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Abstrak 

Manusia adalah makhluk yang pandai berbicara, menulis, dan 

menggunakan bahasa tubuh. Manusia menyampaikan pendapat, perasaan dan 

tindakannya melalui memerlukan komunikasi. komunikasi merupakan kegiatan 

yang sangat penting dalam berorganisasi. Komunikasi yang terjadi di sekolah 

adalah komunikasi dua arah yang disebut dengan komunikasi interpersonal. 

Komuninikusi interpersonal  yang efektif memerlukan sikap saling respect, 

empathy,audible, clarity, dan humble. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk 

meneliti efektivitas komunikasi interpersonal di Sekolah Menengah Atas Islam 

Terpadu Babul Hikmah Kalianda Lampung Selatan 

Penelitan ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 

dengan sumber data kepala sekolah, dan guru di SMA IT Babul Hikmah Kalianda 

. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk 

pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik analalis data yang 

digunakan yaitu analisis interaktif yang meliputi: reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di SMA IT Babul 

Hikmah Kalianda Lampung Selatan mengenai  Komunkasi Interpersonal berjalan 

dengan efektif. Ditinjau dari perspektif Respect kepala sekolah menerapkan 

prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam al-qur’an surat 2;25, sikap Empathy yang 

ditunjukkan sesuai dengan QS. 3:159, Audible, Clarity, dan Humble sejalan dengan 

prinsip efektifitas yang dijelaskan oleh Covey.  
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RINGKASAN 

Manusia adalah makhluk yang pandai berbicara, menulis, dan 

menggunakan bahasa tubuh. Manusia menyampaikan pendapat, perasaan dan 

tindakannya melalui ucapan, tulisan, dan tindakan atau disebut dengan komunikasi. 

Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam berorganisasi.  

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.  

Pada umumnya, komunikasi berlangsung secara timbal balik dan 

menghasilkan feedback secara langsung dalam menanggapi suatu pesan. 

Komunikasi yang dilakukan dengan dua arah dan feedback secara langsung akan 

sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Suranto AW 

menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal yang efektiv diukur dari hukam 

efektivitas komunikasi, yang terdiri dari respect, empathy, audible, clarity dan 

humble. Ketika kelima hal terebut sudah terpenuhi maka komunikasi dapat 

dikatakan sudah efektif. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

yaitu penelitian yang memuat gambaran secara sestematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan 

menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang didapat untuk 

mengungkap mengenai proses pelaksanaan komunikasi interpersonal. Setelah data 

terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang kemudian 

ditarik suatu kesimpulan. 

Analisis dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap kembali temuan-

temuan yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, pengamatan dan 

pendokumentasian untuk dikritisi dan diverifikasi secara singkat ke dalam bentuk 

baku , sajian, pembahasan rinci sesuai dengan pola-pola sehingga ditemukan hasil 

penelitian bahwa pelaksanaan komunikasi interpersonal di Sekolah Menengah Atas 

Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda dilihat dari perspektif Respect, Empathy, 

Clarity dan Humble berjalan efektif, dan ditemukan beberapa hambatan komunikasi 

pada perspektif audible seperti keadaan psikologi dan isi pesan berlebih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Manusia adalah makhluk yang pandai berbicara, menulis, dan 

menggunakan bahasa tubuh. Manusia menyampaikan pendapat, perasaan dan 

tindakannya melalui ucapan, tulisan, dan tindakan. Sebaliknya manusia 

menerima pendapat, perasaan, dan tindakan dari manusia lainnya juga melalui 

ucapan, tulisan, dan tindakan. Untuk menyampaikan atau menerima pendapat, 

perasaan, dan tindakan memerlukan komunikasi.   

       Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

berorganisasi. Hasil penelitian seorang pakar komunikasi menyimpulkan 

bahwa sekitar 75%-90%  waktu kerja digunakan pimpinan atau manajer 

untuk berkomunikasi.1 Jika dua orang atau lebih bekerja sama maka perlu 

adanya komunikasi antarmereka. Makin baik komunikasi merekam makin 

baik pula kemungkinan kerja sama mereka. Komunikasi yang efektif 

menuntut rasa saling menghormati, percaya, terbuka, dan tanggung jawab. 

Leader atau manajer menyampaikan semua fungsi manajemen dan tugas 

manajemen melalui saluran komunikasi. Leader atau manajer melakukan 

perencanaann, Perngorganisasian, pengarahan, dan pengawasn, semuanya 

melalui komunikasi kepada bawahannya. Demikian pula dengan pemberian 

                                                           
1 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidika,(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h 

 469 

1 
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tugas-tugas seperti administrasi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan 

masyarakat, kurikulum, pengarsipan, dan layanan-layanan khusus dilakukan 

melalui komunikasi. 

        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 konflik diantara mereka. Jika hal itu terjadi, maka dapat 

berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal. Dalam al-quran surat al 

ahzab ayat ke 70 Allah berfirman 

 داً ي  د   س  ًل و  ا  ق   و  ل  و  ق    اهلل و   او ق  ا ات   و  ن   أم   ن  ي  ذ  ا ال  ه  يا أي   

“ Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan 

ucapkanlah perkataan yang benar”.2 

       Dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman 

untuk senantiasa bertaqwa kepada-Nya, dan selalu bertuturkata dengan 

bahasa yang baik. Oleh karena itu, diantara kedua belah pihak perlu terjalin 

komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik yang intensif. Sehingga 

saling memiliki keterbukaan dan kerjasama yang harmonis antara kepala 

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

tersebut dapat tercapai.  

                                                           
2 Departemen Agama RI Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Perkata, Penerbit Al Kalim-Banten 427 
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       Pada umumnya, komunikasi berlangsung secara timbal balik dan 

menghasilkan feedback secara langsung dalam menanggapi suatu pesan. 

Komunikasi yang dilakukan dengan dua arah dan feedback secara langsung 

akan sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi yang 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. Ketika hubungan interpersonal tumbuh, maka terjadi pula 

komunikasi interpersonal yaitu proses komunikasi yang membutuhkan 

personal lebih dari satu orang. 

 Terkait dengan proses penyampaian informasi tersebut, komunikasi dapat 

dikatakan berhasil apabila terdapat proses pemahaman makna dari satu orang 

kepada orang lain. Maka, diharapkan bagi kepala sekolah dan para guru untuk 

melakukan interaksi komunikasi interpersonal secara efektif. 

 Suranto AW menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal yang efektiv 

diukur dari hukam efektivitas komunikasi, yang terdiri dari respect, empathy, 

audible, clarity dan humble. Ketika kelima hal terebut sudah terpenuhi maka 

komunikasi dapat dikatakan sudah efektif. 

      Apabila seorang guru mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik, 

maka bukan tidak mungkin kinerja sang guru juga akan meningkat. Sebab 

melalui komunikasi tersebut diharapkan dapat terbentuk adanya saling 
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pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang dan saling 

pengertian. Melalui komunikasi yang baik, masalah yang timbul akan dapat 

diselesaikan dengan baik dan dipecahkan secara bersama-sama. 

     Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah  adalah Lembaga 

Pendidikan dibawah naungan Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah 

Kalianda  yang beralamatkan di Jl. Pondok Pesantren desa Kedaton 

kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Program kerja yang dirancang, 

bertujuan untuk menghasilkan siswa yang beraqidah sholihah, berakhlak 

karimah beramal sholihah, berilmu qouniyah yang prima sehingga mampu 

berkompetisi yang siap pakai.   

   Berdasarkan pra survei yang dilakukan di lapangan, terlihat bahwa 

beberapa guru kurang respect atau menghargai kebijakan yang telah diberikan 

oleh kepala sekolah, hal ini menimbulkan kurangnya sikap empati diantara 

guru, sehingga pesan yang diberikan tidak seutuhnya difahami oleh guru. 

Selain dari pada itu terlihat ada beberapa kendala psikologi, dimana terdapat 

beberapa guru yang lebih senior dari kepala sekolah3. 

    Selain dari pada itu terlihat guru ataupun kepala sekolah kadangkala 

kurang mahir dalam menyampaikan pesan, baik itu yang berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Dikarenakan bahasa yang disampaikan 

kurang jelas dan isi pesan berlebihan, hal ini menimbulkan beberapa guru 

memiliki multi interpretasi makna.4 sebagaimana dijelaskan dalam hasil 

penelitian “Menuju Persahabtan Melalui Komunikasi Interpersonal 

mahasiswa beda etnis studi kasus di FISIP Universitas  Tadulako Sulawesi 

                                                           
3 Observasi langsung di SMA IT Babul Hikmah, selasa, 09-02-2018 
4  Hasil wawancara dengan pak Sriyanto, selasa 09-02-2018 
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tengah menyebutkan bahwa salah satu hambatan komunikasi adalah 

kesulitan dalam memahami isi pesan.5  

Dan terlihat dari pra survei yang dilakukan terindikasi beberapa guru 

kurang memiliki kerendahan hati, hal ini tampak pada saat terjadi diskusi 

dalam beberapa forum resmi guru mengutarakan pendapat dengan nada yang 

disertai emosi.6  

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah 

tersebut adalah dengan melaksanakan komunikasi interpersonal yang efektiv. 

Pelaksanaan komunikasi interpersonal yang dilakukan kepala sekolah akan 

meningkatkan mutu Sekolah. Peran kepala sekolah sebagai komunikator 

diharapkan mampu mengkoordinasikan berbagai tugas dan tangung jawab 

sehingga akan menunjang Kualitas Sekolah. Memperhatikan hal tersebut, 

peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang Pelaksanaan 

Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah dengan Guru di SMA IT Babul 

Hikmah Kalianda Lampung Selatan. Selain dari pada itu, SMA IT Babul 

Hikmah merupakan satu-satunya sekolah swasta berbasis Islam Terpadu se-

Kabupaten Lampung Selatan 

 

B. FOKUS DAN SUB FOKUS PENELITIAN 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dmaksud untuk mempermudah peneliti dalam 

mengambil data serta mengolah data hingga menjadi ksimpulan, maka 

                                                           
5 Arianto, menuju persahabtan melalui komunikasi interpersonal mahasiswa beda etnis studi 

kasus di FISIP Universitas  Tadulako, journal .unhas.ac.id / index. Php / kritis / article / 

download/16/16  
6 Observasi langsung di SMA IT Babul Hikmah, Kamis 11-02-2018 
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dalam penelitian ini memfokuskan pada komunikasi interpersonal di 

Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda 

Lampung Selatan 

2. Sub Fokus Penelitian 

Sub fokus penelitian ini menitik beratkan pada Efektivitas  

Komunikasi interpersonal di Sekolah Menengah  Atas Islam Terpadu 

Babul Hikmah kalianda kabupaten Lampung Selatan yang dilihat dari 

perspektif: Respect, Empathy, Audible, Clarity, danHumble .  

  

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

Bagaimanakah Efektivitas komunikasi interpersonal di SMA IT Babul 

Hikmah pada perspektif : Respect, Empathy, Audible, Clarity, danHumble . 

 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah; 

Mengetahui Efektivitas komunikasi Interpersonal di SMA IT Babul Hikmah 

pada perspektif : Respect, Empathy, Audible, Clarity, danHumble . 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep dasar komunikasi 

1. Pengertian Komunikasi 

 Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan 

orang lain. Mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang 

terjadi pada dirinya. Rasa ingin tahu inilah yang mmembuat manusia untuk 

berkomunikasi.  Komunikasi merupakan  kebutuhan yang  sangat  pokok  bagi  

seseorang  dalam hidup  bermasyarakat  karena  tanpa  komunikasi  masyarakat  

tidak akan  terbentuk.  Adanya komunikasi  disebabkan  oleh kebutuhan akan  

mempertahankan  kelangsungan  hidup  dan  kebutuhan  untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Dalam alqur’an surat at taubah ayat 6 Allah berfirman 

ُُثى أَبِْلْغُه َمْا َمَنُه, َذاِلَك بِأَن ىُهْم قَ ْوم  مِّْن اْلُمْشرِِكْْيَ اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحَّتى َيْسَمَع َكََلَم اهلل   وَ  ِإْن َأَحد  

 ََل يَ ْعِقُلْونَ 

“ dan jika seseorang dari orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan 

kepadamu, maka lidungilah ia supaya ia mendengarkan firman Allah,kemudian 

antarkan ia ke tempat yang aman baginya.demikian itu desebabkan mereka kaum 

yang tidak mengetahui” (At-taubah : 6)6 

 Dalam tasfir al-miqbas dijelaskan bahwa ketika orang-orang musyrikin 

meminta perlindungan kepada kaum muslimin, maka hendaklah berikan kepada 

                                                                 
6 Departemen Agama RI, Al-Hidayah al-qur’an tafsir perkata,(banten: penerbit al kalim)h 187 

8 
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mereka perlindungan rasa aman, di selas sela perlindungan yang diberikan kepada 

mereka akan terjadi interaksi dan komunikasi, dimana ketika kaum muslimin 

sedang membaca Firman Allah maka mereka akan turut serta mendengarkannya.7 

Dari penjelasan tafsir tersebut menunjukkan  komunikasi suatu golongan akan 

dapat mempengaruhi golongan yang lain. 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yakni communication, yang 

berasal dari kata communication ataupun communis yang berarti sama atau 

bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komunikasi ialah 

pengiriman serta penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau lebih supaya 

pesan yang dimaksud dapat dipahami.8 

 Menurut Suranto A.W istilah komunikasi memiliki arti yaitu: berasal dari 

bahasa latin communicare yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian 

berkembang dalam bahasa inggris communication yang artinya proses pertukaran 

informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan dan lain-lain antara dua orang atau 

lebih9. 

 Sedangkan Menurut Keith Davis dan John W.  newstorm  dikutip dan 

diterjemahkan oleh Agus Dharma , bahwa : Komunikasi adalah penyampaian 

(transfer) informasi dan pengertian dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi 

merupakan cara penyampaian gagasan, fakta, pikiran, perasaan dan nilai kepada 

                                                                 
7 Abi Thohir bin Ali Ya’qub al-fairusi, Tafsir al-Miqbas(Libanon :Daarul Khoir, 2000)h 187 

8 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta, PT Media Pustaka 

Phoenix: 2010) .468 

 9 Suranto AW..Komunikasi Perkantoran “Prinsip Komunikasi untuk Meningkatkan 

Kinerja Perkantoran”. (Yogyakarta:Media wacana,2005)h100 
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orang lain. Komunikasi adalah jembatan arti diantara orang-orang, sehingga dapat 

berbagi hal-hal yang mereka rasakan dan ketahui10. 

