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BAB III 

ANALISIS  DAN  PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data 

1. Penerapan Komunikasi  kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan motivasi dan semangat kerja guru dan karyawan  SDN 

Kotalama 4 Malang 

a. Komunikasi  Kepemimpinan  kepala sekolah di SDN Kotalama 4 

Dalam  melakukan kepemimpinan sosok kepala sekolah dalam organisasi di 

lembaga pendidikan seperti di SDN Kotalama 4 mempunyai  gaya 

kepempimpinan yang cukup demokratis. Gaya dan model komunikasi 

kepemimpinan yang diterapkan  juga dalam rangka meningkatkan motivasi dan 

semangat kerja pada guru-guru dan karyawan di SDN Kotalama 4.  Pada dasarnya 

sebuah kepemimpinan dalam suatu organisasi khususnya di bidang pendidikan 

sangatlah diperlukan adanya komunikasi yang  baik.  Komunikasi yang terjalin ini 

adalah untuk mendapatkan satu tujuan organisasi yaitu jalannya proses pendidikan 

yang baik.  Jalinan komunikasi antara guru dan kepala sekolah, antara guru dan  

siswa.  Antara Kepala sekolah dan guru juga antara guru dan orang tua.   Selain 

jalinan komunikasi tersebut juga  komunikasi antara guru yang dan antara 

karyawan di lingkungan sekolah. Jika  dalam proses pendidikan dan proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik.  Secara otomatis hal tersebut akan 

membentuk satu gerak organisasi yang dapat mewujudkan visi dan misi sekolah.  
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Pada akhirnya output yang dihasilkan dalam komunikasi yang terjalin itu dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan.   

Jalinan komunikasi tersebut tak lepas dari gaya dan model komunikasi yang 

diterapkan oleh kepala sekolah dalam hal ini oleh ibu Murtiyah selaku kepala 

sekolah.  Gaya dan model komunikasi yang terjalin antara lain komunikasi  dua 

arah ataukah satu  arah.  Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara didapat 

hasil bahwa untuk gaya dan model komuniksi yang diterapkan dalah komunikasi 

dua arah.  Gaya dan komunikasi dua arah adalah dalam rangka meningkatkan 

motivasi dan semangat kerja guru dan karyawan di SDN Kota Lama 4 ini.  Hal 

tersebut seperti yang disampaikan dalam wawancara berikut ini.  

“Untuk gaya dan model komunikasi yang saya terapkan saat pertama kali 

itu, saya lebih sering mendengarkan dulu.  Ya karena khan orang baru, jadi 

masih mempelajari apa yang terjadi di sini.  Kemudian saya pelajari…..,  

motivasi guru-guru di sini saat itu kalau saya nilai sangat kurang, termasuk 

semangat kerjanya. Contohnya.  Berangkat kerja, mengajar, sudah, lalu 

pulang.  Sedangkan kepedulian terhadap sekolah misalkan saja, kelas atau 

taman biar lebih indah, itu hampir tak ada.  Mungkin orientasi mereka ya 

itu, saya pegawai negeri , saya digaji, sudah. Tugas mungkin dirasa sudah 

banyak, ndak perlu lagi cari masalah baru. Tapi ya akibatnya seperti ini.  

Organisasi di sekolahan ini kalau boleh saya gambarkan ibaratnya kapal 

yang mandeg saja, tidak jalan. Tapi mengikuti saja arusnya.  Disuruh 

atasan begini, ya diikuti, tapi yang tidak perlu dikembangkan tidak perlu 

dilakukan .  hehehehehe ya itu akibat dari semangat kerja yang kurang.  

Menghasilkan kinerja yang pas-pasan”. (wawancara dengan Kepala 

sekolah tanggal 3 Oktober 2015) 

Komunikasi  dua arah yang diterapkan ketika kepala sekolah  adalah 

melakukan satu jaringan komunikasi yang membutuhkan informasi yang cukup 

valid dari guru.  Dalam hal ini ketika menyangkut proses belajar mengajar.  Ibu 

Murtiyah sangat memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

dalam kelas yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran.  Informasi yang 
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disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah sangat penting dalam pengambilan 

keputusan untuk  kepentingan warga sekolah.  Contoh kecil adalah keputusan 

untuk pengadaan buku penunjang atau media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran yang di kelas.  Hal tersebut sangat penting mengingat sumber dana 

untuk sekolah negeri saat ini hanya bergantung pada dana Bos. Oleh karena itu 

komunikasi dua arah sangat diperlukan untuk mengatur manajemen keuangan 

yang akan diputuskan oleh kepala sekolah.  Kebutuhan dasar dari siswa 

khususnya  harus dipenuhi terlebih dahulu.  Sedangkan kebutuhan di tiap kelas 

tidaklah sama. Informasi dari masing-masing guru kelas untuk kebutuhan tersebut 

sangat diperlukan dan dikomuniksikan kepada kepala sekolah.  Dari hasil 

informasi tersebut selanjutnya dikelola diatur sedemikian rupa sehingga antara 

kelas satu dan lainnya bisa diakomodir secara seimbang.  (observasi dengan 

pemegang dana Bos, Ibu Nur Nur Khuzaiamah, S Pd tanggal 3 Oktober 2015). 

Sedangkan  pernyataan dari guru dan karyawan tentang komunikasi ke 

pemimpinan kepala sekolah pada guru dan karyawan adalah sebagai berikut: 

“ setahu saya gaya atau model kepemimpinan beliau cukup bagus.  Beliau 

orangnya terbuka dan mau mendengarkan keluh kesah dari guru-guru dan 

karyawan di sini.  Ya beliau juga membiarkan kami artinya memberi 

kebebasan  dalam melakukan tugas tetepai masih dalam lingkup tentang 

dunia pendidikan.  Seperti contohnya apa yaa… ya kalu mengajar itu bisa 

dikembangkan dengan metode  atau media pembelajaran dari kreativitas 

guru .  Kami cukup senang. Termasuk dalam pengelolaan BOS (biaya 

operasional sekolah).  Kami diskusikan bersama dewan atau komite 

sekolah, kemuaian kami kelola bersama.  Untuk komunikasi antara guru 

satu dan lainnya kami biasa  juga ada pertemuan antara guru mapel itu 

mata pelajaran mas… juga ada pertemuan guru kelas.  Nah, di situ kami 

salin memberi informasi dan belajar bersama guru yang lainnya. 

