guru, serta menyalurkan 

aspirasi personel sekolah kepada 

instansi kepada para guru, serta 

menyalurkan aspirasi personel sekolah 

kepada instansi vertikal maupun 

masyarakat. Pola komunikasi dari 

sekolah pada umumnya bersifat 

kekeluargaan dengan memanfaatkan 

waktu senggang mereka. Alur 

penyampaian informasi berlangsung 

dua arah, yaitu komunikasi top-down, 

cenderung bersifat instruktif, 

sedangkan komunikasi bottom-up 

cenderung berisi pernyataan atau 

permintaan akan rincian tugas secara 

teknis operasional. Media komunikasi 

yang digunakan oleh kepala sekolah 

ialah : rapat dinas, surat edaran, buku 

informasi keliling, papan data, 

pengumuman lisan serta pesan berantai 

yang disampaikan secara lisan. 

 Pada SMP Negeri 6 Kota 

Tanjungpinang ditemukan beberapa 

gejala yang akan menimbulkan 

permasalahan yang berhubungan 

dengan komunikasi kepala sekolah 

kepada para guru dan pegawai:  SMP 

Negeri 6 Kota Tanjungpinang 

ditemukan dalam  penyampaian dari 

Kepala Sekolah yang belum dapat 

dipahami secara baik oleh para guru 

dan pegawai, hal ini terjadi apabila 

pimpinan tidak berada ditempat, 

komunikasi yang dilakukan secara 

tulisan dengan disposisi,  yang 

terkadang membuat pegawai belum 

dapat memahami secara jelas isi dari 

perintah pimpinan tersebut. Mengingat 

disposisi adalah sarana komunikasi 

tertulis yang berisikan perintah dari 

pimpinan, karena kalau perintah yang 

diberikan pimpinan tidak jelas, 

bagaimana pegawai dapat mengerjakan 

tugas-tugas yang diperintah oleh 

pimpinan dapat terlaksana dengan baik. 

 Kepala sekolah masih kurang 

memantau terhadap pekerjaan yang 

diberikan kepada guru dan pegawai, hal 

ini dapat dilihat dari, agenda kegiatan 

harian setiap pegawai yang masih ada 

beberapa pegawai yang kehadiran atau 

absensinya masih kurang dari 37,5 jam 

dalam waktu seminggu. Dari agenda 

kegiatan harian inilah seharusnya 

kepala sekolah bisa memantau apa saja 

yang dilakukan guru serta pegawainya 

setiap harinya, mulai dari jam masuk 

kerja pegawai maupun jam pulangnya 

pegawai.  

 Masih ada beberapa guru yang 

keluar pada jam-jam pelajaran, namun 

hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh 
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kepala sekolah. Kepala Sekolah masih 

enggan meminta masukan kepada para 

guru dan pegawainya sehingga guru 

dan pegawai yang berada di SMP 

Negeri 6 Kota Tanjungpinang belum 

bisa memberikan masukan dan saran 

kepada pimpinannya untuk peningkatan 

kualitas pendidikan pada SMP Negeri 6 

Kota Tanjungpinang. 

   Dari uraian diatas maka penulis  

lebih menekankan bahwa fungsi-fungsi 

komunikasi oleh kepala sekolah yang 

dilakukan dua arah antar pimpinan dan 

bawahan dapat mempengaruhi kinerja, 

karena bekerja dengan menggunakan 

komunikasi yang baik dan terarah akan 

menghasilkan kinerja yang tinggi dalam 

melaksanakan pekerjaan yang 

dilakukan secara bersamaan. Jika di 

suatu sekolah kinerja para guru dan 

pegawainya sudah berjalan dengan baik 

maka kualitas pendidikan di sekolah 

tersebut juga akan baik. 

 Dari uraian diatas maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan 

judul: “FUNGSI-FUNGSI 

KOMUNIKASI KEPALA 

SEKOLAH KEPADA GURU DAN 

PEGAWAI (Studi Pada Smp Negeri 

6 Kota Tanjungpinang)”. 

B. Perumusan Masalah 

Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi 

komunikasi oleh pimpinan yang baik 

akan ikut mempengaruhi peningkatan 

kinerja pegawai, maka pelaksanaan 

tugas yang telah di programkan tidak 

akan tercapai pada sasaran jika fungsi 

komunikasi tersebut tidak dapat 

berjalan dengan baik, , maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut: “ BAGAIMANA 