 Pendapat lain yang dikemukakan oleh  Arni Muhammad  komunikasi 

didefinisikan sebagai pertukaran pesan verbal maupun non verbal antara si 

pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku.11  

 Sedangkan menurut Hani Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan 

pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain12. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Suranto A.W komunikasi ialah suatu proses 

pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang 

komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu13. 

 Sedangkan menurut Effendy, pengertian komunikasi adalah sebagai 

berikut :  

Proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai 

panduan pikiran dan perasaan berupa ide, kepercayaan, harapan, himbauan dan 

sebagainya. Yang dilakukan sekarang kepada orang lain, baik langsung secara 

tatap muka, maupun tak langsung melalui media dengan tujuan mengubah sikap, 

pandangan, dan perilaku14 

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi sebagai suatu proses pengiriman dan penyampaian pesan baik verbal 

maupun non verbal oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, 

pendapat, perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui 

media.  

                                                                 
 10 Keith Davis & John W. Newstrom. . Perilaku dalam Organisasi (Alih Bahasa: Agus 

Dharma:1999), h150 
11 Arni Muhammad.. Komunikasi Organisasi.(Jakarta:Bumi Aksara,1995)h4-5 
12 Hani Handoko T.  Manajemen.(Yogyakarta:GIP,2001) H 272 

 13 Suranto AW. Komunikasi Perkantoran “Prinsip Komunikasi untuk Meningkatkan 

Kinerja Perkantoran”( Yogyakarta:Media wacana,2005) h89 
14 Effendy, Dinamika Komunikasi, ( Bandung: Remadja Karja, 1986) h.60 
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Komunikasi yang baik harus disertai dengan adanya jalinan pengertian 

antara kedua belah pihak (pengirim dan penerima), sehingga yang 

dikomunikasikan dapat dilaksanakan dengan baik. Allah subhana wata’ala 

berfirman dalam al-qur”an 

 فَِبَما َرْْحٍَة مَِّن اهلل لِْنَت ََلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِلْيَظ اْلَقْلِب ََل نْ َفضُّْوا ِمْن َحْوِلكَ 

“ maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu”(Al-Imran :159)15 

 Dalam tahsir ibnu abbas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersikap 

kasar dalam ayat ini  adalah perkataan atau komunikasi yang kasar16. Dari ayat 

tersebut, Allah memeritahkan kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan lemah 

lembut.  Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi haruslah senantiasa dilakukan 

dengan lemah lembut, menggunakan perkataan yang baik. Hal ini sangat 

mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. Dalam ayat tersebut difahami 

manakala seseorang berucap kasar dan berhati keras dalam berkomunikasi maka 

ia akan dijauhi oleh orang-orang disekitarnya.  

 

2. Proses Komunikasi 

 Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan 

kepada komunikan, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara 

komunikan dengan komunikator. Proses komunikasi bertujuan untuk menciptakan 

komunikasi  yang  efektif  (sesuai  dengan  tujuan  komunikasi)  dan termasuk 

juga suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke  pihak  lain  dimana  

                                                                 
15 Departemen Agama RI Al-Hidayah al-qur’an tafsir perkata, (Banten:al kalim, 2010) h151 
16 Abi Thohir bin Ali Ya’qub al-fairusi, Tafsir al-Miqbas (Libanon;Darul Khoir, 2000) h 101 
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seseorang  atau  beberapa  orang,  kelompok, organisasi dan masyarakat 

menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan 

orang lain. 

 Menurut Suranto A.W. Mngidentifikasi komponen -komponen agar 

komunikasi dapat berjalan yaitu sebagai berikut17 :   

a. Komunikator atau pengirim pesan Komunikator adalah individu atau pihak 

yang berperan sebagai pengirim pesan. Pesan tersebut diproses melalui 

pertimbangan dan perencanaan dalam pikiran. Proses pertimbangan dan 

merencanakan tersebut berlanjut kepada proses penciptaan pesan. 

b. Pesan atau informasi, ada pula yang menyebut sebagai gagasan, ide, simbol, 

stimuli, pada hakikatnya merupakan sebuah komponen yang menjadi isi 

komunikasi. Pesan adalah sebuah informasi yang diciptakan komunikator dan 

akan dikirim kepada komunikan. 

c. Media atau saluran adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator kepada komunikan. Ada berbagai macam media 

meliputi media cetak, audio dan audio visual. 

d. Komunikan atau penerima adalah pihak pihak penerima pesan. Sebenarnya 

tugas komunikan tidak hanya menerima pesan, melainkan juga menganalisis 

dan menafsirkan pesan, sehingga dapat memahami makna pesan tersebut. 

e. Umpan balik atau feedback sering juga disebut respon. Pesan yang diterima, 

dianalisis, ditafsirkan oleh komunikan tentu akan mendorong komunikan 

untuk bereaksi. Reaksi yang timbul itulah yang dinamakan respon atau umpan 

balik. 

                                                                 
 17 Suranto AW. (2005). Komunikasi Perkantoran “Prinsip Komunikasi untuk 

Meningkatkan  Kinerja Perkantoran”.(Yogyakart:Media Wacana,2005) h17-19 
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f. Gangguan, Gangguan komunikasi sering kali terjadi, baik gangguan yang 

bersifat teknis maupun semantis. Gangguan teknis bisa saja terjadi karena 

saluran tidak berfungsi secara baik. Sementara gangguan semantis bermula 

dari perbedaan dalam permaknaan arti lambang atau simbol dari seorang 

komunikator dengan komunikan. 

 Pada proses komunikasi tidak selalu  keenam komponen komunikasi 

muncul secara bersamaan. Ada persyaratan minimal agar komunikasi terlaksana, 

yakni sekurang-kurangnya meliputi tiga komponen yaitu komunikator, pesan dan 

komunikan. Artinya, jika ketiga komponen tersebut sudah ada, maka komunikasi 

dapat terlaksana yang selanjutnya terbentuklah suatu proses komunikasi. 

 Menurut Onong U. Effendy, proses komunikasi terdiri dari dua tahap, 

yaitu 18: 

a. Proses komunikasi primer  

Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau 

perasaan seseorang kepada  orang lain dengan menggunakan lambang sebagai 

media Lambang  sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, 

isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu 

menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Bahwa 

bahasa yang paling banyak digunakan dalam komuniasi adalah jelas karena hanya 

bahasalah yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain.  

Apakah itu berbentuk ide, informasi atau opini; baik mengenai hal yang konkret 

maupun abstrak, bukan saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi pada saat 

sekarang, melainkan juga pada waktu yang lalu dan masa yang akan datang”,  

                                                                 
18 Onong U. Effendi.  Dinamika Komunikasi. (Bandung:Citra Aditya Bhakti,2003) h11-16 



14 
 
 

 
 

Pada tahapan pertama, seorang komunikator menyandi (encode) pesan atau 

informasi yang akan disampaikan kepada komunikan. Pada tahap ini komunikator 

mentransisikan pikiran/ perasan ke dalam lambang yang diperkirakan dapat 

dimengerti oleh komunikan. Kemudian komunikan mengawal-sandi (decode) 

pesan ataupun informasi tersebut dimana komunikan menafsirkan lambang yang 

mengandung pikiran atau perasaan komunikator tadi dalam konteks 

pengertiannya. Setelah itu, komunikan akan bereaksi (response) tehadap pesan 

tersebut dan memberikan umpan balik (feedback). Jika terdapat umpan balik 

positif, komunikan akan memberikan reaksi yang menyenangkan sehingga 

komunikasi berjalan lancar. Sebaliknya, jika terdapat umpan balik negatif, 

komunikan memberikan reaksi yang tidak menyenangkan sehinngga komunikator 

enggan melanjutkan komunikasinya. Dalam tahap umpan balik ini, terdapat 

transisi fungsi dimana komunikan menjadi encoder dan komunikator menjadi 

decoder.  

Komunikasi primer dapat berlansung secara individu maupun kelompok 

dalam komunikasi primer secara individu berlangsung kontak pribadi dan disebut 

juga komunikasi antar pribadi. komunikasi primer merupakan jenis komunikasi 

yang efektif untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku. 

b. Proses komunikasi sekunder 

 Onong U. Effendi mengemukakan juga bahwa “komunikasi sekunder 

adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat 

atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media 

pertama”. Dalam komunikasi sekunder tidak terdapat kontak pribadi, karena 

menggunakan alat seperti telepon, teleks, faximile, surat, memorandum, dan 
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pengumuman. Efektivitas dan efisiensi komunikasi bermedia hanya dalam 

menyampaikan pesan-pesan yang bersifat informatif. 

 Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses. Hal ini berarti bahwa proses komunikasi merupakan 

saluran informasi dan serangkaian kegiatan pertukaran makna yang harus dilalui 

dalam menyampaikan informasi secara timbal balik dan  berkelanjutan  sehingga  

komunikasi  dapat berjalan  dengan  baik.  Terjadinya kegagalan dalam 

berkomunikasi juga dikarenakan adanya mis komunikasi  antar kedua belah pihak 

yang  tidak  memperhatikan/menjalankan  proses  komunikasi  dengan benar.  

Oleh  karena  itu,  dengan  memperhatikan  sistematika  proses komunikasia, 

maka akan tercipta komunikasi yang efektif. 

 Melihat dua proses komunikasi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

penelitian efektivitas komunikasi interpersonal di sekolah menengah atas islam 

terpadu Babul Hikmah masuk dalam kategori komunikasi primer. 

 

3. Jenis Komunikasi 

 Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan dengan orang  

disekitarnya,  salah  satunya  dengan  melakukan  komunikasi. Menentukan 

pilihan mengenai jenis komunikasi apa yang sebaiknya digunakan menjadi faktor 

penentu keefektifan dalam berkomunikasi. 

 Menurut Suranto A.W, jenis komunikasi dapat diklasifikasikan 

berdasarkan jumlah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, meliputi19: 

a. Komunikasi intrapersonal (intrapersonal communication)  

                                                                 
 19 Suranto AW Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Sekolah(Yogyakarta: 

Yogyakarta, 2005) h13 
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   Ialah komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri. Misalnya proses 

berfikir untuk memecahkan masalah pribadi. Dalam hal ini ada proses tanya 

jawab dalam diri sehingga dapat diperoleh keputusan tertentu. 

b. Komunikasi antarpersonal (interpersonal communication)  

    Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan 

respon verbal maupun nonverbal berlangsung secara langsung.20 Bentuk 

khusus komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi diadik (dyadic 

communication) yang hanya melibatkan dua individu, misalnya suami-istri, 

dua sejawat, guru-murid. Ciri-ciri komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang 

berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat; pihak-pihak yang 

berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara langsung dan simultan. 

     Penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator 

sendiri antara self dengan God. Komunikasi intrapersonal merupakan 

keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik 

dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima 

pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal 

yang berkelanjutan. Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemicu bentuk 

komunikasi yang lainnya. Pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-

proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran (awareness) terjadi saat 

berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. Untuk memahami 

apa yang terjadi ketika orang saling berkomunikasi, maka seseorang perlu 

untuk mengenal diri mereka sendiri dan orang lain. Karena pemahaman ini 

                                                                 
20 Ibid, h.13 
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diperoleh melalui proses persepsi. Maka pada dasarnya letak persepsi adalah 

pada orang yang mempersepsikan, bukan pada suatu ungkapan ataupun 

obyek.  

   Aktivitas dari komunikasi intrapribadi yang kita lakukan sehari-hari 

dalam upaya memahami diri pribadi diantaranya adalah; berdo'a, bersyukur, 

instrospeksi diri dengan meninjau perbuatan kita dan reaksi hati nurani kita, 

mendayagunakan kehendak bebas, dan berimajinasi secara kreatif. 

   Pemahaman diri pribadi ini berkembang sejalan dengan perubahan 

perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak terlahir dengan 

pemahaman akan siapa diri kita, tetapi prilaku kita selama ini memainkan 

peranan penting bagaimana kita membangun pemahaman diri pribadi ini 

Kesadaran pribadi (self awareness) memiliki beberapa elemen yang mengacu 

pada identitas spesifik dari individu. Elemen dari kesadaran diri adalah 

konsep diri, proses menghargai diri sendiri (self esteem), dan identitas diri 

kita yang berbeda beda (multiple selves). 

c. Komunikasi kelompok (group communication)  

    Yaitu proses komunikasi yang berlangsung dalam satu kelompok. 

Contoh: diskusi kelompok, seminar, sidang kelompok, dan sebagainya. 

d. Komunikasi massa (mass communication)  

    Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan 

sejumlah orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu persatu21. 

Komunikasi publik meliputi ceramah, pidato, kuliah, tabligh akbar, dan lain-

lain. Ciri-ciri komunikasi publik adalah: berlangsung lebih formal; menuntut 

                                                                 
21 Ibid, h.13 
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persiapan pesan yang cermat, menuntut kemampuan menghadapi sejumlah 

besar orang; komunikasi cenderung pasif; terjadi di tempat umum yang 

dihadiri sejumlah orang; merupakan peristiwa yang direncanakan; dan ada 

orang-orang yang ditunjuk secara khusus melakukan fungsi-fungsi tertentu. 

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

berkomunikasi, mengetahui bentuk/jenis komunikasi dapat menentukan 

keefektifan dalam berkomunikasi. Jenis-jenis komunikasi akan membantu 

manusia dengan mudah melakukan komunikasi sehingga proses dalam 

komunikasi berjalan lancar. Oleh karena itu komunikan harus tau jenis 

komunikasi yang tepat untuk digunakan, sehingga komunikan dapat menerima 

pesan dengan baik. 

 

4. Fungsi Komunikasi 

 Komunikasi apabila diartikan secara luas bukan hanya sebagai pertukaran 

berita atau pesan, akan tetapi diartikan sebagai kegiatan individu atau kelompok 

saling menukar informasi, data, fakta dan ide Mengacu pada pengertian tersebut, 

menurut Widjaja makna fungsi komunikasi dalam setiap sistem sosial adalah 

sebagai berikut22 : 

a. Informasi, Pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, 

gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat 

dimengertidan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang 

lain dapat mengambil keputusan yang tepat. 

b. Sosialisasi, Penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang 

bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif. 