(wawancara, Ibu Nur Khuzaiamah, S Pd tanggal 3 Oktober 2015” 
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Komunikasi ke samping dilakukan antara guru-guru atau teman sejawat 

dalam program  yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan.  Dalam satu gugus 

setiap  guru mengirimkan  satu guru yang nantinya mendapat imbas dari kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang ditunjuk di tiap gugus untuk 

mengajari atau memberikan pelatihan kepada guru yang lain.  Kegiatan ini 

berlangsung contohnya ketika sosialiasi kurikulum 2013.  Guru dari sekolah dasar 

lain akan belajar bersama-sama dengan guru yang ditunjuk menjadi mentor di 

SDN Kota Lama.  Dalam kegiatan ini guru yang lain juga seolah-olah menjadi 

murid dan kegiatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan menyesuaikan 

dengan kebijakan dari dinas pendidikan maupun dari gugus di tiap kecamatan.  

Komunikasi ke samping ini selain penting untuk meningkatkan sumber daya 

manusia sesame guru, juga untuk menyamakan persepsi materi-materi pelajaran 

yang akan disampaikan kepada siswa.  Meskipun komunikasi ke samping ini 

sangatlah penting akan tetapi hal tersebut sering diabaikan khususnya untuk teori-

teori dalam komunikasi.  Padahal dalam pelaksanaanya seperti dalam lembaga 

pendidikan komunikasi ke samping ini sangat penting.  Komunikasi antara guru 

sesame mata pelajaran atau sesama tingkatan kelas harus bisa dijalin agar  materi 

dan kesulitan-kesulitan dalam pemahaman kurikulum atau kegiatan pembelajaran 

dapat diatasi.  Meskipun permasalahan dari satu sekolah dasar satu dengan yang 

lainnya tidak sama.  Setidaknya komunikasi ke samping ini dapat membantu guru 

dalam memberikan materi yang berkualitas.  Kesulitan yang dialami juga bisa 

dimusyawarakan oleh teman guru yang lain atau dalam bahasa pendidikan rekan 

sejawat. 



51 

 

 

Gambar 4.1  Contoh Komunikasi ke samping 

Sumber : dokumentasi SDN Kota Lama 4, 2015 

 

Tampak pada gambar 4.1  komunikasi ke samping berupa komunikasi yang 

dijalankan oleh guru-guru dalam satu gugus.  Kegiatan ini adalah untuk  

memberikan pelatihan atau menyamakan persepsi baik materi maupun kurikulum 

2013 pada rekan sejawat atau se gugus.  

Berdasarkan paparan di atas maka komunikasi kepemimpinan yang 

diterapkan oleh ibu Murtiyah menggunakan komunikasi dua arah baik dari atas 

kebawah yaitu garis perintah dari kepala sekolah kepada guru. Komunikasi dari 

bawah ke atas yaitu usulan dari guru-guru di SDN Kotalama kepada Ibu Murtiyah 

selaku kepala sekolah tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar maupun yang lainnya. Selain itu komunikasi ke samping yang 

diterapkan oleh kepala sekolah melalui kegiatan KKs  yaitu forum yang 

menjembatani  antara kepala sekolah yang satu dengan kepala sekolah yang lain.  

Sedangkan untuk forum guru terdapat kegaitan KKG. 
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b. Gaya Kepemimpinan Kepala sekolah SDN Kotalama 4 

Seorang pemimpin adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh 

dalam menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan 

demikian kepemimpinan adalah proses-proses mempengaruhi dan menggerakkan 

orang lain dengan berbagai potensi (kekuasaan) yang dimilikinya sehingga orang 

lain memiliki komitmen dan kepatuhan untuk melakukan apa yang diinginkannya 

guna mencapai tujuan.  

Kepemimpinan yang diterapkan oleh ibu Murtiyah dalam mengelola 

budaya organisasi di SDN Kotalam 4 memang belum berjalan lama.  Dari masa 

tugas yang masih tergolong baru, setidaknya banyak terobosan yang telah 

dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan bawahan.  Berikut hasil wawancara 

yang telah dilakukan sehubungan dengan gaya komunikasi kepemimpinan yang 

diterapkan oleh kepala sekolah.  Gaya dan komunikasi yang diterapkan oleh ibu 

Murtiyah, berdasarkan pernyataannya adalah demokratis seperti yang 

disampaikan berikut ini.  

“Kalau gaya saya, saya orangnya seneng demokratis.  Tidak saya tekankan 

seperti kemauan saya, harus begini, harus begitu.. tidak.  Tetapi saya lebih 

senang saya bicarakan dahulu dengan guru-guru yang lain.  Itu kalau memang 

menyangkut tentang kedinasan.  Sedangkan ada memang keputusan-keputusan 

yang harus secepatnya saya lakukan nah yang itu saya terkadang harus 

bertindak cepat……kalau mendikte .. tidak,  saya lebih senang apabila saya 

serahkan semua itu pada masing-masing anak buah atau guru.  Yaaa seperti 

program kelas, atau pembuatan RPP, itu saya tidak memberi tekanan, asalkan 

anak-anak bisa menerima dan tidak terjadi kasus yang dirasakan perlu 

penanganan khusus saya lebih suka memberi kepercayaan pada anak buah.  