FUNGSI-FUNGSI KOMUNIKASI 

KEPALA SEKOLAH KEPADA 

GURU DAN PEGAWAI (Studi Pada 

Smp Negeri 6 Kota Tanjungpinang)?”. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah  

Untuk Mengetahui Fungsi-

Fungsi Komunikasi Kepala Sekolah 

Kepada Guru dan Pegawai  Pada 

Smp Negeri 6 Kota Tanjungpinang 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah tersebut 

di atas, maka penulis berharap 

penelitian ini dapat berguna: 

a. Untuk memberikan 

referensi dan data bagi 

penelitian berikutnya 

khususnya dalam hal 

fungsi-fungsi 

komunikasi oleh Kepala 

Sekolah. 

b. Sebagai bahan informasi 

bagi SMP Negeri 6 Kota 

Tanjungpinang dalam 

meningkatkan kualitas 

pendidikan 

 

D. Konsep Operasional 

Guna mempermudah dalam merealisasi 

Konsep Operasional merupakan unsur 

penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel, dengan kata lain konsep 

operasional adalah semacam petunjuk 

pelaksanaan bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel.  Adapun 

fungsi dari konsep operasional adalah 

sebagai alat untuk mengidentifikasi 

fenomena atau gejala-gejala yang 

diamati dengan jelas, logika, atau 

penalaran yang digunakan oleh peneliti 

untuk menerangkan fenomena yang 

diteliti atau dikaji.   
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 Komunikasi dalam sebuah 

organisasi maupun kelompok menurut 

Robbins (2008:5) memiliki empat 

fungsi yaitu, Kontrol, Motivasi, 

Ekspresi Emosional, dan Informasi. 

Dalam hal ini dapat dilihat dari dimensi 

sebagai berikut: 

1. Kontrol. 

Kepala Sekolah sebagai 

pimpinan mengkontrol setiap 

pekerjaan yang dilakukan para 

pegawainya lewat adanya 

pengecekan absensi, dan adanya 

laporan hasil kerja. Upaya ini 

dapat dilihat dari: 

a. Adanya pengecekan absensi 

setiap harinya mulai dari 

jam 06.30 sampai dengan 

selesai, mengingat absensi 

merupakan salah satu 

kontrol yang dilakukan 

untuk mengetahui absensi 

pegawai-pegawai serta guru-

guru yang hadir, izin, dan 

yang tanpa keterangan. 

b. Adanya laporan hasil kerja, 

yang dilihat dari agenda 

kegiatan harian pegawai, 

mulai dari jam masuk kerja 

sampai jam pulang kerja 

pegawai yang berisikan 

kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pegawai setiap 

harinya. Agenda kegiatan 

harian setiap pegawai ini 

kemudian dibuat menjadi 

agenda kegiatan pegawai-

pegawai dan tenaga 

pengajar. 

2. Motivasi 

Pemimpin selalu memberikan 

penghargaan bagi setiap 

pegawai yang berprestasi serta 

memberikan sanksi bagi 

pegawai yang tidak disiplin atau 

bermasalah dalam bekerja. 

Upaya ini dapat dilihat dari : 

a. Adanya sanksi, ini dapat 

dilihat dari kepala sekolah 

akan secara lisan menegur 

pegawai dan guru yang tidak 

disiplin atau bekerja kurang 

baik, secara tulisan kepala 

sekolah dapat memberikan 

surat peringatan kepada 

pegawai dan guru yang tidak 

mentaati peraturan yang 

telah ditetapkan. 

b. Memberi Penghargaan hal 

ini dapat dilihat dengan 

pimpinan memberikan 

reward  kepada pegawai 

yang berprestasi.  

3. Ekspresi Emosional 

Pemimpin memberikan ekspresi 

emosional dari perasaan-

perasaan untuk memenuhi 

kebutuhan sosial para 

pegawainya. Upaya ini dapat 

dilihat dari: 

a. Pemimpin marah ketika 

pegawai atau guru 

melakukan kesalahan dan 

tidak mentaati peraturan 

b. Pemimpin memberikan 

pujian kepada guru maupun 

pegawai secara langsung. 

 

 

4. Informasi 

Pemimpin selalu memberikan 

informasi yang jelas tentang hal-

hal yang berkenaan dengan 

pekerjaan dan suatu keputusan 
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atau kebijakan melalui media 

diklat, rapat, disposisi, yang 

jelas kepada pegawai serta 

selalu memberikan informasi 

terhadap hal-hal yang baru.  