                                                                 
22 Widjaja, Komunikasi : Komunikasi dan hubunganmasyarakat,( jakarta, Bumi Aksara , 2002) h.9 
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c. Motivasi, Menjelaskan tujuan setiap masyarakat, mendorong untuk 

menentukan pilihan dan keinginannya. 

d. Perdebatan dan diskusi, Saling menukar fakta yang diperlukan untuk 

menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik. 

e. Pendidikan, Pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong 

perkembangan intelektual.  

f. Memajukan kebudayaan, Penyebaran hasil kebudayaan dan seni dengan 

maksud melestarikan warisan masa lalu. 

g. Hiburan, Penyebarluasan sinyal, simbol, suara, tari, kesenian, musik, 

olahraga, permainan dan lain-lain untuk rekreasi.  

h. Integrasi, Menyediakan bagi bangsa, kelompok dan individu kesempatan 

untuk memperoleh berbagai pesan yang diperlukan agar saling kenal dan 

mengerti. 

 Berbicara mengenai fungsi komunikasi, Effendy23 mengemukakan 

bahwa fungsi komunikasi adalah: 

1. Menginformasikan (to Inform) 

 Adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa 

yang terjadi. Ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu 

yang disampaikan orang lain. 

2. Mendidik (to educated) 

 Adalah komunikasi merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi, 

manusia dapat menyampaikan ide dan pikiranya kepada orang lain, sehingga 

orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 

                                                                 
23 Effendy, Ilmu Komunikasi teori dan praktik (Bandung: Remadja Karya, 1995) h. 55 
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3. Menghibur (to entertain) 

 Adalah komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, 

pendidikan, dan mempengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau 

menghibur orang lain. 

4. Mempengaruhi (to influence) 

Adalah fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya 

berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran komunikasi dan lebih jauh lagi 

berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikasi sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi komunikasi 

adalah berhubungan dan mengajak orang lain untuk mengerti dan memahami 

yang ingin disampaikan dalam mencapai tujuan. Keterampilan berkomunikasi 

diperlukan dalam bekerja sama dengan orang lain baik melalui komunikasi verbal 

atau tertulis dan komunikasi non verbal atau bahasa (gerak) tubuh. Komunikasi 

dua arah terjadi bila pengiriman pesan dilakukan dan mendapatkan umpan balik. 

Seseorang dalam berkomunikasi pasti dapat merasakan timbal balik antara 

pemberi informasi serta penerima informasi  sehingga terciptanya suatu hubungan 

yang mutualisme antara keduanya. 

 Pada dasarnya komunikasi memiliki berbagai macam fungsi, tergantung 

dari organisasi yang melaksanakan. Akan tetapi pada intinya komunikasi 

mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan juga tindakan. 

5. Faktor Penghambat Komunikasi 

 Tidaklah mudah untuk melakukan komunikasi secara efektif, karena dalam 

berkomunikasi sering terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu jalanya 
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komunikasi tersebut. Hambatan-hambatan dalam penyampaian pesan tentunya 

akan menyebabkan proses dalam komunikasi tidak efektif. Menurut A.W. Widjaja  

terdapat faktor-faktor penghambat komunikasi pada umumnya, yaitu24: 

 

a. Kebisingan 

b. Keadaan psikologis komunikan 

c. Kekurangan komunikator atau komunikan 

d. Kesalahan penilaian oleh komunikator 

e. Kurangnya pengetahuan komunikator dan komunikan 

f. Bahasa 

g. Isi pesan berlebihan 

h. Bersifat satu arah 

i. Faktor teknis 

j. Kepentingan atau interest 

k. Prasangka 

l. Cara penyajian yang verbalistik dan sebagainya. 

  

Wursanto menyatakan Hambatan komunikasi dalam organisasi dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu hambatan teknis, hambatan sematik, dan hambatan perilaku. 25 

 

a. Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh 

beberapa faktor, seperti: 

1) Kurangnya sarana dan peranan yang diperlukan dalam proses 

komunikasi. 

2) Penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai. 

3) Kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi. 

 

b. Hambatan sematik adalah hambatan yang disebabkan kesalahan dalam 

menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa 

                                                                 
 24 Widjaja, Komunikasi : Komunikadi dan hubunganmasyarakat, (jakarta, Bumi Aksara , 

2002) h56 

 
25 Wursanto,Ig, Etika Komunikasi Kantor, (Jakarta,Kanisius : 1987) h 90 
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(kata-kata, kalimat, kode-kode) yang dipergunakan dalam proses 

komunikasi. 

 

c. Hambatan perilaku tampak dalam berbagai bentuk, seperti: 

1) Pandangan yang bersifat apriori 

2) Prasangka yang didasarkan pada emosi 

3) Suasana otoriter 

4) Ketidakmauan untuk berubah 

5) Sifat yang egosentris 

 

 Sedangkan menurut Suranto A.W  menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

dapat menghambat efektivitas komunikasi antara lain26 : 

 

1) Kredibilitas komunikator rendah 

2) Kurang memahami latar belakang sosial dan budaya 

3) Kurang memahami karakteristik komunikan 

4) Prasangka buruk 

5) Verbalitas 

6) Komunikasi satu arah 

7) Tidak digunakan media yang tepat 

8) Perbedaan bahasa 

 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

organisasi tidaklah selalu berjalan baik, tentunya akan banyak terjadi hambatan-

hambatan pada perjalanananya. Hambatan yang sering muncul adalah hambatan 

komunikasi, karena komunikasi adalah kunci  utama dalam  kesuksesan organisasi 

                                                                 
 26 Suranto AW Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Sekolah( 

Yogyakarta:Media,2000) h17 
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mengingat banyaknya  orang yang terlibat di dalammnya.  Hambatan tersebut 

tentunya  bukan  menjadi  suatu pengganjal dalam organisasi karena semua 

hambatan pastinya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. 

 

6. Media Komunikasi 

 Media komunikasi merupakan sarana yang  digunakanuntuk menyebarkan 

dan menyampaikan informasi. Media komunikasi sangat diperlukan karena media 

komunikasi dapat mempermudah penyampaian pesan, dan  mengatasi hambatan-

hambatan dalam berkomunikasi baik dari segi ruang maupun waktu.   

  Menurut Suranto A.W. media komunikasi dilihat dari bentuknya 

dikelompokkan menjadi empat yaitu27 : 

a. Media cetak, adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai 

sarana penyampaian pesan seperti surat kabar, brosur, televisi dan 

sebagainya 

b. Media visual/media pandang, artinya untuk menerima pesan yang 

disampaikan digunakan indera penglihatan. Misalnya film, televisi, 

lukisan, foto, dll. 

c. Media audio, untuk menerima pesan yang disampaikan digunakan 

indera pendengaran seperti radio, telepon, dll. 

d. Media audio visual, ialah media komunikasi yang dapat dilihat 

sekaligus didengar, jadi untuk mengakses informasi yang 

                                                                 
 27 Suranto AW Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Sekolah 

(Yogyakarta:Media,2000 ) h17  
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disampaikan, digunakan indera penglihatan dan pendengaran 

sekaligus, termasuk jenis ini ialah televisi dan film28. 

 Hal lain yang disampaikan oleh Onong U. Effendy  mengemukakan bahwa 

:Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau gabungan 

beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan 

disampaikan dan teknik yang akan dipergunakan”.29 

 Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media yang 

digunakan dalam berkomunikasi sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan yang 

hendak dikomunikasikan. Media dipilah secara tepat sesuai kondisi penerima, 

sebab orang tertentu akan lebih mudah menerima pesan dengan cara tertentu, 

misal mendengar. Sementara itu orang lain akan lebih mudah menerima pean 

dengan cara lain, misal membaca. Jika pesan yang dikomunikasikan jelas, konkrit, 

benar, lengkap, tetapi singkat maka proses komunikasi dapat berlangsung efektif. 

 

B. Komunikasi Interpersonal 

1. Pengertian Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal digambarkan sebagai suatu komunikasi antara 

dua individu yang mana individu-individu tersebut secara fisik saling berinteraksi, 

saling memberikan umpan balik satu sama lain. Beberapa definisi komunikasi 

interpersonal di antaranya: 

 Menurut Arni Muhammad, komunikasi interpersonal merupakan 

komunikasi yang membentuk hubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut 

                                                                 
 28 Suranto AW Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Sekolah (Yogyakarta : 

media, 2000)122-123 
29 Effendy Uchjana Onong,Dinakika Komunikasi ,(Bandung: Remadja karya,1986) H 89  
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dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara antara lain interaksi intim, percakapan 

social meinterogasi atau pemeriksaan dan wawancara30.  

 Hal lain juga diungkapkan oleh Suranto A.W, bahwa : Komunikasi 

interpersonal adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pengirim 

pesan dengan penerima pesan baik secara langsung maupun tidak langsung31. 

Komunikasi dikatakan terjadi secara langsung (primer)apabila pihak-pihak yang 

terlibat komunikasi dapat saling berbagi informasi tanpa melalui media. 

Sedangkan komunikasi tidak langsung (sekunder) dicirikan oleh adanya 

penggunaan media tertentu. 

 Berdasarkan pendapat  tersebut dapat  disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal merupakan proses penyampaian informasi, pikiran dan sikap tertentu 

antara dua orang atau lebih yang  terjadi  pergantian  pesan  baik sebagai 

komunikan maupun komunikator dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian 

mengenai  masalah  yang  akan  dibicarakan  yang  akhirnya  terjadi perubahan 

tingkah laku. 

 Salah satu tantangan besar didalam berkomunikasi pada suatu organisasi 

pendidikan (sekolah) adalah bagaimana menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan gagasan keseluruh elemen sekolah sehingga memperoleh 

umpan balik yang tepat. Tantangan ini timbul karena para guru enggan 

mengemukakan pikiran dan gagasan mereka dengan alasan kurang memiliki 

relationship yang baik dengan kepala sekolah. Pada lain pihak, kepala sekolah 

jarang mengkomunikasikan pikiran secara terbuka sehingga guru merasa sulit 

menyampaikan pikiran mereka secara langsung. Untuk dapat memahami apa yang 

                                                                 
30 Arni Muhammad, Koomunikasi Organisasi,( Jakarta,Bumi Aksara,1995) h  
 31 Suranto AW Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Sekola (Yogyakarta, 

Media:2000) h 121 
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terjadi ketika saling berkomunikasi, maka kepala sekolah perlu lebih dekat 

mengenal diri pribadi dan orang lain (guru). Selain itu, dengan menguasai 

komunikasi interpersonal dapat membuka wawasan diri untuk memulai 

memahami orang lain dan dapat berinteraksi secara positif. Informasi-informasi 

yang didapatkan kepala sekolah dapat memudahkan untuk memprediksi 

bagaimana pola pikir setiap guru tersebut dan bagaimana cara menyikapi suatu 

permasalahan. Apabila sudah ada informasi tersebut, maka akan lebih mudah 

seorang kepala sekolah dalam menghadapi guru dan dapat meminimalkan 

kemungkinan terjadinya konflik. 

 

2. Komponen-komponen Komunikasi Interpersonal 

 Pada proses komunikasi interpersonal terdapat komponen-komponen 

komunikasi yang saling berperan dan terintegrasi didalamnya sehingga proses 

komunikasi tersebut dapat berlangsung secara baik. Menurut Wiryanto , 

komponen-komponen k omunikasi interpersonal antara lain : 

a. Pengirim-penerima Dalam komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak 

dua orang. Setiap orang yang terlibat dalam komunikasi interpersonal 

memformulasikan dan mengirim pesan sekaligus menerima dan memahami 

pesan 

b. Encoding dan Decoding Encoding adalah tindakan yang menghasilkan pesan 

yaitu pesan-pesan ynag akan disampaikan diformulasikan terlebih dahulu 

dengan menggunakan kata-kata, simbol dan sebagainya. Dan sebaliknya 

tindakan untuk menginterpretasikan dengan memahami pesan-pesan yang 

diterima disebut dengan decoding. 
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c. Pesan Dalam komunikasi interpersonal pesan bisa berbentuk verbal (kata-

kata) atau non verbal (gerakan, simbol) atau gabungan keduanya.  

d. Saluran Para pelaku komunikasi interpersonal pada umumnya bertemu secara 

tatap muka, sehingga terjalin hubungan antara pengirim dan penerima 

informasi. 

e. Gangguan Dalam komunikasi interpersonal sering terjadi kesalahpahaman 

yang disebabkan adanya gangguan saat berlangsungnya komunikasi. 

Gangguan ini mencangkup tiga hal : 

1) Gangguan fisik, biasanya berasal dari luar dan mengganggu transmisi 

fisik seperti kegaduhan intruksi dan lain lain-lain. Kondisi tersebut akan 

menimbulkan kekacauan dalam informasi. 

2) Gangguan psikologis, yang timbul karena perbedaan gagasan dan 

penilaian subjektif diantara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi 

seperti emosi, perbedaan nilai-nilai, sikap dan status. 

3) Gangguan semantik, terjadi karena kata-kata atau simbol yang digunakan 

dalama komunikasi memiliki arti ganda sehingga penerima gagal 

menangkap maksud dari pengirim pesan. 

f. Umpan balik Umpan balik sangat penting dalam komunikasi interpersonal 

karena pengirim dan penerima secara terus-menerus dan bergantian 

memberikan umpan balik baik secara verbal maupun non verbal. 

g. Bidang pengalaman 

h. Komunikasi akan lebih efektif bila para pelaku yang terlibat dalam 

komunikasi mempunyai bidang pengalaman yang sama sehingga 

pembicaraan bisa berjalan dengan lancar. 
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i. Akibat Dalam proses komunikasi selalu timbul adanya berbagai akibat, baik 

positif maupun negatif pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

komunikasi. 

j. Etika Etika meliputi komunikasi yang pantas dan tidak pantas dilakukan 

dalam berkomunikasi.32 

 

3. Fungsi Komunikasi Interpersonal 

  Komunikasi merupakan bagian yang tak bisa dielakkan lagi dari 

keberlangsungan hidup manusia.  Dalam kesehariannya setiap orang pasti 

melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain yang ada di 

lingkungan sekitarnya. Begitu pentingnya komunikasi dalam hidup manusia, 

maka Alo Liliweri menjelasakan  pada  dasarnya  komunikasi berfungsi 

sebagai: 

a. Pendidikan dan Pengajaran. Komunikasi menjadi sarana penyediaan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan dan memberikan peluang untuk 

berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat. 

b. Informasi. Komunikasi menyediakan informasi tentang keadaan dan 

perkembangan lingkungan sekelilingnya. 

c. Hiburan. Komunikasi menyediakan hiburan yang tiada habis-habisnya. 

d. Diskusi. Komunikasi merupakan sarana yang baik bagi penyaluran 

bakat untuk berdebat dan berdiskusi tentang gagasan baru dalam 

membangun kehidupan bersama. 