Kalau melihat hasil ya memang tidak semua sama.  Guru-guru senior lebih 

lamban memang  untuk mengikuti perubahan yang terjadi pada kebijakan 

pendidikan saat ini.  Sedangkan guru-guru yang muda memang lebih… mudah 

untuk dibina.  Tapi ya itu, apapun hasilnya kita sudah berusaha.  Tidak perlu 

dipaksakan harus meningkatkan secara drastis.  La..wong program-program 

yang sekarang ini saja mereka cukup antusias itu sudah ..bagi saya cukup 
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mendukung apa yang saya putuskan dalam kebijakan di sekolahan ini”. -

pasan”. (wawancara dengan Kepala sekolah tanggal 3 Oktober 2015) 

 

 Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa  gaya yang 

diterapkan adalah gaya kepemimpinan demokratis.  Sedangkan hasil wawancara 

dengan guru menunjukkan pernyataan sebagai berikut 

 “setahu saya .. gaya kepempimpinan yang diterapkan adalah gaya 

kepemimpinan demokratis”  (Wawancara dengan, Ibu  Nur Khuzaiamah, S Pd 

tanggal 3 Oktober 2015 

 

 

Gambar 4.2  Pemberian penghargaan pada guru berinovasi  

Sumber: SDN Kotalama 4 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan  gambar 4.2 di atas Nampak  bahwa ibu 

kepala sekolah dalam hal ini memberi motivasi berupa penghargaan kepada 

guru yang mempunyai kinerja yang baik. 
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Gambar 4.3  Ibu kepala sekolah dengan salah satu guru 

Sumber : SDN Kotalama 4 

 

Kepemimpinan adalah suatu pengaruh sosial yang dalam hal ini perilaku  

yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur 

aktivitas serta hubungan di dalam sebuah kelompok/organisasi atau lembaga 

pendidikan.  Tampak pada gambar 4.3 di atas jalinan komunikasi yang dijalankan 

antara kepala sekolah dengan salah satu guru.  Tidak hanya dilakukan pada waktu 

rapat-rapat di dalam kelas akan tetapi juga dilakukan di luar pertemuan resmi.  

Hubungan komunikasi  ini menjalin jaringan komunikasi yang cukup efektif.  

Dari komunikasi tersebut dapat melihat bagaimana memperhitungkan perasaan 

bawahan dalam hal ini antara guru satu dengan yang lainnya yang memiliki sifat 

dan perilaku yang berbeda-beda. Kebetulan sekali faktor  kewanitaan lebih peka 

untuk menjaga perasaan dan mengerti serta memahami sesame kaum wanita.  

(observasi dengan  Ibu Agustyorini, S Pd, tanggal 3 Oktober 2015). 

Perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan dan guru oleh kepala 

sekolah sangatlah penting.  Mengingat tugas-tugas guru saat ini yang sangat 

banyak menuntut keterampilan, kompetensi dan profesionalisme guru dalam 
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perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia kependidikan. Perubahan 

kurikulum K13 sangatlah mempengaruhi dari iklim kerja guru.   

Perhatian kepala sekolah terhadap pada kesejahteraan bawahan khususnya 

guru, karena terkadang harus menyisihkan jam kantor untuk tetap mendampingi  

siswa yang menghadapi ujian nasional.  Persiapan untuk konsumsi pendamping 

disaat memberi bimbingan belajar tersebut sangalah diperlukan mengingat 

waktunya sampai siang.  Selain itu pendampingan pada waktu acara-acara lomba 

di luar sekolah juga membutuhkan perhatian agar guru selaku pendamping tidak 

merasa terbebani.  Pengakuan atas status para bawahan secara tepat dan 

professional.  Hal teresbut tidak saja dilakukan untuk guru yang sudah menganut 

Pegawai Negeri Sipil saja akan tetapi juga guru-guru Honor. Bahkan untuk guru-

guru honor perlu perhatian yang lebih, agar tidak terjadi kesenjangan. Ibu kepala 

sekolah juga memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam hal ini 

adalah guru guru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan padanya.  

Penerapan komunikasi  secara internal sampai saat ini terus menerus 

dilakukan oleh kepala sekolah SDN Kotalama 4 untuk menjadikan komunikasi 

yang lebih intensif dan lebih baik lagi.  Hubungan komunikasi secara internal 

tersebut seperti yang disampikan dalam pernyataan sebagai berikut  

“Komunikasi internal yang saya terapkan memang masih dalam proses 

menuju agak lebih baik, hehehehe.. ya maklum semua masih belajar dan 

berproses. Jadi begini untuk ke dalam saya setiap hari setidaknya selalu 

berbicara meskipun hal tersebut tidak resmi.  Setiap hari meskipun hanya 

menanyakan kabar ataupun kesehatannya apakah sehat, itu merupakan hal 

yang saya selalu saya rutinkan.  Sedangkan kepada anak-anak didik, saya 

usahakan setiap pagi saya dan guru-guru semua lebih pagi dan menyambut 

anak-anak mulai gerbang masuk sekolah.  Anak-anak akan belajar disiplin 
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untuk selalu berangkat pagi.  Disiplin ini saya berikan contoh dulu.  Kalau 

kepala sekolah memberi teladan yang baik, demikian juga guru memberi 

teladan yang baik pasti anak-anak juga ikut pula terpanggil melakukan 

kedisiplinan  tersebut. Selain itu kebiasaan-kebiasaan baik seperti 

mengambil sampah tentu perlu keteladanan dari guru dan kepala sekolah.  

Oleh karena itu  komunikasi tidak hanya berupa perintah lisan saja akan 

tetapi komunikasi yang saya jalin juga berupa tindakan-tindakan yang 

berupa komunikasi langsung maupun contoh-contoh perilaku-perilaku 

yang tentunya dapat langsung dilihat dan dicontoh oleh anak-anak”. -

pasan”. (wawancara dengan Kepala sekolah tanggal 17 Oktober 2015) 

 

c. Komunikasi untuk motivasi guru  

 Motivasi kerja dalam sebuah organisasi mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan kinerja guru dan karyawan di SDN Kotalama 4 ini.  Dalam suatu 

organisasi pemimpin atau manajer memerlukan kerjasama yang baik dengan 

bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Kepala sekolah selaku  pemimpin atau manajer sekolah  bekerja sama 

dengan guru dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang baik. 