Upaya tersebut dapat dilihat 

dari: 

a. Memberikan informasi 

terhadap hal-hal yang baru 

misalnya adanya kebijakan 

baru dan langsung 

disosialisasikan kepada guru 

dan pegawai 

b. Adanya kegiatan rapat, atau 

disposisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah terhadap 

bawahan berkenaan dengan 

pelaksaan pekerjaan. 

E.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif. Menurut Sugiono 

(2005:11) “Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan 

antara satu variabel dengan variabel 

yang lain”. Dengan demikian, 

penelitian ini bermaksud untuk 

mengumpulkan data tentang bagaimana 

Fungsi-Fungsi Komunikasi Kepala 

Sekolah Kepada Guru Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pendidikan 

Pada SMP Negeri 6 Kota 

Tanjungpinang. 

 

 

F.  Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam 

fungsi-fungsi komunikasi kepala 

sekolah kepada guru dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan pada 

SMP Negeri 6 Kota Tanjungpinang 

adalah analisa data kualitatif yaitu 

dengan melakukan terlebih dahulu 

mendeskripsikan, memverifikasi, 

menginterpretasikan untuk kemudian 

dianalisis sehingga memperoleh suatu 

kesimpulan.  

Moleong (2004:35) menyatakan analisa 

dan kualitatif adalah proses 

pengorganisasian, dan penguratan data 

kedalam pola dan kategori serta satu 

uraian dasar, sehingga dapat 

dikemukakan tema yang seperti 

disarankan oleh data. Adapun langkah – 

langkah analisa data yang dilakukan 

adalah : (1) menelaah dari semua data 

yang tersedia dari berbagai sumber, (2) 

reduksi data yang dilakukan dengan 

membuat abstraksi, (3) menyusun data 

kedalam satuan-satuan, (4) 

pengkategorian data sambil membuat 

koding, (5) mengadakan pemeriksaaan 

keabsahan data, dan (6) penafsiran data 

secara deskripsif.  

Analisa kualitatif tersebut akan 

menggambarkan fungsi-fungsi 

komunikasi kepala sekolah kepada guru 

dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan pada SMP Negeri 6 Kota 

Tanjungpinang. 

II. LANDASAN TEORI 

1. Kepemimpinan  

 Salah satu bentuk konkrit yang 

menunjukan bahwa manusia sebagai 

unsur terpenting dalam organisasi 

adalah harus adanya seorang pemimpin 

dalam organisasi. Kartono menyatakan 

bahwa (2005:13) “ Kepemimpinan 

terutama mempunyai fungsi sebagai 

penggerak/dinamisator dan koordinator 

dari sumber daya manusia, sumber daya 

alam, semua dana, dan sarana yang 

sisiapkan oleh sekumpulan manusia 

yang berorganisasi”. Dari pendapat 
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diatas jelaslah bahwa keberhasilan 

sebuah organisasi bergantung pada 

bagaimana pemimpin dapat 

menggerakan dan mempengaruhi 

semua sumberdaya yang ada dalam 

organisasi secara efektif, efisien.  

 Menurut Ermaya (1997:11 ) 

“Kepemimpinan adalah kemampuan 

seseorang pemimpin untuk 

mengendalikan pikiran, perasaan atau 

dengan tingkah laku orang lain, untuk 

mencapai tujuan yang telah di tentukan 

sebelumnya“. Berdasarkan pendapat-

pendapat tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepemimpinan  

mempunyai unsur-unsur antara lain 

yaitu: 

1. Kepemimpinan mempengaruhi 

orang lain, bawahan atau 

kelompok. 

2. Adanya kerjasama antara staf 

dan bawahan. 

3. Dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi. 

 Sebagaimana dapat dilihat bahwa 

metode kepemimpinan lebih ditujukan 

kepada kemampuan penguasaan 

pengikut dan situasi. Setiap pemimpin 

harus berusaha memahami watak dan 

kondisi pengikut serta situasi untuk 

selanjutnya membutuhkan metode dan 

peranan yang tepat dan situasi untuk 

mengembangkanya. 

2. Organisasi 

 Organisasi atau kelompok sebagai 

wadah atau tujuan baik pribadi maupun 

bersama keberadaanya tergantung 

bagaimana pemimpin melaksanakan 

tugasnya secara efektif, serta didukung 

dengan adanya partisipasi para anggota 

atau bawahan untuk senantiasa 

menegakkan peraturan, mentaati 

perintah pimpinan dan berusaha 

menjalankan kerjasama yang baik 

antara sasama pekerja. 