                                                                 
32 Wiryanto, DR. Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta:PT. Grasindo; 2006) h 56 
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e. Persuasi. Komunikasi memungkinkan para pengirim pesan bertindak 

sebagai seorang persuader terhadap penerima pesan yang diharapkan 

akan berubah pikiran dan perilakunya. 

f. Promosi Kebudayaan. Komunikasi membuat manusia dapat 

menyampaikan dan menumbuhkembangkan kreativitasnya dalam 

rangka pengembangan kebudayaan. 

g. Integrasi. Dengan komunikasi makin banyak orang saling mengenal 

dan mengetahui keadaan masing-masing33.  

  Sedangkan Stephen P. Robbins berpendapat dalam bukunya yang 

berjudul Perilaku Organisasi bahwa pada sebuah kelompok atau organisasi 

komunikasi memiliki empat fungsi utama yaitu fungsi kendali, motivasi, 

pernyataan emosi dan informasi.34 

Dalam sebuah organisasi komunikasi sangat berfungsi untuk 

mengendalikan perilaku anggotanya. Setiap instansi atau lembaga 

organisasi pasti memiliki suatu tata aturan yang harus dipatuhi bersama 

oleh karenanya komunikasi akan membantu seorang pimpinan dalam 

memberikan pemahan terhadap apa yang boleh dilakukan dan tidak bagi 

semua anggota. Melalui komunikasi seluruh stakeholder organisasi dapat 

saling mendorong, memotivasi satu sama lain demi terwujudnya 

keberhasilan visi misi lembaga. Misalnya pada lembaga pendidikan kepala 

sekolah memotivasi para guru dengan cara memberikan suatu penghargaan 

                                                                 
33 Alo Liliweri, Komunikasi: Serba Ada Serba Makna, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed. 1, Cet.1,

  

h. 136-138 

  
34 Stephen P. Robbins, Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi, Edisi Kelima, Terj. dari Essential of 

Organizational Behavior, 5
th

 oleh Halida dan Dewi Sartika, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 146
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berbentuk pujian dan hadiah bagi guru teladan. Komunikasi yang 

dilakukan kepala sekolah melalui pemberian penghargaan tersebut 

bertujuan memotivasi guru yang lainnya agar dapat mencontoh guru 

berprestasi tersebut.
 

     Akan tetapi hal tersebut juga tidak hanya bertujuan memotivasi 

anggota lainnya untuk terus meningkatkan kualitas kerjanya, melainkan 

sebagai bentuk ungkapan perasaan bangga kepala sekolah terhadap 

keteladanan salah satu guru tersebut. Maka dari itu salah satu fungsi 

komunikasi dalam organisasi adalah untuk menyatakan sebuah emosi. 

Selain itu bagi pimpinan organisasi, komunikasi sangat berfungsi dalam 

pengambilan keputusan karena dalam membuat suatu keputusan tentu 

memerlukan musyawarah atau persetujuan bersama karena keputusan 

dalam sebuah organisasi berkaitan erat dengan anggota organisasi sebagai 

pelaksana hasil keputusan pimpinan.
 

      Adapun fungsi komunikasi interpersonal menurut pendapat Hafied 

Cangara adalah sebagai berikut:
 

a. Meningkatkan hubungan insani (human relation); 

b. Menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi; 

c. Mengurangi ketidakpastian sesuatu; 

d. Berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain; 

e. Dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang 

berkomunikasi; 

f. Memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidup bermasyarakat; 
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g. Dapat membina hubungan yang baik, sehingga terhindar dari konflik-

konflik dengan orang lain.35 

       Fungsi-fungsi komunikasi di atas menunjukkan bahwa dalam setiap 

Kegiatan manusia sudah jelas tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 

berkomunikasi. Komunikasi menjadi alat dalam pemenuhan kebutuhan- 

kebutuhan manusia dalam pertumbuhannya mulai dari kebutuhan 

pengembangan kreativitas diri melalui pendidikan hingga kebutuhan yang 

umum yaitu dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar. 

Komunikasi interpersonal merupakan suatu sarana dalam menciptakan dan 

mejaga hubungan sosial yang lebih baik. Sedangkan bagi lingkungan 

organisasi penerapan komunikasi interpersonal dalam diri seluruh 

komponennya  memungkinkan  terjalinnya  kerjasama  yang  baik  antara 

atasan dan bawahan serta terbentuknya iklim komunikasi yang harmonis. 

 

4. Tujuan Komunikasi Interpersonal 

  Setiap proses komunikasi  pastilah  terkait  dengan  adanya  tujuan tertentu 

yang ingin dicapai. Manusia melakukan proses komunikasi tentunya memiliki 

berbagai tujuan yang berbeda-beda mulai dari tujuan yang sekedar iseng sampai 

kepada tujuan yang hendak dicapai secara terencana seperti penyampaian 

informasi, berbagi pengetahuan hingga tujuan untuk merubah tingkah laku 

seseorang. 

  Husaini Usman menyebutkan tujuan dan manfaat komunikasi adalah sebagai 

sarana untuk: 

                                                                 
35 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.

 

60-61 
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a. Meningkatkan kemampuan manajerial dan hubungan sosial 

b. Menyampaikan dan atau menerima informasi 

c. Menyampaikan dan menjawab pertanyaan 

d. Mengubah perilaku (pola pikir, perasaa, dan tindakan) melalui 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

e. Mengubah keadaan social 

f. Pengambilan keputusan36 

Salah satu fungsi seorang pimpinan di suatu organisasi adalah fungsi 

manajerial. Seorang pemimpin tidak akan mencapai keberhasilan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dalam memajukan organisasi tanpa melakukan 

komunikasi, oleh karenanya setiap pimpinan mengembangkan sebuah komunikasi 

organisasi bertujuan agar memudahkan dirinya dalam melakukan tanggung 

jawabnya serta berusaha untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Melalui 

komunikasi seluruh unit-unit dalam organisasi dapat saling bertukar informasi. 

Aktivitas komunikasi ini sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan karena 

komunikasi membantu pimpinan dalam mempengaruhi tingkah laku anggota dan 

melakukan suatu pengambilan keputusan. 

Selain itu dalam bukunya Arni Muhammad yang berjudul Komunikasi 

Organisasi dijelaskan enam tujuan komunikasi interpersonal yaitu menemukan 

diri sendiri, menemukan dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan yang 

penuh arti, berubah sikap dan tingkah laku, untuk bermain dan kesenangan, dan 

untuk membantu.37 

                                                                 
36 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

Ed. 3, Cet. 1, h. 420 
37 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (jakarta :Bumi Aksara) h.165-168
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Adapun penjelasan dari keenam tujuan interpersonal yang dikutip di atas 

adalah sebagai berikut: 

a. Menemukan Diri Sendiri 

   Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan personal 

atau pribadi. Keterlibatan seseorang dalam proses komunikasi interpersonal 

akan banyak memberikan gambaran mengenai dirinya sendiri maupun diri 

orang lain. Maka dari itu dengan melakukan komunikasi interpersonal akan 

membantu dan memberikan kemudahan bagi kepala sekolah memahami 

karakteristik guru sebagai bawahannya serta masalah-masalah yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan tugasnya. 

b. Menemukan Dunia Luar 

    Hanya komunikasi interpersonal yang menjadikan seseorang dapat 

memahami lebih banyak tentang dirinya dan orang lain disekitarnya. Oleh 

karenanya komunikasi interpersonal dilakukan untuk menjadikan kepala 

sekolah lebih baik dalam memahami lingkungan diluar dirinya tidak hanya 

mengenal pribadi guru, staff dan siswa saja akan tetapi situasi dan kondisi 

dilingkungan sekolah yang dipimpinnya. 

c. Membentuk dan Menjaga Hubungan yang Penuh Arti 

    Salah satu keinginan seseorang yang paling besar adalah membentuk 

dan memelihara hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi 

interpersonal yang dilakukan kepala sekolah kepada guru diharapkan akan 

berdampak pada terciptanya hubungan yang harmonis dalam organisasi baik 

hubungan secara formal maupun secara informal. 
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d. Berubah sikap dan Tingkah Laku 

      Merubah sikap dan tingkah laku seseorang bukanlah hal yang mudah. 

Banyak waktu yang digunakan seseorang untuk merubah sikap dan tingkah 

laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Apabila seorang kepala 

sekolah menghendaki suatu hal pada bawahannya maka akan lebih mudah 

dengan melakukan komunikasi antarpribadi. Menurut Onong Uchjana 

Effendy jenis komunikasi antarpersona (interpersonal communication) ini 

dianggap komunikasi paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat, 

atau perilaku seseorang karena sifatnya dialogis, berupa percakapan.38 

e. Untuk Bermain dan Kesenangan 

   Tak jarang komunikasi interpersonal yang dilakukan seseorang bertujuan 

sebagai hiburan. Melalui komunikasi yang dilakukan antarpribadi di luar 

hubungan formal manusia dapat saling berbagi pengalaman yang lucu dan 

menarik serta pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. 

f. Untuk Membantu 

    Melalui komunikasi yang dilakukan secara interpersonal seorang kepala 

sekolah dapat mengetahui dan memahami situasi dan kondisi yang sedang 

dialami oleh bawahannya sehingga ketika terdapat suatu masalah yang 

dihadapi guru misalnya, kepala sekolah dengan guru tersebut dapat berdiskusi 

mencari solusi untuk mengatasi kendala yang ada secara bersama-sama.   

 Hubungan interpersonal akan terbentuk dengan  baik  manakala ditandai 

dengan adanya empati, sifat positif, saling keterbukaan, dan sikap percaya. 

Kegagalan komunikasi terjadi bila isi pesan dipahami akan tetapi hubungan 

                                                                 
38 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. 

Ke-7 h. 8
 



35 
 
 

 
 

diatara komunikan menjadi rusak. Selain itu, menurut Bovee dan Thill dikutip 

dan diterjemahkan oleh Djoko Purwanto ada beberapa tujuan yang ingin 

dicapai dalam komunikasi interpersonal, antaralain : 

a. Menyampaikan informasi, Ketika berkomunikasi dengan orang lain, 

tentu saja seseorang memiliki berbagai macam harapan dan tujuan. Salah 

satu diantaranya adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang 

lain agar orang tersebut mengetahui sesuatu. 

b. Berbagi pengalaman, Komunikasi interpersonal juga memliki tujuan 

untuk saling membagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai 

hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan. 

c. Menumbuhkan simpati, Simpati adalah suatu sikap positif yang 

ditunjukkan oleh seseorang yang muncul dari lubuk hati yang paling 

dalam untuk ikut merasakan bagaimana beban yang sedang dirasakan 

orang lain. Komunikasi juga dapat digunakan untuk menumbuhkan rasa 

simpati seseorang kepada orang lain. 

d. Melakukan kerjasama, Tujuan komunikasi interpersonal yang lainnya 

adalah untuk melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang 

bermanfaat bagi keduanya. 

e. Menceritakan kekecewaan, Komunikasi interpersonal juga dapat 

digunakan seseorang untuk menceritakan rasa kecewa atau kesalahan 

kepada orang lain. Pengungkapan segala bentuk kekecewaan atau 

kekesalan secara tepat secara tidak langsung akan dapat mengurangi 

beban pikiran. 
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f. Menumbuhkan motivasi, Melalui komunikasi interpersonal, seseorang 

dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan 

positif. Motivasi adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu39. 

Sedangkan menurut  Suranto  A.W.,  tujuan  komunikasi interpersonal 

meliputi: 

a. Mengungkapkan perhatian kepada orang lain 

b. Menemukan diri sendiri 

c. Menemukan dunia luar 

d. Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis 

e. Mempengaruhi sikap dan tingkah laku 

f. Mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu 

g. Menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi 

h. Memberikan bantuan (konseling)40 

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

komunikasi  interpersonal  agar  memiliki  sikap  yang  terbuka  antara kepala 

sekolah dan guru sehingga menghasilkan hubungan interpersonal yang efektif dan 

kerjasama yang baik. Hubungan perlu ditumbuhkan  dan  ditingkatkan  dengan  

memperbaiki  hubungan  dan kerjasama antara berbagai pihak tidak terkecuali 

dalam lembaga pendidikan  (sekolah)  salah  satunya  antara  kepala  sekolah  

dengan guru. 

Dari penjelasan tujuan komunikasi interpersonal di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa secara garis besar tujuan komunikasi interpersonal adalah 

                                                                 
39 Djoko Purwanto, Komunikasi Bisnis, (Jakarta:Erlangga,2006) h.22-23 
40 Suranto AW Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Sekola (Yogyakarta, Media:2011) h 

19 



37 
 
 

 
 

untuk meningkatkan hubungan sosial yang lebih baik dengan lingkungan sekitar. 

Dengan melakukan komunikasi interpersonal kita dapat mengetahui lebih banyak 

diri kita dan orang lain sehingga dapat saling membantu dan merubah tingkah 

laku sesuai dengan apa yang dikehendaki. 

 

5. Karakteristik Komunikasi Interpersonal 

      Apabila kita mencermati kajian komunikasi interpersonal pada umumnya 

ada beberapa pembahasan yang selalu menjadi ulasan, salah satunya mengenai 

ciri-ciri komunikasi interpersonal.  Oleh karenanya  Alo Liliweri berpendapat 

dalam bukunya bahwa dapat ditunjukkan tujuh ciri-ciri komunikasi antarpribadi 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi interpersonal melibatkan perilaku melalui pesan verbal dan 

nonverbal 

b. Komunikasi interpersonal melibatkan pernyataan atau ungkapan yang 

spontan, scripted, dan contrived 

c. Komunikasi interpersonal bersifat dinamis 

d. Komunikasi interpersonal melibatkan umpan balik, hubungan interaksi 

dan koherensi 

e. Komunikasi interpersonal dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik 

dan ekstrinsik 

f. Komunikasi interpersonal meliputi kegiatan dan tindakan 

g. Komunikasi interpersonal melibatkan persuasi41 

    Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang dalam 

pelaksanaannya pertukaran pesan dapat dilakukan melalui pesan verbal ataupun  
                                                                 
41 Alo Liliweri, Komunikasi Antarpribadi, h. 28-29
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nonverbal bahkan dapat  dilakukan  keduanya  secara  bersamaan. Komunikasi 

interpersonal ini selalu memanfaatkan simbol informasi verbal maupun 

nonverbal sebagai perilaku yang memberikan isi pesan (apa yang disampaikan) 

dan hubungan pesan (bagaimana pesan itu disampaikan).  Perilaku 

verbal dan nonverbal mengandung unsur pesan yang  mampu menghasilkan 

suatu suasana kedekatan antara komunikator dengan komunikan. 