Pentingnya pemberian motivasi kepada guru-guru dan karyawan agar guru-guru 

dan karyawan tetap mau dan bersedia melaksanakan tugas-tugasnya sesuai 

dengan keahlian atau keterampilan yang mereka miliki. Akan mewujudkan  iklim 

kerja di dalam SDN Kotalama 4 yang lebih baik lagi. 

 Untuk jalinan komunikasi di SDN Kotalama yang dilakukan oleh ibu kepala 

sekolah agar motivasi guru dan karyawan meningkat dilakukan dengan banyak 

hal.  Berikut ini hasil wawancar  yang dilakukan tentang jalinan komunikasi agar 

motivasi guru dan kinerja karyawan di SDN Kotalama 4 lebih baik lagi. 

 

“Kalau masalah motivasi itu, … macam-macam yang bisa kita berikan.  

Seperti agar tidak terjadi kejenuhan kita punya program-program tahunan 
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seperti rekreasi. Itu memang perlu agar  suasana kerja lebih santai selain, 

itu di hari khusus kita mengadakan acara masak bersama di sekolahan.  

Saya juga mendorong agar guru-guru mendapat poin-poin tambahan biar 

kinerja meningkat, seperti kinerja di luar tanggung jawab sebagai guru.  

Seperti pada tugas waktu ikut dalam kegiatan green school setiap guru 

mendapat tugas masing-masing dalam rangka menyukseskan kegiatan 

tersebut dan hasilnya memang kerja sama tim ini sangatlah bagus  kita bisa 

masuk 10 besar untuk tingkat  kota Malang”. (wawancara dengan Kepala 

sekolah tanggal 17 Oktober 2015) 

 

 Motivasi dalam satu kerja sama tim dapat meningkatkan kinerja yang 

lebih baik lagi.  Hal tersebut dilakukan oleh kepala sekolah pada program dan 

kegiatan yang berbasis lingkungan. Dalam kegiatan tersebut keterlibatan semua 

warga sekolah adalah untuk menciptakan budaya green school clean. Yaitu  

sekolahku yang bersih dan asri atau hijau.  Dalam hal ini keterlibatan siswa  

dengan kegiatan-kegiatan antara lain, 1) membuang sampah sesuai dengan 

jenisnya.  Sampah organik dan anorganik dipisah.  Sampah organik selanjutnya 

diolah menjadi kompos sedangkan yang anorganik dijadikan daur ulang.  2) 

Program yang berbasis lingkungan lainnya adalah meningkatan keterampilan 

siswa melalui Batik Jumput.  Kegiatan ini melibatkan koordinator tim kerja yaitu 

Ibu Nur Khuzaimah S.Pd selaku  ketua pelaksana batik jumput.  Keterampilan 

lainnya adalah pembuatan telur asin yang dipandu oleh Drs. Pujiono.   Selain itu 

program selanjutnya adalah 3) Menciptakan lingkungan yang asri.  Program yang 

dijalankan antara lain adalah menanam dengan media botol. Botol  bekas air 

mineral dibuat sedemikian rupa untuk media tanaman gantung dan pengganti pot.  

Program ini dikomandoi oleh bapak Samiadji Lupito.  Selain itu setiap anak atau 

siswa yang baru masuk diwajibkan untuk membawa satu tanaman.  Selanjutkan 

tanaman tersebut akan ditanam disekolah bisa menjadi tanaman penghias taman 
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atau tanaman yang berfungsi untuk resapan air dan peneduh agar tidak panas dan 

terkesan asri program ini dipandu oleh ibu Nur Khuzaimah, S Pd.  Salah satu 

program penunjang lingkungan asri dan hijau adalah mengembangbiakkan 

tanaman gantung.  Hal tesebut  berhubungan dengan media botol bekas sehingga 

kebiatan ini dipandu juga oleh bapak Samiadji Lupitu. (observasi, guru Nur 

Khuszaimah,  tanggal 3 Oktober 2015) 

Untuk pemanfaatan media daur ulang seperti banyaknya botol-botol bekas 

air mineral bisa digunakan untuk media tanaman sayuran.  Untuk kegiatan ini 

dipandu oleh ibu Agustyorini, S.Pd.  dan program berikutnya adalah membuat box 

file dari kardus minuman teh gelas atau teh kemasan lainnya. Kegiatan pembuatan 

daur ulang ini diketuai oleh ibu S.L Ernawati. (observasi, Guru S.L Ernawati, 

tanggal 3 Oktober 2015) 

 
Gambar 4.4  Rekreasi sebagai motivasi kerja 

Sumber : SDN Kotalama 3 
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Tampak pada gambar 4.4 guru dan kepala sekolah melakukan rekreasi 

bersama.  Jalinan komunikasi yang lebih santai.  Serta pemenuhan kebutuhan akan 

hubungan sosial yang baik seperti yang disampaikan oleh Maslow  dalam teorinya 

tentang hirarki kebutuhan motivasi.  Mulai kebutuhan dasar yaitu masalah fisik 

tempat kerja yang nyaman. Terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang.  

Selain itu jalinan komunikasi yang cukup baik untuk kebutuhan sosial seperti 

yang terlihat pada gambar di atas sesuatu dengan teori sebagai berikut. 

1) Hubungan Interpersonal dengan pimpinan.  

Manusia menjalinkan hubungan interpersonal dengan orang lain setiap hari 

dan senantiasa memikirkan cara terbaik dalam melakukannya. Kepimpinan 

pula adalah antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam hubungan 

interpersonal. Pemimpin yang mengamalkan pendekatan yang baik akan 

mewujudkan hubungan interpersonal yang baik dengan karyawanya. 

2) Hubungan Interpersonal dengan bawahan 

Hubungan antara atasan dan bawahan melibatkan komunikasi 

interpersonal yang terjadi pada saat awal sampai akhir jam kerja yang 

berlaku, yang di dalamnya sarat adanya salah pengertian dalam 

penerimaan pesan sehingga mempengaruhi kinerja karyawan.  