 Pace dan Faules (2002:31 ) 

Menjelaskan bahwa “ Suatu organisasi 

terdiri dari unit-unit komunikasi dalam 

hubungan-hubungan yang hirarkis 

antara yang satu dengan lainya dan 

berfungsi dalam suatu lingkungan “. 

Dalam melaksanakan peranannya, 

seorang pemimpin harus dapat 

melakukan komunikasi yang baik 

dengan bawahanya agar muncul suatu 

motivasi kerja dan meningkatkan 

kedisiplinan para pegawai, hal ini biasa 

dilakukan seorang pimpinan sesuai 

dengan kemampuan dan caranya 

sendiri. Sehingga dengan kata lain 

terdapat pengaruh antara kemampuan 

komunikasi yang diterapkan pimpinan 

terhadap produktivitas kerja pegawai.  

3. Komunikasi 

 Komunikasi adalah keterampilan 

yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, dimana dapat kita lihat 

komunikasi dapat terjadi pada setiap 

gerak langkah manusia. Istilah 

komunikasi berasal dari kata Latin  

Communicare atau Communis yang 

berarti  sama  atau menjadikan milik 

bersama. Manusia adalah makhluk 

sosial yang tergantung satu sama lain 

dan mandiri serta saling terkait dengan 

orang lain dilingkungannya

 Komunikasi adalah proses 

mengirim dan menerima pesan, serta 

dikatakan efektif jika pesan tersebut 

dapat dimengerti dan menstimulasi 

tindakan atau mendorong orang lain 

untuk bertindak sesuai dengan pesan 

tersebut, yang diungkapkan oleh  Bovee 

(dalam Haryadi:2009:83). 
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 Pengertian komunikasi menurut 

Effendy (2005:9) menyebutkan bahwa 

“istilah komunikasi atau dalam bahasa 

inggrisnya communication berasal dari 

kata latin yaitu communicatio, dan 

bersumber dari kata communis yang 

berarti sama, sama disini maksudnya 

adalah sama makna”. Dua orang yang 

terlibat dalam komunikasi misalnya 

dalam bentuk percakapan, maka 

komunikasi akan terjadi atau 

berlangsung selama ada kesamaan 

makna mengenai apa yang 

dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang 

dipergunakan dalam percakapan, belum 

tentu mengerti makna yang dibawakan 

oleh bahasa itu. Hal tersebut sangat 

jelas bahwa kedua orang tersebut dapat 

dikatakan komunikatif apabila mengerti 

bahasa yang dipergunakan dan mengerti 

makna dari bahan yang dipercakapakan. 

 Komunikasi antar manusia hanya 

dapat terjadi apabila ada seseorang 

yang menyampaikan pesan kepada 

orang lain dengan tujuan tertentu. 

Artinya komunikasi hanya dapat terjadi 

apabila didukung oleh adanya sumber 

pesan, media, penerima, dan efek. 

Cangara (2006:19) mengemukakan 

komunikasi adalah “suatu proses 

dimana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran 

informasi dengan satu sama lainnya, 

yang pada gilirannya akan tiba pada 

saling pengertian yang mendalam”. 

Cangara menspesifikasikan hakikat 

suatu hubungan dengan adanya suatu 

pertukaran informasi atau pesan, 

dimana ia menginginkan adanya 

perubahan sikap dan tingkah laku serta 

kebersamaan dalam menciptakan saling 

pengertian dari orang-orang yang ikut 

serta dalam suatu proses komunikasi. 

Komunikasi tidak akan berjalan apabila 

hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi 

lebih efektifnya dilakukan oleh dua 

orang atau lebih. 

 Sebelum membahas komunikasi 

Kepala Sekolah Dasar Negeri 005, 

terlebih dahulu diuraikan tentang fungsi 

dan tujuan komunikasi. Hal ini penting 

mengingat didalam organisasi baik 

organisasi formal maupun non formal 

itulah terdapat pemimpin yang akan 

menggerakan para anggotanya agar 

senantiasa bekerja dengan baik demi 

tercapainya tujuan organisasi. 

Keberadaan suatu organisasi ditinjau 

dari pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawabnya, maka organisasi tersebut 

harus mampu menjalankan berbagai 

fungsi dalam segi pelayanan baik 

didalam maupun diluar lingkungan 

organisasi. 