    Dalam pelaksanaannya komunikasi interpersonal dapat tejadi secara 

spontan atau tanpa direncanakan dan begitu saja terjadi. Selain itu komunikasi 

interpersonal pun dapat dilakukan menurut kebiasaan atau yang disebut  dengan  

perilaku  scripted.  Misalnya  antara  seorang  guru  dengan kepala sekolah 

melakukan sapaan dan saling berjabat tangan saat bertemu maka tingkah laku 

seperti itu merupakan komunikasi interpersonal yang dilakukan karena adanya 

kebiasaan organisasi dalam menunjukan rasa hormat dan kedekatannya antar 

warga sekolah. Kemudian komunikasi interpersonal dilakukan secara sadar atau 

disebut juga dengan perilaku contrived. 

     Komunikasi interpersonal memiliki sifat yang dinamis atau percakapan 

yang dilakukan terus berkembang dan mendalam serta dipandu tata aturan yang 

disepakati bersama, dalam proses komunikasi umpan balikbaik  bersifat  positif  

maupun  negatif  dari  seorang  komunikan  juga  dapat langsung diketahui 

sehingga dengan demikian antara komunikator dan komunikan terjadi suatu 

interaksi yang dapat mempengaruhi, memberi dan menerima dampak.  
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     Sedangkan ciri-ciri komunikasi antarpribadi menurut Judy C. Person 

yang dikutip oleh S. Djuarsa Sendjaja dan dikutip lagi oleh Suranto Aw adalah 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi interpersonal dimulai dengan diri pribadi (self). Segala 

bentuk proses penafsiran pesan maupun penilaian mengenai orang lain 

berangkat dari diri sendiri. 

b. Komunikasi interpersonal bersifat transaksional. Ciri ini terlihat dari 

kenyataan bahwa komunikasi interpersonal bersifat dinamis, merupakan 

pertukaran pesan secara timbal balik dan berkelanjutan. 

c. Komunikasi interpersonal menyangkut aspek isi pesan dan hubungan 

antarpribadi. Maksudnya bahwa efektifitas komunikasi interpersonal 

tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan, melainkan juga ditentukan 

kadar hubungan antarindividu. 

d. Komunikasi interpersonal mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara 

pihak-pihak yang berkomunikasi. 

e. Komunikasi interpersonal menempatkan kedua belah pihak yang 

berkomunikasi saling tergantung satu dengan lainnya (interdependensi). 

f. Komunikasi interpersonal tidak diubah maupun diulang. Ketika seseorang 

sudah terlanjur mengucapkan sesuatu kepada orang lain, maka ucapan itu 

sudah tidak dapat diubah atau diulang, karena sudah terlanjur diterima 

oleh komunikan.42  

 

                                                                 
42 Suranto Aw, Komunikasi Interpersonal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Ed.1, h. 16
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   Di awal  pembahasan,  pakar  komunikasi  lebih  banyak  berpendapat 

bahwa komunikasi interpersonal dipandang sebagai komunikasi yang 

dilakukan secara langsung dalam arti saling bertatap muka antara 

komunikator dengan komunikan. Begitu pula yang dimaksudkan dari salah 

satu ciri-ciri  komunikasi  interpersonal yang  dikemukakan  oleh Judy C. 

Person,  dalam  poin  ke  empat  dijelaskan  bahwa  komunikasi  

interpersonal mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak 

yang berkomunikasi, maksud kedekatan fisik di sini yaitu melalui pertemuan 

langsung atau tatap muka. Akan tetapi dalam buku karangan Hafied Cangara 

ditemukan penjelasan yang sedikit berbeda bahwa: 

“Sarjana komunikasi Amerika Mc-Croskey memasukkan peralatan 

komunikasi yang menggunakan gelombang udara dan cahaya seperti halnya 

telepon sebagai saluran komunikasi antarpribadi. Sebab itu, timbul 

kelompok yang lebih sering memakai istlah komunikasi antarpribadi yang 

beralat (memakai media mekanik) dan komunikasi antarpribadi yang tidak 

beralat (berlangsung secara tatap muka).43 

 

Sejalan dengan penjelasan dari Hafied Cangara, Dasrun Hidayat 

memberikan pendapat mengenai karakteristis komunikasi interpersonal 

dengan menambahkan penggunaan media dalam berkomunikasi 

interpersonal. Karakteristik komunikasi interpersonal menurutnya yaitu: 

a. Komunikasi antarpribadi bersifat dialogis 

b. Komunikasi antarpribadi melibatkan jumlah orang terbatas 

c. Komunikasi antarpribadi terjadi secara spontan 

d. Komunikasi antarpribadi menggunakan media dan nirmedia 

e. Komunikasi antarpribadi bersifat keterbukaan (Openess) 

f. Komunikasi antarpribadi bersifat empati (Empathy) 

                                                                 
43 Hafied Cangara, op. cit., h. 34
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g. Komunikasi antarpribadi bersifat dukungan (Supportiveness) 

h. Komunikasi antarpribadi bersifat positif (Positiveness) 

i. Komunikasi antarpribadi bersifat kesetaraan atau kesamaan 

(Equality)44 

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan perkembangan 

teknologi komunikasi dan informasi seperti telepon, e-mail (internet) 

yang semakin hari semakin pesat perkembangannya dan memudahkan 

setiap individu dalam melangsungkan komunikasi secara langsung 

kepada objek yang dituju. Untuk itu menurut Dasrun Hidayat sudah 

tidak dapat dielakkan lagi bahwa karakteristik lain dari komunikasi 

antarpribadi yaitu menggunakan media dan tidak menggunakan media. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang bersifat 

dinamis karena percakapan diantara komunikator dan komunikan terus 

berkembang. Dengan adanya umpan balik dan keterbukaan seorang 

komunikan dapat menyampaikan kepahaman dan ketidakpahaman dari 

sebuah pesan sehingga terjadi komunikasi yang dialogis. Keberhasilan 

komunikasi juga tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan yang 

disampaikan akan tetapi melibatkan siapa yang menjadi lawan bicara 

kita dan bagaimana hubungan kita dengan komunikan tersebut. 

Selanjutnya karena perkembangan teknologi yang semakin maju 

komunikasi interpersonal juga dapat dilakukan dengan media 

komunikasi. 

                                                                 
44 Dasrun Hidayat, Komunikasi Antarpribadi dan Medianya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Ed. 

Pertama, h. 44-49
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6. Aspek-aspek dalam Komunikasi Interpersonal 

 Pada suatu komunikasi interpersonal diharapkan mengetahui aspek-aspek 

yang harus diperhatikan agar satu sama lain dapat saling memahami dan 

memahami saat berkomunikasi. Aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku 

komunikasi agar komunikasi interpersonal terjalin secara efektif  dalam  buku  

yang  ditulis  oleh Wiryanto adalah : 

a. Keterbukaan  

  Keterbukaan dalam komunikasi interpersonal dapat dipahami 

sebagai keinginan untuk membuka diri dalam rangka berinteraksi dengan 

orang lain. Kualitas keterbukaan mengacu pada sejauh mana komunikator 

terbuka pada komunikan dan demikian juga sebaliknya, kesediaan 

komunikator bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang, serta 

mengakui perasaan dan fikiran yang ada 

b. Empati  

  Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman 

orang lain, perasaan dan sikap mereka untuk masa yang akan datang. Sikap 

empati adalah adanya usaha masing-masing pihak untuk merasakan apa yang 

dirasakan orang lain dalam upaya melakukan pemahaman terhadap orang 

lain. 

c. Dukungan  

  Dukungan dapat berupa ungkapan non-verbal seperti gerakan 

menganggukkan kepala, mengedipkan mata, tersenyum atau bertepuk tangan. 

d. Sikap positif  
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  Dalam komunikasi interpersonal diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam memandang dirinya secara positif dan menghargai orang 

lain. Sikap positif tidak dapat lepas dari upaya mendorong dan menghargai 

akan pentingnya orang lain. Dorongan positif pada umumnya berbentuk 

pujian atau penghargaan, dan terdiri dari perilaku yang diharapkan.  

e. Kesetaraan  

  Komunikasi interpersonal akan efektif apabila suasananya setara. 

Artinya adanya pengakuan kedua belah pihak sama-sama berharga terhadap 

apa yang disampaikan. Dan adanya pengakuan secara diam-diam bahwa 

kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga dan masing-masing pihak 

mempunyai sesuatu yang penting untuk disampaikan. Kesamaan dalam 

komunikasi akan menjadikan suasana menjadi lebih baik, akrab dan lebih 

nyaman45. 

 Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang 

komunikator (kepala sekolah) diharapkan memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi agar komunikasi yang terjalin dengan guru dapat berjalan sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang menyenangkan dan saling menguntungkan 

sehingga mengantarkan kepada tercapainya tujuan yang ingin dicapai bersama. 

 

7. Efektivitas Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

berorganisasi dan komunikasi interpersonal merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang dapat meningkatkan hubungan insani diantara anggota 

organisasi. Membangun komunikasi interpersonal yang efektif akan membantu 

                                                                 
45 Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta:Grasindo,2004)h 36 



44 
 
 

 
 

mengantarkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

suatu lembaga pendidikan karena semakin baik komunikasi yang ditumbuhkan 

di antara seluruh anggota, makin baik pula kemungkinan kerjasama antara 

mereka. 

Dalam proses manajemen, komunikasi yang efektif sangat penting bagi 

para manajer. Paling tidak terdapat dua alasan yang dikemukakan M. Sobry 

Sutikno dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pendidikan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi adalah proses melalui mana fungsi-fungsi manajemen mulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dapat 

dicapai; 

b. Komunikasi adalah kegiatan dimana para manajer mencurahkan sebagian 

besar proporsi waktu mereka.46 

Banyak para ahli   yang   menjelaskan   efektivitas   komunikasi interpersonal, 

diantaranya yaitu Suranto Aw yang berpendapat bahwa keefektifan komunikasi 

interpersonal dapat dibangun melalui lima hukum komunikasi efektif (The 5 

Inevitable Laws Of Effective Communication). Lima hukum tersebut meliputi: 

Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble.47 Kelima hukum komunikasi 

efektif ini biasa disingkat menjadi sebuah kata yaitu “REACH”. Wildan 

Zulkarnain menjelaskan lima hukum komunikasi tersebut dikembangkan menjadi 

sebuah kata REACH mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri. Secara 

harfiah berarti menjangkau, mencapai, merengkuh, atau meraih. Sebab prinsip 

                                                                 
46 M. Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan: Langkah Praktis  Mewujudkan Lembaga Pendidikan 

yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami), (Lombok: Holistica, 2012), h. 141 
47 Suranto Aw, Komunikasi Interpersonal, h. 80
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komunikasi adalah upaya meraih perhatian, minat, kepedulian, tanggapan, dan 

respon positif dari orang lain.48 

Hukum 1: Respect 

Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif 

adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang 

kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang 

pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah bahwa pada 

prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita bahkan 

harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek 

terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika kita membangun 

komunikasi dengan rasa sikap saling menghargai dan menghormati, maka 

kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan 

meningkatkan efektivitas kinerja kita baik sebagai individu maupun secara 

keseluruhan sebagai sebuah tim, bahkan menurut mahaguru komunikasi Dale 

Carnegie dalam bukunya How to Win Friends and Influence People, rahasia 

terbesar yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam berurusan dengan 

manusia adalah dengan memberikan penghargaan yang jujur dan tulus49.  

Seorang ahli psikologi yang sangat terkenal William James juga 

mengatakan “Prinsip paling dalam pada sifat dasar manusia adalah kebutuhan 

untuk dihargai”. Dia mengatakan ini sebagai sebuah kebutuhan (bukan 

harapan atau keinginan yang bisa ditunda atau tidak harus dipenuhi), yang 

harus dipenuhi. Ini adalah sustu rasa lapar manusia yang tak terperikan dan 

tak tergoyahkan. Lebih jauh Carnegie mengatakan bahwa setiap invidu yang 

                                                                 
48 Wildan Zulkarnain, Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013), Cet. 1, h. 68 
49 Dale Carnagie, How to Win Friends and influence people, (Simon & Schuster) 1936 
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dapat memuaskan kelaparan hati ini akan menggenggam orang dalam telapak 

tangannya50. 

 

Charles Schwabb, salah satu orang pertama dalam sejarah perusahaan 

Amerika yang terdapat gaji lebih dari satu juta dolar setahun, mengatakan 

bahwa aset paling besar yang dia miliki adalah kemampuannya dalam 

membangkitkan antusiasme pada orang lain. Dan cara untuk membangkitkan 

antusiasme dan mendorong orang lain melakukan hal-hal terbaik adalah 

dengan memberi penghargaan yang tulus. Sebagaiamana tersebut dalam al-

qur’an surat al-baqoroh : 25, dalam memotivasi manusia untuk beramal sholih  

 وبشر الذين أمنوا و عملوا الصاحلات أّن َلم حنات جتري من حتتها األهنار

“dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang  yang beriman dan 

berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-

buahan dari surga.(Al-Baqoroh:25)  

Hukum 2: Empathy 

       Empathy adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada 

situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Salah satu prasyarat utama 

dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan 

dan mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti orang lain. 

Secara khusus Covey menaruh kemampuan untuk mendengarkan sebagai 

salah satu dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, yaitu kebiasaan 

untuk mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti: “Seek First to Understand –

                                                                 
50 Wiliam James, The Principle of Psychology, ( Henry Folt and Company) 1890 
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understand then be understood to build the skills of empathetic listening that 

inspires openness and trust”, kata Covey.51 Inilah yang disebutnya dengan 

komunikasi Empatik. Dengan memahami dan mendengar orang lain terlebih 

dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita 

perlukan dalam membangun kerjasama atau sinerja dengan orang lain. 

Rasa empati akan memampukan kita untuk dapat menyampaikan pesan 

(message) dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan 

(receiver) menerimanya. Olehkarena itu dalam ilmu pemasaran (marketing) 

memahami perilaku konsumen (consumer’s behavior) merupakan keharusan. 