3) Hubungan Interpersonal dengan rekan kerja  

Kekompakan merupakan kata kunci dalam hubungan dengan rekan kerja. 

Kekompakan perlu ditegakkan di tengah-tengah lingkungan kerja. Setiap 

alur pekerjaan yang terjadi di dalam perusahaan tidaklah hanya dapat 

diandalkan pada satu orang saja. Semua karyawan saling terkait dalam 
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berbagai bentuk kerjasama yang diperlukan guna mencapai sasaran yang 

ingin dicapai bersama.  

  Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi foto tersebut maka 

komunikasi untuk meningkatkan motivasi kerja yang dilakukan oleh kepala 

sekolah telah berjalan cukup baik.  

d. Komunikasi untuk semangat kerja guru 

  Untuk menjalin komunikasi dengan para guru dan karyawan agar 

semangat kerja dapat meningkat.  Ibu kepala sekolah juga memberikan kiat-kiat 

tertentu mengingat keberadaan beliau masih tergolong baru.  Berikut hasil 

wawancara mengenai kebijakan tersebut. 

“…..dalam menjalin komunikasi sedapat mungkin saya menggunakan 

bahasa-bahasa yang tidak kaku.  Juga selalu mau mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh  anak buah.  Jadi usahakan agar di dalam komunikasi itu 

tidak terkesan kaku. (wawancara dengan Kepala sekolah tanggal 17 

Oktober 2015) 

 

 

 Semangat kerja  tak lepas dari suasana kerja yang nyaman dengan kegiatan 

green school  and clean.  Dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang cukup 

menyenangkan.  Dahulu sebelum adanya program tersebut suasana tampak panas 

dan tidak terlalu nyaman baik buat anak-anak maupun guru dalam proses 

pembelajaran.  
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Gambar 4.5 media finger print untuk absensi 

Sumber : SDN Kotalama 4, 2015 

 Tampak pada gambar 4.5 di atas adalah salah satu media elektronik yang 

berupa finger print.  Media ini berfungsi untuk melakukan absensi secara 

otomatis.  Dari hasil terbut kepala sekolah dapat mengetahui informasi kedatangan 

tiap guru.  Sehingga kedisiplinan yang menjadi salah satu peningkatan sumber 

daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan dapat diawasi dan ditingkatkan 

secara baik.   

 Fungsi kontrol dan pengawasan oleh kepala sekolah tidak harus dilakukan 

secara langsung.  Dari hasil laporan tersebut setiap seminggu sekali akan diadakan 

evaluasi. Apabila ada guru yang terlambat datang atau tidak masuk tanpa suatu 

alasan bisa diawasi dengan baik, karena apabila dengan teknik tanda tangan saja 

bisa dipalsukan atau dititipkan melalui guru yang lain.  Finger print ini cukup 

efektif karena menghilangkan rasa curiga antara sesama guru bila terjadi absensi 

yang dipalsukan.  Hal tersebut secara otomatis dapat meningkatkan semangat 
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kerja dari guru dan nantinya akan menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. 

(Observsi dengan karyawan TU , 3 Oktober 2015).  

 

Gambar 4.6  media  internet untuk informasi dari dinas pendidikan  

Sumber : SDN Kotalama 4, 2015 

 Media internet merupakan salah satu media yang sangat  diperlukan saat 

ini. Jaringan komunikasi seperti laporan-laporan sekarang cukup melalui internet 

dari sekolah langsung dikirim ke pihak dinas pendidikan kota Malang.  Media 

internet sebagai salah satu media audio visual cukup membantu dan penting dalam 

menghubungkan komunikasi dua arah baik dari pihak sekolah ke atasan maupun 

dari dinas pendidikan selaku atasan kepada sekolahan.  Selain jalinan antara dinas, 

gugus ini juga masih menjalin hubungan antara gugus melalui blog kerjasama 

antara sekolah di wilayah gugus di SDN Kotalama 4.  Tampak pada gambar 4.6 

salah satu karyawan tata usaha di SDN Kotalama yang sedang mengoperasikan 

jaringan internet dan membuat laporan dengan komputer.   

 Teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang berkompeten 

dalam bidang  informasi dan teknologi menjadikan semangat kerja yang 
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meningkat.  Jaringan komuniksi melalui internet memudahkan  masukkan 

informasi dari berbagai sumber.  Sehingga wawasan  dan pengetahuan baik guru, 

kepala sekolah maupun siswa di SDN Kotalama 4  bisa ditingkatkan.  Hanya 

sayangnya  media computer ini masih  terbentuk dana sehingga penggunanya 

hanya terbatas pada kepala sekolah dan tata usaha. 

e.  Media komunikasi yang digunakan 

 Jalinan media komunikasi yang digunakan dalam meningkatan komunikasi 

di lingkungan SDN Kotalama 4 adalah dengan bentuk media tulis, media lisan 

berupa tatap muka, audio dan media audio visual seperti internet dan komputer. 