 Hal yang dikemukakan oleh 

Robbins (2002:13) yaitu: “Jaringan 

(network) komunikasi menetapkan 

saluran-saluran tempat informasi 

mengalir”. Saluran ini ini mempunyai 2 

macam yaitu : 

1. Jaringan formal biasanya 

vertikal, mengikuti rantai 

wewenang,dan terbatas pada 

komunikasi yang berhubungan 

dengan tugas. 

2. Jaringan informal biasanya 

seperti bisikan–bebas untuk 

bergerak kesegala arah, 

melewati tingkat-tngkat 

wewenang, dan kemungkinan 

besar memenuhi kebutuhan 

sosial anggota kelompok karena 

mempermudah penyelesaian 

tugas. 

 Dalam organisasi pada dasarnya 

merupakan jaringan yang 

menggambarkan siapa yang 
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diperbolehkan bicara dengan siapa”. 

Dalam organisasi sangat bergantung 

pada struktur organisasi yang 

bersangkutan dalam literatur dikenal 

dengan empat tipe dasar jaringan 

komunikasi, yaitu: 

1. Tipe rantai (chain) yang 

mewakili pola kumunikasi yang 

banyak ditemui dalam struktur 

organisasi yang tinggi dan pada 

umumnya arus komunikasi 

bergerak dari atas ke bawah. 

2. Tipe bintang atau roda (star or 

wheel), pola ini terdapat dalam 

struktur organisasi yang cepat 

dimana pembuatan keputusan 

didesentralisasikan. 

3. Tipe lingkaran (circle), pola 

komunikasi interaksi diantara 

anggota dan lebih banyak 

bersifat lateral. 

4. Tipe semua saluran (all 

channel) pola komunikasi 

informal yaitu komunikasi yang 

terjadi diluar struktur organisasi 

yang resmi dan diluar proses 

kerja yang resmi. 

 Menurut Widjaja (2008:29) 

mengatakan “komunikasi adalah suatu 

tingkah laku, perbuatan atau kegiatan 

penyampaian atau pengoperan 

lambang-lambang yang mengandung 

makna atau arti. Atau perbuatan 

penyampaian suatu gagasan atau 

informasi dari seseorang kepada orang 

lain. Atau suatu pemindahan atau 

penyampaian informasi mengenai 

pikiran dan perasaan”. 

 Steers dalam Sihombing (1997:88) 

mengidentifikasikan lima macam 

hambatan yang dapat mengurangi 

efektifitas komunikasi keorganisasian, 

yaitu: 

1. Adanya distori terhadap pesan 

yang disalurkan dalam 

komunikasi. 

2. Adanya bagian informasi yang 

dihilangkan baik secara sadar 

maupun tidak sadar oleh 

pengirim pesan. 

3. Volume data dan informasi 

yang ditransmisikan atau yang 

diterima oleh penerima dalam 

komunikasi terlalu banyak. 

4. Penyampaian pesan yang tidak 

tepat sehingga mengurangi 

manfaatnya. 

5. Faktor terakhir yang harus 

diperhitungkan dalam adalah 

faktor penerima oleh penerima 

terhadap pesan yang 

disampaikan, misalnya 

penerima menolak menerima 

pesan yang disampaikan 

kepadanya karena pesan 

tersebut disampaikan secara 

tidak wajar. 

 Selanjutnya Mangkunegara 

(2001:145) Mengatakan bahwa 

“Komunikasi dapat diartikan sebagai 

proses pemindahan suatu informasi, ide, 

pengertian dari seseorang kepada orang 

lain dengan harapan orang lain tersebut 

dapat menginterprestasikannya sesuai 

dengan tujuan yang dimaksud”. 

 

 Komunikasi memperkuat motivasi 

dengan menmjalankan apa yang harus 

dijalankan, seberapa mereka bekerja 

dan apa yang dapat dikerjakan untuk 

memperbaiki kinerja yang standar. 

Lebih lanjut dikemukakan oloeh 

Effendi (2005:11) Yang dimaksud 

dengan komunikasi disini ialah : 

“Mekanisme dimana terdapat hubungan 

antar manusia dan yang 
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memperkembangkan semua lambang 

pikiran, bersama sama dengan alat-alat 

menyiarkannya dalam ruang dan 

merekamnya dalam waktu. Komunikasi 

memberikan informasi yang diperlukan 

individu dan kelompok untuk 

mengambil keputusan melalui 

penyampaian data guna mengenali dan 

mengevaluasi pilihan-pilihan yang 

alternatif”. 