Dengan memahami perilaku konsumen, maka kita dapat empati dengan apa 

yang menjadi kebutuhan, keinginan, minat, harapan dan kesenangan dari 

konsumen. Demikian halnya dengan bentuk komunikasi lainnya, misalnya 

komunikasi dalam membentuk kerjasama tim. Kita perlu saling memahami 

dan mengerti keberadaan orang lain dalam tim kita. Rasa empati akan 

menimbulkan respek atau penghargaan, dan rasa respek akan membangun 

kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam membangun teamwork. 

Jadi sebelum kita membangun komunikasi atau mengirimkan pesan , kita 

perlu mengerti dan memahami dengan empati calon penerima pesan kita. 

Sehingga nantinya pesan kita akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan 

psikologi atau penolakan penerima. 

Empati bisa juga berarti kemampuan untuk mendengar dan berikap 

perseptif atau siap menerima masukan ataupun umpan balik apapun dengan 

sikap yang posotif. Banyak sekali dari kita yang tidak mau mendengar saran, 

                                                                 
51 Stephen R.Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, ( English: Date de Publication , 

2004) 
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masukan, apalagi kritik dari orang lain. Padahal esensi dari komunikasi 

adalah aliran dua arah. Komunikasi satu arah tidak akan efektif manakala 

tidak ada umpan balik (feedback) yang merupakan arus balik dari penerima 

pesan. Oleh karena itu dalam kegiatan komunikasi pemasaran above the lines 

(mass media advertising) diperlukan kemampuan untuk mendengar dan 

menangkap umpan balik dari audiensi atau penerima pesan. 

Hukum 3: Audible 

Makna dari audible antara lain: dapat didengarkan atau dimengerti 

dengan baik. Jika empati kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun 

mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang 

kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Pesan akan diterima 

dengan baik manakala kita menggunakan bahasa yang baik, hal tersebut 

senada dengan firman Allah Ta’ala dalam surat al-ahzab ayat 70 

 داً يْ دِ  سَ ًَل وْ ا  ق َ وْ لُ وْ ق ُ  اهلل وَ  او قُ ا ات َ وْ ن ُ أمَ  نَ يْ ذِ ا الى هَ يا أي ُّ 

“ Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan 

ucapkanlah perkataan yang benar”.52 

 Hukum ini juga mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui 

media atau delivery channel sedemikian hingga dapat diterima dengan baik 

oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada kemampuan kita untuk 

menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat Bantu audio 

visual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat 

diterima dengan baik. Dalam komunikasi personal hal ini berarti bahwa pesan 

disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan.  

                                                                 
52 Departemen Agama RI Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Perkata, Penerbit Al Kalim-Banten 427 
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Allah subhana wata’ala berfirman  

 ادعو اىل سبيل ربك باحلكمة و املوعظة احلسنة و جادَلم باليت هي أحسن

“ dan serulah manusia kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebtlah dengan mereka dengan cara yang 

baik. (QS. An-Nahl : 125) 

Hukum 4: Clarity 

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka hukum 

keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri 

sehingga tidak menimbulkan multi interprestasi atau berbagai penafsiran yang 

berlainan. Karena kesalahan penafsiran atau pesan yang dapat menimbulkan 

berbagai penafsiran akan menimbulkan dampak yang tidak sederhana. 

Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan trasparansi. Dalam berkomunikasi 

kita perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutupi atau 

disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa percaya (trust) dari 

penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan akan 

menimbulkan sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan 

semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita.  

Hukum 5: Humble 

Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap 

rendah hati. Dalam al-qur’an Allah menyebutkan dalam surat ali imran ayat 

159, 

 فبما رْحة من اهلل لنت َلم  ولو كنت فظا غلبظ القلب َل نفضوا من حولك
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“ Maka berkat rahmat Allah subhana wata’ala engkau (Muhammad ) berlaku 

lemah lembut  terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati 

keras, tentulah mereka menjauhkan diri darimu.53 

Dalam tahsir ibnu abbas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

bersikap kasar dalam ayat ini  adalah perkataan atau komunikasi yang kasar54. 

Dari ayat tersebut, Allah memeritahkan kita untuk senantiasa berkomunikasi 

dengan lemah lembut.  Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi haruslah 

senantiasa dilakukan dengan lemah lembut, menggunakan perkataan yang 

baik. Hal ini sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. Dalam 

ayat tersebut difahami manakala seseorang berucap kasar dan berhati keras 

dalam berkomunikasi maka ia akan dijauhi oleh orang-orang disekitarnya. 

Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Sikap ini merupakan unsur 

yang terkait dengan hukum yang pertama untuk membangun rasa menghargai 

orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Sikap 

rendah hati pada intinya mencakup pengertian: 

a. Sikap yang penuh melayani (dalam bahasa pemasaran Customer First 

Attitude); 

b. Sikap menghargai; 

c. Mau mendengar dan menerima kritik; 

d. Tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain; 

e. Berani mengakui kesalahan; 

f. Rela memaafkan; 

g. Lemah lembut dan penuh pengendalian diri; 

                                                                 
53 Departemen Agama RI,Al-quran dan terjemah (Jakarta :PT.Panjtca Cemerlang, 2016) h.71 
54 Abi Thohir bin Ali Ya’qub al-fairusi, Tafsir al-Miqbas (Libanon;Darul Khoir, 2000) h 101 
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h. Mengutamakan kepentingan yang lebih besar. 

 

    Jika komunikasi yang kita bangun didasarkan lima hukum pokok 

komunikasi yang efektif ini, maka kita dapat menjadi seorang komunikator 

yang handal dan pada gilirannya dapat membangun jaringan hubungan 

dengan orang lain yang penuh dengan penghargaan (respect), karena inilah 

yang dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling 

menguntungkan dan menguatkan. 

       Agar menjadi komunikator yang efektif perlu menjadi komunikator yang 

baik. Husaini Usman menyebutkan bahwa Untuk menjadi komunikator dan 

komunikan yang baik, jadilah 

a. Pendengar yang baik 

b. Pembicara yang efektif 

c. Pembaca yang baik 

d. Penulis yang baik 

e. Pembelajar yang baik, dan 

f. Pembimbing yang baik55 

     Sebagai seorang pendengar dan pembicara yang baik haruslah 

melakukan sebelas kaidah menjadi pendengar yang baik, yaitu 

a. Lakukanlah kontak mata 

b. Hindarilah untuk mengevaluasi lebih awal terhadap pembicaraan 

c. Hindari pemberian bumbu-bumbu waktu berbicara dengan orang lain 

c. Jangan mencampuri pemikiran orang lain yang sedang berbicara atau ikut 

melanjutkan ujung-ujung pembicaraannya 

                                                                 
 55 Prof. Dr. Husaini Umar, Manajemen (Teori,praktek dan riset 

pendidikan)(Yogyakarta:Bumi Aksara,2014) h 479 
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d. Jangan menghindarkan diri untuk mendengarkan isi pembicaraan karena 

akan menjauhkan keterbukaan (kooperatif)  

e. Jangan menginterupsi pembicaraan oranglain 

f. Hindari kecurigaan terhadap yang dibicarakan orang lain (bersikap dan 

berpikir positif) 

g. Jangan perhatikan orangnya (Man Qoola) 

h. Jangan munafik terhadap diri sendiri karena banyak pengaruhnya terhadap 

isi pembicaraan 

i. Dengarlah isi pembicara  

j. Konsentrasilah pada lawan bicara, hindari tindakan dan pikiran lain yang 

mengganggu 

        Menurut Verma yang dikutip oleh Husaini Usman menyatakan bahwa 

Sebagai pembicara yang baik harus memenuhi tiga langkah (1) Pendahuluan 

(katakan apa yang akan dikatakan), (2) menerangkan (jelaskan sesuatu), (3) 

ringkasan (sampaikan intia apa yang telah anda sampaikan56.  

 

C. Penelitian Yang Relevan 

1. Efektivitas Komunikasi Interpersonal Anatara Atasan dan Bawahan 

a. Hasil Penelitian 

      Komunikasi Interpersonal sangat dibutuhkan dalam kegiatan di dunia 

kerja, agar atasan maupun bawahan dapat lebih memahami kinerja setiap 

karyawan. Penelitian ini mendeskripsikan efektivitas komunikasi 

interpersonal untui mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan, 

yaitu PT. Borneo Enterprisindo Perwakilan Samarinda. Peneliti 

                                                                 
 56 Prof. Dr. Husaini Umar, Manajemen (Teori,praktek dan riset pendidikan) (Bumi 

Aksara:Yogyakarta, 2014) h 480 
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menggunakan empat sudut pandang, yaitu keterbukaan, empati, sikap 

mendukung dan kesetaraan. Sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian 

Teknik pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan, Studi dokumen, 

Pengamatan atau observasi, Wawancara. Dilanjutkan dengan analisis data 

model interaktif yaitu dimulai dengan penyederhanaan data, Penyajian Data, 

Penarikan kesimpulan. Penelitian ini dapat diketahui bahwa komunikasi 

interpersonal atasan dan bawahan yang dilihat dari empat sudut pandang, 

yang pertama keterbukaan antara pimpinan dengan karyawan masih kurang 

dan perlu adanya peningkatan dalam hal pendekatan secara mendalam yang 

dilakukan pimpinan. Yang ke dua empati yang diberikan pimpinan terhadap 

bawahannya masih dirasakan kurang dikarenakan hanya sebagian saja 

karyawan yang merasa sudah cukup kepedulian pimpinan terhadap mereka. 

Yang ketiga sikap mendukung pimpinan sangat tidak efektif dimana 

pimpinan hanya memberikan desakan atas kerjaan karyawan mereka agar 

cepat terselesaikan. Yang ke empat sikap kesetaraan, pimpinan masih 

bersikap membeda-bedakan karyawannya hal ini menimbulkan 

kecemburuan sosial yang terjada antar karyawan57. 

 

b. Persamaan dan Perbedaan dengan penulitian efektivitas Komunikasi 

Interpersonal di SMA IT Babul Hikmah 

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian efektivitas komunikasi 

iterpersonal di SMA IT Babul Hikmah adalah pada pengukuran efektivitas 

                                                                 
 57 ,Fery Ariyadi, eJournal lmu Komunikasi, Email: fery_takiya@yahoo.co.id 2015, 3 

(1): 362-376 ISSN 0000-0000, ejournal.ilkom.fisip-unmul.org © Copyright 2015 
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komunikasi. Sedangkan perbedaan dengan  jurnal tersebut, efektivitas 

diukur dari empat sudut pandang, yaitu keterbukaan, Empati, sikap 

mendukung dan sikap kesetaraan. Dan dilihat dari hasil penelitian tersebut 

ditemukan beberapa indikator efektiv belum terpenuhi, sehingga bisa 

disimpulkan belum efektiv hubungan antara atasan dengan bawahan.  

Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan,melihat sudat 

pandang efektiv menggunakan teori yang disampaikan Suranto AW, dimana 

efektivitas komunikasi interperonal dilihat dari 5 kriteria yang disingkat 

dalam REACH.  

 

2. Pola Komunikasi Interpersonal Kepala Madrasah Tsanawiyah Tridana 

Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan58 

a. Hasil Penelitian 

Organisasi madrasah tidak akan efektif apabila interaksi diantara orang-

orang yang tergabung dalam madrasah tidak pernah ada komunikasi. 

Komunikasi menjadi sangat penting karena merupakan aktivitas tempat 

pimpinan (school board) mencurahkan waktunya untuk menginformasikan 

sesuatu dengan cara tertentu kepada seseorang atau kelompok orang. 

Dengan komunikasi, maka fungsi manajerial kepala Mardrasah Tsanawiyah 

Tridana Mulya yang berawal dari fungsi perencanaan, implementasi dan 

pengawasan dapat dicapai. Perkembangan teknologi komunikasi yang 

sangat cepat, tidaklah mengurangi arti pentingnya komunikasi diantara 

orang yang tergabung dalam Madrasah. Komunikasi antara orang dengan 

                                                                 
58 Jurnal Al-Ta’dib, vol 9 n0 2 juli 2016, (p-ISSN: 1979-4908) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, Institut Agama Islam Negeri, Kendari, Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga, 

Kendari, Indonesia 93700 
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orang tidak selalu tergantung pada teknologi, akan tetapi tergantung dari 

kekuatan dalam diri orang dan dalam lingkungannya. Dengan demikian, 

komunikasi di Madrasah merupakan suatu proses interaksi antara orang itu 

sendiri dalam lingkungan Madrasah. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kepala madrasah Madrasah 

Tsanawiyah Tridana Mulya Kecamatan Landono memiliki karakter yang 

baik dalam mengelola komunikasi/hubungannya dengan para gurunya. 

Berikut ini adalah hal-hal yang senantiasa dilakukan oleh kepala madrasah 

guna menjaga hubungan komunikasinya dengan para guru, yaitu:  

a. Kepala madrasah selalu memberikan ruang inspirasi pada guru,  

b. Kepala madrasah memberikan kebebasan kepada guru untuk 

menunjukkan kemampuannya mendidik peserta didik, 

c. Diluar jam kerja, kepala madrasah sering berkumpul santai dengan para 

guru untuk menjaga hubungan kekeluargaan, 

d. Kepala madrasah berusaha untuk selalu transparan dalam mengelola 

madrasah, dan  

e. Kepala madrasah selalu mengajak berdialog dan musyawarah jika 

didapati permasalahan yang melibatkan madrasah  

Terdapat beberapa pola komunikasi yang dibangun diantara kepala 

madrasah dan guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Tridana Mulya Kecamatan 

Landono yakni: Pertama, pola komunikasi linear, yaitu komunikasi yang 

memiliki arah timbal balik dan saling mengupayakan pesan lisan yang 

langsung saling memberikan pemahaman. Hal ini juga dibenarkan oleh salah 

seorang guru di Madrasah Tsanawiyah Tridana Mulya Kecamatan Landono 
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sebagai berikut: Kepala madrasah jika berkomunikasi beliau selalu 

mengedepankan kesopanan. Beliau mau mendengarkan saran dari para guru 

dan tidak bertindak sendiri dalam membuat keputusan. 

     Konteks ini mengarah kepada kepribadian yang selalu menjaga 

komunikasi antarpersonal, sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Abdul 

Majid sebagai berikut: “Dalam berkomunikasi kepala madrasah selalu 

bertutur kata halus dan mejaga perasaan guru-guru yang ada disini. Meskipun 

beliau kepala sekolah tapi beliau selalu berlaku baik pada guru-guru, tidak 

memerintah dengan sesuka hati”. 