Medianya…ya itu kalau yang salama ini biar cepat ya melalui telepon 

seluler, kemudian kalau di sekolah, kami menggunakan  apa… seperti loud 

speaker, jadi perubahan jadwal pelajaran, ataupun mengomando untuk doa 

bersama itu langsung dari kantor.  Kemudian panggilan  ataupun 

pengumuman juga.  Kalau catatan, kita juga pakai jika membuat laporan , 

itu jelas  karena di sekolahan  catatan atau laporan guru kepada kepala 

sekolah itu harus ada. Seperti laporan nilai ulangan tengah semester, 

maupun semester.  Kemudian laporan yang lain seperti program-program 

kelas dan sebagainya.  Yaaa termasuk RPP . (wawancara dengan Kepala 

sekolah tanggal 17 Oktober 2015) 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat digambarkan bahwa media-

media komunikasi untuk saat ini memang lebih cepat dan lebih canggih.  Media 

komunikasi berupa telepon genggam atau telepon seluler telah mempersingkat 

hambatan waktu dan tempat.  Akan tetapi keberadaan media lisan ini tidak 

merubah akan pentingnya media tulisan berupa catatan berupa laporan, seperti 

RPP  yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dibuat oleh seorang 

guru dalam kurun waktu 2 semester atau satu tahun pelajaran. 
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Gambar 4.7  media  tulisan berupa laporan absensi guru  

Sumber : SDN Kotalama 4, 2015 

 Laporan  dalam bentuk tulisan merupakan salah satu komunikasi tulisan 

yang sangat perlu dalam dunia pendidikan.  Tampak pada gambar 4.7 di atas salah 

satu media komuniksi berupa laporan absensi guru.  Sedangkan tiap jadwal 

tertentu terdapat laporan  prestasi belajar berupa rapor ataupun sisipan dari pihak 

sekolah. 

Pesan-pesan komunikasi yang ibu diterapkan di SDN Kotalama 4 adalah 

pesan-pesan komunikasi yang lebih banyak pesan komunikasi resmi atau formal.  

Pesan komunikasi formal ini seperti undangan ataupun laporan nilai kepada orang 

tua atau wali siswa.  Pesan-pesan komunikasi secara formal ini dilakukan secara 

berkesinambungan sampai pada taraf kelulusan.   

Komunikasi dalam organisasi yang diterapkan di SDN Kotalama 4 lebih 

banyak mengarah pada komunikasi yang formal.  Hal tersebut seperti yang 

disampaikan dalam wawancara berikut ini. 
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 Banyak faktor yang menentukan pemilihan di antara kedua bentuk 

komunikasi itu untuk digunakan dalam situasi tertentu.  Pertimbangan waktu, 

biayya, ketepatan, preferensi pribadi, keterampilan berkomunikasi individual, 

sumber-sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan lain menjadi criteria 

pengambilan keputusan dalam memilih apakah pesan-pesan akan disampaikan 

dalam bentuk lisan atau tertulis. Masmuh, (9:2015). 

 

 

 

Gambar 4.8  media  lisan berupa loud speaker untuk informasi semua kelas  

Sumber : SDN Kotalama 4, 2015 

 Saluran dan media komunikasi ke bawah lisan yang dapat digunakan 

manajemen.  Tampak pada gambar 4.8  adalah bentuk media komunikasi secara 

lisan.  Jenis komuniksi lisan ini sangat efektif digunakan dalam dunia pendidikan. 

Media pengeras suara ini langsung diarahkan ke kelas dan secara bersama-sama 

mengajak peserta didik untuk berdoa bersama, serta menyebutkan asmaul husna. 
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Pembiasan yang baik yang dilakukan secara bersama-sama setiap hari akan lebih 

cepat dihafal oleh anak-anak. 

 Media ini selain tidak terlalu mahal dan cukup terjangkau juga merupakan 

komuniksi satu arah. Komando langsung dari kantor kepala sekolah atau guru 

dikendalikan untuk memberi pengumuman ataupun perintah yang cepat diterima 

oleh semua warga sekolah.  Oleh karena itu media ini cukup efektif dan efesien 

karena tidak terlalu mahal, dan penggunaaannyapun cukup sederhana.  Selain 

media komunikasi berupa lisan.  Media komunikasi  lain berupa berupa telepon 

genggam  juga menjadi andalan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi 

oleh kepala sekolah dan guru.  Adapun  pernyataan tersebut terpapar dalam hasil 

wawancara sebagai berikut.  

“Saya  meminta agar semua guru mempunya hp, yaa agar selain 

memudahkan untuk komunikasi juga untuk lebih mempercepat 

penyampaian informasi.  Gunanya itu bila ada perubahan atau informasi 

dari diknas ataupun instansi terkait kita cepat menanggapi.  Kalau perlu 

yang ada whats appnya.  Yaaa memang sih bagi guru yang sudah senior 

agak gaptek.  Tapi kami berikan alasan.”   (wawancara dengan Kepala 

sekolah tanggal 17 Oktober 2015) 

 

Meskipun tidak semua guru menguasai teknologi ini,  akan tetapi 

keberadaan telepon seluler maupun internet telah mengubah jarak dan waktu 

komunikasi lebih cepat.  Untuk mengatasi ketertinggalan akan teknologi tersebut, 

ibu kepala sekolah saat ini giat mendorong seluruh anak buahnya untuk 

mempelajari komputer dan dapat berkomunikasi ataupun mendapatkan Informasi 

melalui internet. 
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Meskipun tidak semua guru menguasai teknologi ini,  akan tetapi 

keberadaan telepon seluler maupun internet telah mengubah jarak dan waktu 

komunikasi lebih cepat.  Untuk mengatasi ketertinggalan akan teknologi tersebut, 

ibu kepala sekolah saat ini giat mendorong seluruh anak buahnya untuk 

mempelajari komputer dan dapat berkomunikasi ataupun mendapatkan Informasi 

melalui internet. 

 

………………………….saya terapkan juga komunikasi secara formal.  

Karena ini khan lembaga pendidikan. Jadi kalau berbicara ya harus formal 

dan sopan. Kemudian kalau secara pribadi .. seperti antara guru, maka saya 

lebih agak luwes sedikit apalagi jika sudah diluar jam mengajar.  Karena 

menjalin komunikasi itu tidak boleh kaku.  Karena ketika kita di luar 

lembaga masih menggunakan jabatan kita, maka rasanya akan jadi seperti 

robot juga yaa.. dan anak buah kita juga memandang seperti ada jurang 

pemisah, jadi serba tidak enak untuk menyampaikan sesuatu. Itu 

pengalaman kita sebagai guru dahulu.  Jadi ketika jadi kepala sekolah ini 

saya banyak mengambil pelajaran agar jangan sampai jadi kepala sekolah 

itu seperti ini, atau itu he he heheheh.. ya pokoknya kita belajar agar anak 

buah tidak takut untuk menyampaikan keluhannya kalau dirasa memang 

tidak ingin dicampuri oleh orang lain maka ya kita bicara secara personal. 