 Menurut Kenneth dan Garry dalam 

Umar (2003:22)”Komunikasi dapat 

didefinisikan sebagai penyampaian 

informasi antara dua orang atau lebih, 

yang juga meliputi pertukaran informasi 

antara manusia dan mesin”. 

Komunikasi dapat terjadi karena adanya 

komponen komunikator yang 

mengirimkan pesan yang diekspresikan 

(Encoded) melalui lambang dalam 

bentuk bahasa, pesanan disampaikan 

melalui perantara, yaitu: Media 

komunikasi dan selanjutnya, pesan 

diterima oleh penerima pesan 

(Recievent) yang selanjutnya pesan itu 

di ubah/ditafsirkan (Decoded). 

 Menurut Robbins (2008:5) dalam 

sebuah kelompok atau organisasi, 

komunikasi memiliki empat fungsi 

utama yaitu : 

1. Kontrol, 

Komunikasi dengan cara-cara 

tertentu bertindak untuk 

mengontrol prilaku anggota. 

2. Motivasi, 

Komunikasi menjaga motivasi 

dengan cara menjelaskan 

kepada para karyawan mengenai 

apa yang harus dilakukan, 

seberapa baik pekerjaan mereka, 

dan apa yang dapat dilakukan 

untuk memperbaiki kinerja 

sekiranya hasilnya kurang baik. 

3. Ekspresi emosional, 

Komunikasi menyediakan jalan 

keluar bagi ekspresi emosional 

dari perasaan-perasaan dan 

untuk memenuhi kebutuhan 

sosial  

4. Informasi, 

Komunikasi memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh 

individu dan kelompok untuk 

mengambil keputusan dengan 

cara menyampaikan data untuk 

mengidentifikasi dan 

mengevaluasi pilihan-pilihan 

alternative yang ada. 

 Sebelum komunikasi berlangsung, 

tujuan yang dinyatakan sebagai pesan 

yang harus disampaikan dari sumber ke 

penerima dan diteruskan melalui 

sejumlah media yang menerjemahkan 

pesan yang akan dikirim. Bagaimana 

cara pegawai menyampaikan makna 

diantara mereka yang menjadi 

penghubung suatu tujuan kerja yang 

akan dicapai bersama yang pada 

dasarnya mengandalkan beberapa 

komunikasi yang seperti dikemukakan 

oleh Shanon dan Weaver dalam Hafied 

(2006:19-20) “Bahwa komunikasi 

adalah bentuk interaksi manusia yang 

saling pengaruh mempengaruhi satu 

sama lainnya, sehingga atau tidak 

sengaja,tidak terbatas pada bentuk 

komunikasi mengunakan verbal, tetapi 

juga dalam hal ekspresi 

muka,lukisan,seni dan teknologi”. 

Lebih lanjut dinyatakan oleh Robbins 
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(2002:395) komunikasi terbagi menjadi 

tiga metode dasar yaitu : 

1. Komunikasi Lisan 

Komuikasi lisan adalah sarana 

utama yang menyampaikan 

pesan seperti pidato,percakapan 

dua orang, dan diskusi yang 

merupakan suatu kecepatan dan 

umpan balik yang dihasilkan 

dari penyampaian komunikasi 

tersebut. 

2. Komunikasi Tertulis 

Komunikasi tertulis adalah 

suatu sarana komunikasi yang 

dikirimkan via kata-kata atau 

symbol yang ditulis melalui 

suatu alat penghubung seperti 

memo, surat,  email, faksimili, 

laporan berkala, dan papan 

pengumuman. 

3. Komunikasi Nonverbal  

Komunikasi non verbal adalah 

sarana komunikasi yang 

mencakup gerakan 

tubuh,intonasi, atau tekanan 

yang diberikan pada kata-kata, 

ekspresi wajah dan jarak fisik 

antara pengirim dan penerima. 

 Komunikasi memiliki peran penting 

dalam mengendalikan perilaku 

seseorang dengan beberapa cara yang 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

atau kepentingan kelompok dan 

kepentingan pribadi. Sebelum membuat 

terlalu banyak generalisasi mengenai 

komunikasi dan memberikan proses 

komunikasi itu,  Menurut Davis dalam 

Gie (1996:62) komunikasi yang lebih 

baik menghasilkan pelaksanaan 

pekerjaan yang lebih baik, sedang 

persatu paduan antara kemahiran kerja 

dan kemauan kerja itu akan 

menghasilkan karya yang terbaik. 