Kedua, pola komunikasi lingkaran. Strukutur lingkaran tidak memiliki 

pemimpin, semua anggota posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau 

kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Pada Madrasah 

Tsanawiyah Tridana Mulya Kecamatan Landono pola komunikasi lingkaran 

lebih sering terjadi pada suasana non formal, seperti saat istirahat, atau ketika 

sedang ada acara kumpul-kumpul antara guru dan kepala madrasah. 

       Ketiga, pola komunikasi roda, yakni setiap orang hanya dapat 

berkomunikasi melalui kepala madrasah. Pada jaringan komunikasi roda, ada 

seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Pola komunikasi roda 

hanya terjadi pada suasana tertentu, misalnya rapat yang dipimpin langsung 

oleh kepala madrasah. Setiap peserta rapat, dalam hal ini guru hanya dapat 

diperkenankan mengajukan pendapatnya pada rapat melalui kepala madrasah. 

Setiap anggota tidak dapat melakukan komunikasi secara langsung diantara 

mereka, melainkan komunikasi berpusat, dan diatur oleh kepala madrasah. 

Beberapa pola komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah Madrasah 
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Tsanawiyah Tridana Mulya Kecamatan Landono ini pada dasarnya memiliki 

beragam cara/pola. 

   Dari penelitian jurnal tersebut, ditemukan enam kualitas dalam 

komunikasi efektif kepala madrasah dengan para guru di Madrasah 

Tsanawiyah Tridana Mulya Kecamatan Landono, yaitu:  

1) komunikasi dilakukan terus menerus, 

2) berkomunikasi dengna gaya yang sama terhadap semua guru, 

3) komunikasi tanpa batasan dan jarak, 

4) Berkomunikasi dengan santun, dan 

5) dilakukan secara proporsional. 

b. Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian Efektivitas Komunikasi 

Interpersonal di SMA IT Babul Hikmah 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian efektivitas 

komunikasi interpersonal di SMA IT Babul Hikmah terletak pada pola 

komunikasi interpersonal. Adapaun yang menjadi perbedaan adalah 

penelitian tersebut terbatas pada pola-pola komunikasi efektiv yang 

dibangun oleh kepala sekolah, adapun penelitian yang akan peneliti 

laksanakan berfokus pada efektivitas komunikasi yang diukur 

berdasarkan hukum komunikasi efektiv yang terangkum pada REACH. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang memuat gambaran secara sestematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki dan menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang 

didapat untuk mengungkap mengenai proses pelaksanaan komunikasi 

interpersonal. Setelah data terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata 

atau kalimat yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena 

yang ditemui dalam pelaksanaan penelitian. Penggunaan desain penelitian 

kualitatif, penulis bermaksud menggali fakta tentang pelaksanaan komunikasi 

interpersonal kepala sekolah dengan guru dalam meningkatkan kinerja guru di 

SMA IT Babul Hikmah Kalianda. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di SMA IT Babul Hikmah Kalianda 

yang beralamatkan di Jl Pondok Pesantren Dusun Umbul Tengah Desa 

Kedaton Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. 
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2. Waktu Penelitian 

  Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari Hingga  April 

2018.  

 

C. Data dan Sumber Data 

  

Dalam penelitian kualitatif ini pemihan nara sumber dilakukan menggunakan 

tekhnik purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan siapa subjek 

yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi, dan dalam penilitian 

ini informan yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar memahami tentang 

komunikasi interpersonal SMAIT Babul Hikmah Kalianda kabupaten Lampung 

Selatan, sehingga mampu memberikan data secara maksimal, sebagai langkah 

pertama penulis memiliki key informan yaitu orang yang paling kompeten di 

SMAIT Babul Hikmah, Yaitu Kepala Sekolah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah, 

sedangkan yang menjadi informan adalah seluruh guru pada SMAIT Babul 

Hikmah Kalianda. 

 

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Observasi 
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Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiono menyatakan bahwa, observasi 

adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melali 

observasi.59  

Pada penelitian ini, yang menjadi objek observasi adalah kepala sekolah dan 

guru, dimana kedua objek tersebut merupakan kunci dalam penelitian komunikasi 

interpersonal. Dimana observasi dilakukan dengan beberapa metode sebagaimana 

dijelaskan oleh sanafiah faisal. 

  

Sanafiah Faisal yang dikutip Sugiono mengklasifikasikan Observasi menjadi 

tiga, yaitu 

a. Observasi partisipatif. 

 Dalam observasi ini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari di 

SMA IT Babul Hikmah. Sambil melakukan pengamatan, peniliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh Sumber data, dalam hal ini adalah 

kepala sekolah dengan guru,dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan 

observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

taham, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku 

yang nampak. 

 Dalam observasi partisipatif ini,  peneliti ikut serta menjadi 

karyawan atau guru di SMA IT Babul Hikmah yang berinteraksi setiap 

hari. Dengan demikian peneliti dapat merasakan bagaimana komunikasi 

                                                           
59 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2013), h 22 
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yang terbangun di antara guru dengan kepala SMA IT Babul HIkmah. 

Namun adakalanya peneliti menjadi partisipan pasif, yang tidak seutuhnya 

menjadi bagian dari SMA IT Babul Hikmah. Peneliti tidak terlibat 

seutuhnya dalam kegiatan yang berlangsung. Hal ini dilakukan ketika ada 

beberapa hal yang tidak memungkinkan didapatkan secara langsung.  

 

b. Observasi Langsung 

 Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data atau kepala sekolah dan guru 

bahwa ia melakukan penelitian. Sehingga objek penelitian mengetahui 

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat 

peneliti juga tidak langsung atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih 

dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka 

peneliti tidak akan diijinkan melakukan observasi. 

 Dalam observasi langsung ini, peneliti sudah memberitahukan 

sejak awal kepada Kepala SMA IT Babul Hikmah Kalianda tentang 

kegiatan penelitian yang dilaksanakan di sekolah tersebut mengenai 

efektivitas komunikasi interpersonal. Dengan pemberitahuan secara 

langsung, diharapkan kepala sekolah dan seluruh guru mengetahui 

aktivitas yang peneliti lakukan sehingga objek peneliti akan memberikan 

data yang lebih akurat. 
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c. Observasi Terbuka  

 Observasi Terbuka adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena 

peneliti  tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam 

melakukan pengamatan peniliti tidak menggunakan instrumen yang telah 

baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan60.  

 Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi terbuka di 

lingkungan sekolah menengah atas islam terpadu berkaitan dengan 

komunikasi interpersonal yang terjadi. Hal ini memungkinkan peneliti 

menemukan sesuatu yang baru tentang komunikasi interpersonal, apakah 

kendala dalam komunikasi ataupun potensi dalam komunikasi 

interpersonal di lingkungan SMA IT Babul Hikmah yang dapat dijadikan 

teladan. 

  

2. Wawancara 

 Esterberg yang dikutip oleh Sugiono mendefinisakn wawancara sebagai 

berikut. “a meeting of two persons to exchange information and idea through 

question and responses, resulting in communication and joint construction of 

meaning about a particular topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.61  

       Wawancara merupakan teknik atau cara mengumpulkan data untuk tujuan 

penelitian dalam hal ini antara penulis sebagai pewawancara dengan  kepala 

                                                           
60 Ibid, h. 227-228 
61 Ibid, h. 231 
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sekolah dan guru di SMA IT Babul Hikmah sebagai objek penelitian efektivitas 

komunikasi interpersonal. 

 

   Pada penelitian ini digunakan wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara 

ini termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaanya 

lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.62  Teknik 

wawancara ini dimaksudkan untuk menggali data dan informasi secara lebih 

terbuka tentang pelaksanaan komunikasi interpersonal kepala sekolah dengan 

guru di SMA IT Babul Hikmah Kalianda.  

 

    Dalam melakukan waancara, peneliti akan melaksanakan langkah-langkah 

sebagai berikut; 

a. Menetapkan kepala sekolah dan guru di lingkungan Sekolah Menengah 

Atas Islam Terpadu sebagai onjek penelitian. 

b. Menyiapakan pokok-pokok masalah komunikasi inteerpersonal yang kan 

menjadi bahan pembicaraan. 

c. Mengawali dan membuka alur pembicaraan yang dilakukan secara 

langsung ataupun ketika peneliti berpartisipasi dengan kegiatan yang 

berlangsung di SMA IT Babul Hikmah 

d. Mengkonfirmasi hasil wawancara kepada kepala sekolah ataupun guru 

yang menjadi objek penelitian. 

 

       Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara komunikasi inteerpersonal di SMA 

IT Babul himah yang akan peneliti laksanakan mencakup 

                                                           
62 Ibid, 233 
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a. Bidang Pengalaman komunikasi interpersonal di SMA IT Babul Hikmah 

b. Pendapat dari kepala sekolah dan dewan guru mengenai efektivitas 

komuniksi dari berbagai perspektif . 

c. Perasaan warga sekolah mengenai komunikasi yang  dibangun 

d. Pengetahuan kepala sekolah dan dewan guru mengenai komunikasi 

interpersonal di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah 

Kalianda. 

 

3. Dokumentasi 

  

       Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.63 Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia berupa bahan-bahan atau 

keterangan yang mendukung penelitian komunikasi interpersonal di SMA IT 

Babul Hikmah. Data-data tersebut berupa struktur organisasi, peta/lokasi 

sekolah, sejarah sekolah,prestasi yang telah diraih dan perkembangannya. 

Pengumpulan data dengan dokumentasi akan dilakukan peneliti sejak peneliti 

berada dilapangan. Teknik ini digunakan untuk memperkuat data dari hasil 

wawancara. 

 

E. Prosedur Analisis Data 

  

Prosedur analisis data adalah suatu usaha untuk memberikan intepretasi 

terhadap data yang telah diteliti. Untuk mengelola dan menganalisis data, peneliti 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dari Bogdan, yang dilakukan sejak 

                                                           
63 Ibid, 41 
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sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data. 

1. Analisis sebelum di lapangan 

Dalam melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis 

dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan,atau data pendukung yang 

digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus 

penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk 

dan selama penelitian. 

2. Analisis selama dilapangan 

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.  Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Reduksi data 

       Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.64  

Dalam penelitian efektivitas komunikasi interpersonal di sekolah 

menengah atas islam terpadu Babul Hikmah ini,  peneliti akan menfokuskan 

                                                           
64 Ibid, 247 
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pada bidang efektivitas komunikasi berdasarkan hukum efektivitas 

komunikasi, dengan melihat kepala sekolah dan guru. Dalam mereduksi data, 

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama pada 

penelitian ini adalah temuan. Oleh karena itu, jika dalam penelitian efektivitas 

komunikasi ini peneliti menemukan sesuatu yang dipandang asing, belum 

memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam 

melakukan reduksi data. Dalam mereduksi data, peniliti akan membuat 

catatan  data untuk dipilah berdasarkan kesamaan kategori data dan 

membuang yang tidak berkaitan dengan penelitian efektivitas komunikasi 

interpersonal di SMAIT Babul Hikmah Kalianda.  

Dalam mereduksi data, peneliti akan mendiskusikan pada orang yang 

dipandang ahli. Melalui diskusi, diharapkan dapat mereduksi data yang 

memiliki nilai temuan dan pengembangan teori secara signifikan.  

 

b. Penyajian data 

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. 65 

Misalkan, peneliti dalam mereduksi data efektivitas komunikasi 

menggunakan huruf besar, huruf keci, dan angka. Dalam mendisplaykan data, 

huruf besar, huruf kecil, dan angka disusun dalam urutan sehingga 

                                                           
65 Ibid 249 
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strukturnya dapat difahami . selanjutnya setelah dilakukan analisis 

secara mendalam, ternyata ada faktor-faktor penyebab tidak efektifnya 

komunikasi interpersonal pada perspektif Empati. 

 

c. Menarik kesimpulan/ Verivication 

 Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut miles dan 

Huberman adalah penarikan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke SMA IT Babul 

Hikmah mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan pada penelitian efektivitas komunikasi interpersonal ini 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran efektivitas komunikasi interpersonal 

dari perspektif respect, empati, audible, clarity dan humble. Dapat juga 

berupa faktor penyebab tidak efektivnya komunikasi dari perspektif respect. 

  

d. Pemeriksaan Keabsahan Data 

 

 Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa 

hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal dominan dalam penelitian 

kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi 

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa 
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kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil 

akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan 

keabsahan data, yaitu : 

1. Credibility (validitas internal) yakni apakah proses dan hasil penelitan 

dapat diterima atau dipercaya. Untuk diterima atau dipercaya maka 

menggunakan triangulasi sumber, trangulasi tekhnik dan triangulasi 

waktu.  

a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan 

mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Dalam 

penelitian efektivitas komunikasi interpersonal di sekolah menengah 

atas islam terpadu  Babul Hikmah, maka pengumpulan data dan 

pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke kepala sekolah, guru, 

dan murid. Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, 

dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana 

spesifik dari ketiga data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh 

peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan (member check) dengan tiga sumbeer tersebut. 

 

b. Triangulasi tekhnik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tekhnik yang 

berbeda. Mislakan data yang diperoleh berdasarkan wawancara, dicek 

dengan observasi,dan dokumentasi. Bila dengan tiga tekhnik pengujian 

kredibiltas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda – beda, 

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada kepala sekolah 
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atau guru, untuk memastikan data mana yang benar. Atau mungkin 

semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

 

c. Triangulasi waktu dilakuan berdasarkan perbedaan perasaan objek 

penelitian pada waktu yang berbeda. Misalkan data yang dikumpulkan 

dengan tekhnik wawancara di pagi hari saat nara sumber masih segar 

dan tidak memiliki beban masalah akan memberikan data yang valid 

sehingga lebih kredibel. Sehingga dalam penelitian efektivtas ini, 

peneliti melakukan pengambilan data dengan tekhnik wawancara, 

observasi dan dokumentasi dalam waktu dan situasi yang berbeda-

beda. Bila hasil uji mengahasilkan data yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. 

 

2. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan member  check adalah mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan sumber data, 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru.  Apabila data yang 

ditemukan disepakati oleh semua sumber data, berarti data tersebut valid, 

sehingga semakin kredibel. Namun jika data yang diperoleh dengan 

berbagai penafsirannya  tidak disepakti oleh semua sumber data, maka 

peneliti akan melakukan diskusi dengan sumber data, dan jika 

perbedaannya tajam, maka peneliti akan merubah temuannya dan 

menyesuaikan dengan pemberi data. 
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3. Depenadibility (realibilitas) yakni data yang sudah didapat telah sesuai 

dengan yang diharapkan, sehingga peneliti dapat melanjutkan dalam 

proses pembuatan tesis. Suatu penelitian yang realibel adalah apabila 

orang lain dapat mengulangi atau merepleksi proses penelitian tersebut. 