Tapi bila dirasa itu menyangkut kepentingan anak didik dan SD yaa. Kita 

harus bicara atau rapat secara keseluruhan. (wawancara dengan Kepala 

sekolah tanggal 17 Oktober 2015) 

  

Gambar 4.9  rapat dengan dewan guru  
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Sumber : SDN Kotalama 4, 2015 

Tampak pada gambar 4.9 di atas guru sedang melakukan komunikasi 

organisasi secara formal.  Dalam rapat tersebut tampak bentuk komunikasi secara 

dua arah.  Ibu kepalaa sekolah langsung menghadap pada semua bawahan.  

Sedangkan masing-masing bawahan langsung membawa media yang bisa 

dilaporkan baik berupa komputer maupun laporan tulisan dan lisan. Komunikasi 

organisasi ini nantinya akan menjadikan budaya organisasi yang lebih teratur 

meskipun terkesan sangat formal.  Tingkat kesopanan dan garis struktur yang jelas 

antara kepala sekolah dan guru harus dijalankan. Sehingga  gerak organisasi ke 

arah visi dan misi sekolah dapat diwujudkan.  Visi dan misi sekolah terwujud jika 

kinerja dari guru dan karyawan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dapat 

dimaksimalkan. (observasi, ruang guru, 4 Oktober 2016). 

Untuk mencapai kinerja guru dan karyawan yang tinggi perlu adanya 

dorongan dari pimpinan  dalam hal ini kepala sekolah yaitu dengan memberikan 

motivasi yang tepat bagi dewan guru. Dengan memberikan motivasi dan 

kepemimpinan yang baik kepada guru berarti berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan para guru. Dengan demikian motivasi dan kinerja guru tidak dapat 

dipisahkan. Dan semua ini tidak terlepas dari faktor manusia merupakan faktor 

yang sangat penting. Sedangkan tugas pimpinan adalah memberikan motivasi 

dapat membuat guru untuk bekerja dengan lebih giat.  

Komunikasi dalam motivasi dan semangat kerja merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang guru dan karyawan dalam 

bekerja.  Masing-masing guru di SDN Kotalama 4 memiliki motif berbeda yang 
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dapat mendorong mereka untuk bekerja.  Salah satu faktor yang dapat memotivasi 

guru yakni dari komunikasi yang terjalin sehingga menghasilkan kepuasan kerja 

yang dirasakan oleh guru.  Guru yang merasa puas terhadap pekerjaannya akan 

termotivasi untuk bekerja dengan baik.  Selain faktor motivasi gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah juga 

mempengaruhi kinerja dewan guru.  Faktor kepemimpinan yang dilandasi dengan 

pengetahuan, skil, wawasan juga  hubungan personal yang baik antara bawahan 

dan atasan akan menghasilkan kinerja yang maksimal.  

 Penilaian kinerja mempunyai tujuan untuk memotivasi para guru dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang dihasilkan. Miner 

(1990:115), menyatakan bahwa kinerja adalah bagaimana  seseorang diharapkan 

dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.  

2. Analisis Kendala dan Hambatan dalam penerapan komunikasi 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi dan 

semangat kerja guru dan karyawan  SDN Kotalama 4 Malang 

Pada awal mula masuk komunikasi yang terjalin masih belum seperti ini.  

Komunikasi yang terjalin masih sebatas formalitas kerja dan hal tersebut tidak 

menjadikan kinerja yang cukup solid.  Masih ada beberapa guru yang tidak atau 

kurang mengabaikan tentang masalah disiplin.  Hal tersebut seperti yang 

disampaikan oleh bu Murtiyah selaku kepala sekolah ketika awal masuk menjadi 

kepala sekolah di lembaga pendidikan ini.  



70 

 

“ketika awal saya masuk yaaa… sempat agak kaget sedikit sih,….  Yaa 

karena berbeda dengan  dahulu ketika sebelum ditugaskan di sini.  

Bedanya.. apa yaa ya kedisiplinannya.  Kalau di tempat dahulu  kami 

sudah  terbiasa disiplin.  Di sini ya agak sedikit santai.  Komunikasi antar 

guru  saya kira biasa, saja.  Tidak terlalu ada masalah, tetapi juga tidak ada 

satu .. apa yaaa keinginan untuk berubah .. yaaa misalkan… kita mau 

komunikasi yang lebih jelas lagi misalnya, (wawancara dengan Kepala 

sekolah tanggal 17 Oktober 2015) 

 

 

Berdasarkan bagan di  atas dapat diketahui  penerapan Komunikasi Kepemipinan 

Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi dan Semangat  Kerja guru 

sangatlah penting.   Organisasi  atau lembaga pendidikan SDN Kotalama 4 

menerima masukan seperti Model kepemimpinan yang baik, gaya kepemimpinan 

yang demokratis, Komunikasi dua arah, komuniksi diagonal, ke samping yang 

berkelanjutan.  Media komunikasi yang efektif, pesan komunikasi  yang baik ,  

dan attitude yang baik  .  Hal tersebut menjadi masukan nilai-nilai dalam proses 

komunikasi organisasi sesuai dengan  kemampuan dan keterbatasan yang dipunyai 

olehnya.   

Berikut pernyataan dari guru tentang hambatan komunikasi yang proses 

organiasi di SDN Kotalama 4. 

“pertama kali  dengan ibu Murtiyah kami kaget.  Orangnya memang 

ramah tapi disiplin.   Tetapi apa yang beliau sampaikan memang demi 

kebaikan sehingga sehingga pada akhirnya kami bisa juga mengikuti apa 

yang beliau perintahkan.  (wawancara dengan guru dan karyawan tanggal 

17 Oktober 2015) 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa 

hambatan yang dialami oleh kepala sekolah maupun oleh guru dan karyawan 

dapat diatasi dengan baik. 