  Menurut Farland dalam 

Handayaningrat (2009:81) ”komunikasi 

adalah proses interaksi atau hubungan 

saling pengertian satu sama lain antar 

manusia”. Proses interaksi atau 

hubungan satu sama lain yang 

dikehendaki oleh seseorang,   dengan 

maksud agar dapat diterima  dan 

dimengerti antar sesama nya. Saling 

pengertian antar seseorang, maksud 

penyampaiaannya tidak hanya dengan 

kata-kata tetapi juga secara tertulis 

maupun secara lisan. 

 Saluran Komunikasi dapat 

dilakukan melalui komunikasi formal 

dan informal. Menurut Downs dalam 

Suprapto (2009:115) ba hwa saluran 

komunikasi formal dan informal dalam 

suatu organisasi adalah bersifat saling 

melengkapi dan mengisi, apabila 

saluran formal dihambat maka saluran 

informal tumbuh dengan subur. 

Sebagaimana diketahui dibalik 

hubungan struktural yang formal, ada 

sistem hubungan sosial yang informal, 

jaringan informal justru memiliki 

peranan yang cukup penting, salah satu 

penemuan klasik dari studi yang 

dilakukan howthorne adalah betapa 

pentingnya hubungan-hubungan 

informal dalam menentukan 

produktifitas kerja. 

 Dalam hal ini menandakan sangat 

pentingnya komunikasi itu 

dilaksanakan  pimpinan dan pegawai 

dalam sebuah organisasi, agar 

terciptanya suasana dan lingkungan 

kerja yang nyaman yang bertujuan 

untuk meningkatkan dan 
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menumbuhkan hubungan kerja yang 

baik. 

III. GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

SMP Negeri 6 Tanjungpinang 

beralamat di jalan Arif Rahman Hakim 

No.02 Kecamatan Tanjung Ayun Sakti 

Kotatanjungpinang,  SMP negeri 6 

Tanjungpinang mempunyai letak yang 

sangat sterategis penghubung antara 

kota dan pesisir, sehingga siswa yang 

masuk di SMP Negeri 6 tanjungpinang  

mempunyai latar belakang 

kehidupan,ekonomi, serta budaya yang 

berbeda-beda serta dekat dengan 

perumnas, dan berdampingan dengan 

akademi kesehatan, pusat 

pembelanjaan, puskesmas. 

SMP negeri 6 tanjungpinang ini 

mempunyai 37 orang guru dengan 

kualifikasi pendidikan S2  1 orang S1 

28 orang DII 4 Orang, 7 orang staf tata 

usaha dengan kualifikasi pendidikan 

sma 7 orang,  1 orang pesuruh sekolah, 

dan 1 orang scurity. Sekolah ini 

memiliki siswa  sebanyak 600 siswa 

yang diberi tiga tingkatan kelas dan 

mempunyai 18 robongan belajar yang 

setiap rombongan belajar terdiri 30 -40 

siswa. SMP negeri 6 tanjungpinang 

mempunyai ruangan yang terdiri dari 

18 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 

1 ruang mejelis guru, 1 ruang tata 

usaha, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang 

labor IPA, 1 ruang multi media, 1 buah 

surau, 1 ruang BP/UKS, 3 buah WC, 1 

buah rumah penjaga sekolah, 1 ruang 

osis, 1 ruang koprasi. Fasiliitas sekolah 

lainnya seperti Lapangan upacara, 

Lapangan olahraga, Pos penjaga, 

Tempat parkir 

 

IV. ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

1. Dimensi Kontrol 

  Dimensi Kontrol diketahui 

bahwa Setiap hari ada absensi yang 

harus diisi oleh pegawai, jika 

berhalangan harus melapor begitu juga 

ketika akan  keluar, semua dilapor ke 

guru piket, nanti di rekap dan diberikan 

kepada kepala sekolah. fungsi pimpinan 

kontrol yang dilakukan sudah berjalan 

dengan baik, yang dilakukan dengan 

menggunakan absen. Kepala sekolah 

hanya mengecek  jika ada sesuatu hal 

yang harus disampaikan. Banyaknya 

pekerjaan yang harus pimpinan 

kerjakan diluar kantornya membuat 

pimpinan belum dapat sepenuhnya 

mengkontrol pegawainya secara 

intensif. Namun permasalahan yang 

terjadi adalah laporan jarang diberikan 

guru maupun pegawai kepada kepala 

sekolah padahal laporan merupakan 

salah satu komponen penting. 

Kemudian pimpinan belum pernah 

memberikan penghargaan dalam bentuk 

apapun, tetapi dengan ucapan 

terimakasih adalah ungkapan apresiasi 

seorang terhadap pekerjaan 

bawahannya yang dianggap sudah 

berjalan dan dikerjakan dengan baik. 

 

 2. Dimnesi Motivasi 

Dimensi Motivasi diketahui 

bahwa Fungsi komunikasi yang 

dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini 

adalah motivasi yang dapat diwujudkan 

dengan memberikan sanksi pada 

pegawai dan guru di SMP Negeri 6 

Kota Tanjungpinang sudah dilakukan 

secara baik oleh pimpinan. Dalam 

beberapa kasus yang terjadi sudah 

pernah dilakukan pendekatan-

pendekatan langsung yang diberikan 

oleh Kepala sekolah. Kepala sekolah 

SMP Negeri 6 Kota Tanjungpinang 
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sudah dapat menunjukan perilaku yang 

baik untuk di contoh oleh para pegawai. 

3. Dimnesi Ekspresi Emosional 

Dimensi Ekspresi Emosional 

diketahui bahwa kepala sekolah SMP 

Negeri 6 Kota Tanjungpinang sudah 

dapat membentuk disiplin pegawai 

dengan menunjukan ekspresi secara 

tidak langsung, hal ini ditunjukan 

dengan adanya penampilan serta 

perilaku kepala sekolah yang tepat 

waktu sehingga pegawai dan guru pun 

mengikutinya. pimpinan akan 

membawa dampak bagi para 

bawahannya. Begitu pula dengan 

kepala sekolah SMP Negeri 6 Kota 

Tanjungpinang, jika seorang pimpinan 

dapat menunjukan perilaku yang baik 

maka para bawahannya otomatis akan 

mengikuti. Ada situasi komunikasi 

yang menuntut kita untuk 

mengungkapkan gagasan dan emosi 

secara tidak langsung. Sugesti ini 

dimaksudkan menyarankan sesuatu 

kepada orang lain secara implisit 

(tersirat). 

4. Dimensi Informasi 

Dimensi Informasi diketahui 

bahwa pada pegawai SMP Negeri 6 

Kota Tanjungpinang sudah informasi 

terhadap hal-hal baru sudah dijalankan 

dengan baik. Lewat perintah pimpinan 

surat edaran dan pemberitahuan dibuat 

hal ini agar setiap pegawai mengetahui 

apa informasi terbaru yang didapatkan. 

Sepanjang ini fungsi komunikasi 

pimpinan dalam hal memberikan 

informasi sudah berjalan sangat baik. 

V. Penutup 

A.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan bahwa Fungsi-

Fungsi Komunikasi Kepala Sekolah 

Kepada Guru Dan Pegawai Pada SMP 

Negeri 6 Kota Tanjungpinang masih 

ada yang harus diperbaiki salah satunya 

adalah laporan jarang diberikan guru 

maupun pegawai kepada kepala sekolah 

padahal laporan merupakan salah satu 

komponen penting. 

B. Saran 

 

1. Seharusnya setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh guru atau 

pegawai yang berkaitan dengan 

pekerjaan di buat sebuah 

laporan kegiatan agar kepala 

sekolah mengetahui sejauh 

mana setiap kegiatan tersebut 

dilaksanakan. 

2. Seharusnya tidak hanya sanksi, 

kepala sekolah juga harus 

menyiapkan penghargaan 

kepada pegawai atau guru yang 

berprestasi, misalnya penilaian 

atau pertimbangan untuk 

kenaikan pangkat. 

3. Seharusnya pemimpin lebih 

dapat menunjukan ekspresi 

emosionalnya dengan para 

bawahan karena Ada situasi 

komunikasi yang menuntut kita 

untuk mengungkapkan gagasan 

dan emosi secara tidak 

langsung. 

4. Sebaiknya rapat dilakukan 

minimal sebulan sekali untuk 

menjalin komunikasi antara 

kepala sekolah dengan para guru 

dan pegawai, dan agar setiap 

informasi bisa disampaikan 

dengan baik. 
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