1. Kendala dari dalam sekolah 
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 Kendala dan hambatan komunikasi terjadi bisa dari dalam organisasi 

sendiri.  

 

Gambar 4.10  rapat sebelumnya masih terasa  kaku dan monoton  

Sumber : SDN Kotalama 4, 2015 

 Tampak pada gambar 4.10 guru-guru ketika awal masa tugas ibu 

Murtiyah  menjadi kepala sekolah.  Ketika mengadakan rapat guru tampak kurang 

semangat.  Kegiatan rapat diadakan di ruang kelas tampak sangat tidak serius.   Ketika 

mengadakan rapat guru tampak kurang semangat.  Kegiatan rapat diadakan di ruang 

kelas.  Tampak sangat tidak serius.  Hambatan komunikasi yang dirasakan adalah adanya 

perasaan yang dipendam. Selain itu persepsi-persepsi yang masih salah sambung seperti 

adanya tugas-tugas yang masih belum dijalankan secara sepenuh hati.  Karena kebiasaan 

dahulu tidak adanya kontrol dari kepala sekolah. Sukses tidaknya suatu organisasi  

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung atas kemampuan  

pimpinannya untuk menumbuhkan iklim kerja sama dan komunikasi agar dengan 

mudah dapat menggerakkan sumber-sumber atau resources tersebut sehingga  

dapat mendayagunakannya dan dapat berjalan secara efektif dan efesien. Love 
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(1987) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan 

seseorang untuk  dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan dan 

bila perlu memaksa orang lain agar orang itu mau menerima pengaruh dan berbuat 

sesuatu untuk membentuk proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Siagian (, 2002:205) mengemukakan perilaku kepemimpinan terhadap 

bawahannya dalam organisasi, meliputi: (a) Iklim saling mempercayai. (b) 

Penghargaan terhadap ide bawahan. (c) Memperhitungkan perasaan bawahan. (d) 

Perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan. (e) Perhatian pada 

kesejahteraan bawahan. (f) Pengakuan atas status para bawahan secara tepat dan 

professional. (g) Memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan padanya. 

 

2. Kendala dari luar sekolah 

 

Gambar 4.11   kondisi sebelum masyarakat sebelumnya adanya ibu Murtiyah  

Sumber : SDN Kotalama 4, 2015 
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 Selain kendala yang dialami dari dalam organisasi.  Salah satu kendala 

komunikasi yang dialami adalah dari luar berupa masyarakat di sekitar sekolah. 

Tampak pada gambar 4.11  warga tidak teratur berada di  awal masa tugas ibu 

Murtiyah  menjadi kepala sekolah.  Hambatan dan kendala komunikasi tersebut 

adanya kebiasaan yang tidak mau tahu dari penduduk dan masyarakat setempat 

akan keindahan dan kerapian.  

3. Usaha-usaha untuk mengurangi hambatan komunikasi dalam organisasi 

 Berdasarkan hasil observasi tersebut pada saat masuknya ibu Murtiyah, 

kebijakan untuk merapikan tersebut dilakukan dengan komunikasi tatap muka 

dengan semua pedagang yang ada di sekolah.  Dengan pendekatan komunikasi 

secara lisan.  Sedangkan untuk mengatasi masalah  hambatan dalam organisasi 

yaitu hambatan secara personal. Ibu Murtiyah mengadakan komunikasi secara 

terbuka pada semua guru.  Pada akhirnya saling mengerti karakter dan sifat 

masing-masing personal, komunikasi dapat dilakukan dengan baik.  Sehingga 

ketika mengadakan rapat dan membuat kebijakan komunikasi dapat dilakukan 

dengan lancar.  Untuk masalah pembersihan PKL disekitar pintu gerbang sekolah 

telah dilakukan dengan tatap muka secara lisan.  Dan hal tersebut cukup berhasil. 

Untuk mencapai kinerja guru dan karyawan yang tinggi perlu adanya 

dorongan dari pimpinan  dalam hal ini kepala sekolah yaitu dengan memberikan 

motivasi yang tepat bagi dewan guru. Dengan memberikan motivasi dan 

kepemimpinan yang baik kepada guru berarti berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan para guru. Dengan demikian motivasi dan kinerja guru tidak dapat 
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dipisahkan. Dan semua ini tidak terlepas dari faktor manusia merupakan faktor 

yang sangat penting. Sedangkan tugas pimpinan adalah memberikan motivasi 

dapat membuat guru untuk bekerja dengan lebih giat.  

 Berdasarkan hasil analisis tersebut hambatan dan kendala komunikasi yang 

dalam komunikasi di SDN Kotalama adalah komunikasi personal dan antar guru  

pada awal tugas kepala sekolah.  Dan kendala komunikasi personal dengan para 

warga dan PKL di sekitar gerbang sekolah .  Akan tetapi hal tersebut sudah diatasi 

dengan komunikasi secara lisan  dan kebijakan membuka saluran komunikasi 

yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah baik melalui motivasi dan komunikasi 

informal.    Akan tetapi dalam budaya komunikasi organisasi yang dibangun oleh 

ibu kepala sekolah setidaknya merupakan langkah positif yang dibangun oleh ibu 

kepala sekolah setidaknya merupakan langkah positif dan kebijakan yang cuku 

berani pada skala kecil di lingkungan pendidikan.  Ke depan komununikasi ini 

setidaknya  akan membentuk jaringan yang lebih luas lagi dan menjadikan budaya 

komunikasi yang baik yang dilakukan oleh seorang pemimpin tidak saja dalam 

komunikai satu arah, dua arah, ke atas, ke bawah maupun komunikasi ke samping. 

 Berdasarkan hasil  komunikasi yang dijalin secara baik,  semanjak  sekolah 

ini di pimpin oleh ibu Murtiyah  kenaikan jumlah peserta didik yang mendaftar 

cukup signifikan di SDN Kotalama 4. 