Dalam penelitian efektivitas komunikasi interpersonal di SMA IT Babul 

Hikmah ini uji depenability dilakukan dengan mengaudit keseluruhan 

proses penelitian, apakah data yang diperoleh benar didapat dari lapangan 

atau hanya data yang direkayasa. Caranya dengan diaudit oleh auditor 

independent atau pembimbing. 

4. Pengujian konfirmability mirip dengan uji depenability, sehingga 

pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konformability 

berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. 

Bila hasil penelitian efektivitas komunikasi interpersonal ini merupakan 

fungsi dari proses yang dilakukan, maka penelitian ini telah memenuhi 

standar konfirmability.66 

 

                                                           
66 Ibid, h. 277 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian 

1. Sejarah Sekolah Menengah Atas Islam Babul Hikmah Kalianda  

Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah (SMAIT BA-HI) adalah 

lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bina Ilmu Islam 

Kalianda. Berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Islam Babul Hikmah 

Kalianda.  

Berdiri sejak tahun 2003 dengan kelas takhasus sebagai pemula. Kelas khusus 

yang disiapkan khusus sebagai persiapan bagi alumni MTs/SMP non pesantren. 

Sebelum mendapatkan izin oprsional, SMAIT Babul Hikmah masih bergabung 

dengan SMA Muhammadiyah Candipuro. Pada tahun 2006, SMA IT Babul 

Hikmah resmi menjadi sekolah mandiri setelah mendapatkan SK izin Oprasional 

Dinas Pendidikan Lampung Selatan NO.421/2070/III.02/2006. dan pada tahun 

2016 mendapatkan nilai Akreditasi B berdasarkan SK BAN SMA No.123/BAP-

SM/12-LPG/2016, setelah akreditasi pertama mendapatkan nilai C. 

 Pada awal berdirinya, berdasarkan SK Yayasan no 59/YPBIIK/PP-

BAHI/VI/2003 diangkat Ustadh Salamun, S.E. sebagai kepala sekolah pertama 

dengan masa tugas 5 tahun.  ustadh Ahmad Tamami sebagai Waka Kesiswaan dan 

Ustadh Abdul Muis sebagai Kepala TU. Santri pertama berjumlah 32 orang.  
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2. Visi, Misi Sekolah Menengah Atas Islam Babul Hikmah Kalianda  

Visi Sekolah Menengah Atas Islam terpadu dalam menjalankan 

pembangunan nasional adalah “Menjadikan SMA Islam Terpadu Babul Hikmah  

SMA yang Islami,  berkualitas dan dambaan umat”. 

 Dengan misi sebagai berikut 

a. Menjadikan Al Qur’an dan sunah sebagai dasar pendidikan yang 

memacu pada pemahaman  Salafussholih. 

b. Mencetak generasi yang berilmu dien(Agama), yang shohih dan beramal 

yang  sholih 

c. Menjadikan generasi yang berilmu kauniyah yang prima sehingga 

mampu bersaing secara sehat 

d. Mengelola SMA Islam Terpadu  secara provesional, transparan, serta 

mengakses aspirasi yang positif 

e. Memiliki Sistem keuangan yang Accountability serta memperhatikan 

kesejahteraan pengasuh dan karyawan secara wajar 

f. Memiliki sarana dan prasarana yang representatif 

g. Menjadikan Lingkungan Islam Terpadu Yang Islami, bersih, sehat, 

indah, aman dan Alami . 

Sekolah Menegah Atas Islam Terpadu memiliki Tujuan-tujuan. 

a. Memperkuat Program Khusus Tahfidzul Qur’an  

b.  Meningkatkan Prestasi dalam bidang Akademik dan Olahraga. 



73 
 

c. Menghasilkan siswa yang berakidah sholihah, berakhlak karimah, 

beramal sholihah, berilmu Kauniyah yang Prima, Sehingga mampu 

berkompetisi secara sehat serta memiliki keterampilan yang siap pakai. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, disusunlah bebrapa strategi sebagai berikut 

a. Mengajarkan nilai-nilai keislaman pada santri dengan merujuk pada 

pemahaman para shalafussholih dari generasi pertama pada umat islam 

b. Menciptakan suasana belajar yang disiplin dan penuh semangat. 

c. Menciptakan sistem manajemen yang islami,terbuka serta menampung 

seluruh aspirasi yang positif 

d. Membina dan meningkatkan profesionalisme Pengasuh dan karyawan 

secara berkala 

e. Menciptakan pembina di luar sekolah yang terpadu dan terkontrol 

f. Menjalin hubungan dengan masyarakat dengan baik 

g. Mengadakan Kegiatan Ekstrakurikuler yang menunjang pada 

peningkatan mutu pendidikan 

h. Membina dan mengembangkan bakat dan kemampuan siswa 

i. Mengadakan program unggulan dan kemampuan praktis 

3. Sarana Prasana SMA IT Babul Hikmah 

SMA Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda terletak di komplek Pondok 

Pesantren Islam Babul Hikmah Kalianda dengan alamat ji. Pondok Pesantren 

dusun v umbul tengah, RT 02 RW 01 Kedaton Kalianda Lampung Selatan, atau 

terletak disebelah barat laut dari pusat kota Kalianda Lampung Selatan kurang 
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lebih berjarak 9 Km dari kantor Bupati Lampung Selatan. Adapun luas tanah 

lebih + 37000 m3 yang berasal dari wakaf masyarakat dan pengurus yayasan 

pada awal –awal pendirian. 

Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah menempati tanah 

seluas 3.700 M3. Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah 

Kalianda dilengkapi dengan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang 

Belajar Mengajar , du buah masjid untuk Putra dan Putri, serta beberapa sarana 

penunjang lainnya sebagaimana berikut, 

Tabel 1. Data Sarana prasarana Sekolah Menengah Atas Islam 

Terpadu Babul Hikmah 

 

NO 

 

Nama bangunan 

Panjang 

(M) 

Lebar 

(M2) 
Luas 

(M2) 

Jumla

h 

1 

2 

3             

4 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor 

perpustakaan 

lab. komputer 

-Ruang belajar 1 

-Ruang belajar 2 

-Ruang belajar 3 

-Ruang belajar 4 

-Ruang belajar 5 

-Ruang belajar 6 

-Ruang belajar 7 

-Ruang belajar 8 

7 

- 

 

8 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

- 

 

5 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

49 

- 

 

40 

81 

64 

8 

8 

8 

8 

8 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

 

 

-Ruang belajar 9 

-Ruang belajar 10 

Kamar mandi/WC 

Ruang Osis 

Masjid 

-Asrama 

-perumahan guru 

Jumlah selruh bangunan 

Pagar yang ada  

 Tanah yang memungkinkan 

lapang / halaman bagian 

belakang dan taman 

Luas tanah seluruhnya 

8 

8 

6 

- 

14 

 

- 

- 

300 

 

 

 

8 

8 

2 

- 

14 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

8 

8 

12 

- 

196 

352 

2000 

2.907 

300 

24.093 

 

37.000 

1 

1 

20 

2 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.  Data guru dan karyawan 

No Keterangan LK PR Jumlah 

1 Pendidikan    

 a. SLTP - - - 

 b. SLTA 8 2 10 

 c. D2/D3 - - - 

 d. S1 10 4 14 

 e. S2 3 - 3 

 Total 21 6 27 

2 Status Kepegawaian    

 a. PTY/GTY    
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 b. PT/GT    

 c. PTT/GTT    

 Total    

 

Tabel 3.Perkembangan siswa tiga tahun terakhir 

NO Kelas 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 

2 

3 

4 

Takhosus/penyetaraan 

 X SMAIT 

X1 SMAIT 

X11 SMAIT 

- 

48 

32 

35 

- 

77 

48 

33 

- 

75 

77 

48 

  JUMLAH 115 158 200 

 

4. Profil Kepala SMA IT Babul Hikmah 

a. Nama  : Salamun,S.E.,M.M. 

b. TTL  : Talang Padang, 12 mei 1978 

c. Pendidikan : 

1) SD  : SD Muhammadiyah Cintamulya lulus 1990 

2) SMP : Muhammaddiyah Cinta Mulya lulus 1993 

3) SMA : Muhammadiyah Cinta Mulya Lulus 1996 

4) SI  : STIE Muhammadiyah Kalianda Lulus 2004 

5) AKTA IV : UT Bandar Lampung lulus 2008 

6) S II : UBL lulus 2016 

d. Pengalaman Kerja : 
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1) Sekertaris Panti Asuhan Babul Hikmah 1997-1999 

2) Wakil Kemapa Madrasah Babul Hikmah 1999-2000 

3) Bendahara Koprasi Pondok Pesantren Babul Hikmah 2000-2003 

4) Kepala SMA IT Babul Hikmah 2003-2008 

5) Kepala SMA IT Babul Hikmah 2008-2013 

6) Kepala SMA IT Babul Hikmah 2013-2018 

e. Pengalaman   organisasi : 

1) Ikatan Pemuda Muhammadiyah 

2) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

3) Majlis Tabligh  Pimpinan daerah Muhammadiyah 

f. Seminar yang Pernah  diikuti: 

1) Seminar guru Bahasa Arab Lembaga Pendidikan  Islam dan Arab 

Jakarta 1999 

2) Whole School development MCPM Australia Indonesia Basic 

Education Program  2007 

3) Road Show ADI, Seminar dan diskusi Ilmiah  2009 

4) Seminar Profesionalisme Guru, MGMP Sosiologi 2010 

Berdasarkan profil kepala  sekolah di atas dapat dilihat bahwa kepala sekolah  

sangat memungkinkan melakukan komunikasi interpersonal dengan sangat 

efektiv.
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5. Kurikulum SMA IT Babul Hikmah 

Struktur kurikulum SMA Babul Hikmah meliputi substansi pembelajaran 

yang ditempuh peserta didik selama tiga tahun mulai Kelas X sampai dengan 

Kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan 

dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian kelas dibagi dua 

kelompok, yaitu kelas X yang merupakan program umum, diikuti oleh seluruh 

peserta didik, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan.  

Berdasarkan hasil analisis potensi, bakat, dan minat peserta didik, SMA 

Babul Hikmah menyelenggarakan satu program penjurusan untuk kelas XI dan 

XII yaitu program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).  

 Dalam menentukan struktur kurikulum SMA Babul Hikmah, dilakukan 

analisis terhadap struktur kurikulum SMA yang terdapat pada Standar Isi 

(Permendiknas Nomor 22 tahun 2006) dihubungkan dengan visi, misi, dan 

tujuan SMA Babul Hikmah. Berdasarkan hasil analisis dan kesesuaian dengan 

visi, misi, dan tujuan SMA Babul Hikmah, pemanfaatan tambahan 4 jam 

pembelajaran dialokasikan pada mata pelajaran tertentu, sebagai berikut. 

Tabel 4. Muatan Pelajaran SMA IT Babul Hikmah 

No Kelas Mata Pelajaran Jam tambahan 

1. X 1. Matematika 

2. Fisika 

3. Kimia 

1 

1 

1 
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No Kelas Mata Pelajaran Jam tambahan 

4. Bahasa Inggris 1 

2. XI - IPS 1. Ekonomi 

2. Matematika 

3. Bahasa Inggris 

2 

1 

1 

3. XII - IPS 1. Ekonomi 

2. Matematika 

3. Bahasa Inggris 

2 

1 

1 

    

Tabel 5. Struktur kurikulum SMA Babul Hikmah disajikan pada tabel-tabel 

berikut.  

  Kelas X 

Komponen Alokasi Waktu (jp) 

Semester 1 Semester 2 

A.   Mata Pelajaran   

1. Pendidikan Agama 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 

3. Bahasa  Indonesia 4 4 

4. Bahasa Inggris (Pd SI 4) 5 5 

5. Matematika (Pd SI 4) 5 5 

6. Fisika (Pd SI 2) 3 3 

7. Biologi 2 2 
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Komponen Alokasi Waktu (jp) 

Semester 1 Semester 2 

8. Kimia (Pd SI 2) 3 3 

9. Sejarah  

10. Geografi  

11. Ekonomi 

12. Sosiologi 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

13. Seni Budaya 2 2 

14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 

2 2 

15. Teknologi Informasi dan Komunikasi   

16. Bahasa Mandarin  

2 

2 

2 

2 

B.   Muatan Lokal   

      - Web Desain 
2 

 

2 

C.   Pengembangan Diri  2*) 2*) 

Jumlah 42 42 

 

Tabel 6. Alokasi waktu Kelas XI dan XII program IPS 

Komponen 

Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 

Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2 

A.  Mata Pelajaran 

1. Pendidikan Agama 

 

2 

 

     2 

 

2 

 

2 
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Komponen 

Alokasi Waktu 

Kelas XI Kelas XII 

Smt 1 Smt 2 Smt 1 Smt 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4 

4. Bahasa Inggris (Pd SI 4) 5 5 5 5 

5. Matematika (Pd SI 4) 5 5 5 5 

6. Sejarah 3 3 3 3 

7. Geografi 3 3 3 3 

8. Ekonomi (Pd SI 4) 6 6 6 6 

9. Sosiologi 3 3 3 3 

10. Seni Budaya 2 2 2 2 

11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 

2 2 2 2 

12. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi  

2 2 2 2 

13. Bahasa Mandarin 2 2 2 2 

B.  Muatan Lokal  

     Akuntansi Komputer 

2 

 

2 2 2 

C.  Pengembangan Diri  2*) 2*) 2*) 2*) 

Jumlah 43    43 43 43 

 

6. Kegiatan Pengembangan Diri 

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 
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kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. 

Berdasarkan hasil analisis potensi, minat, dan bakat peserta didik, serta keberadaan 

Babul Hikmah kegiatan, SMA Babul Hikmah memfasilitasi berbagai jenis kegiatan 

pengembangan diri.  Pengembangan diri di SMA Babul Hikmah meliputi: 

a. Kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan 

kehidupan sosial, belajar, dan pembentukan karir peserta didik. Pengembangan diri 

bagi peserta didik SMA Babul Hikmah terutama ditujukan untuk pengembangan 

kreativitas dan bimbingan karir. 

b. Kegiatan Pengembangan Pribadi dan Kreativitas peserta didik dilaksanakan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler, yang mencakup Kegiatan:   

1. Tahfidzul Qur’an 

2. Seni kaligrafi/Khot 

3. Bela diri (bagi siswa) 

4. Pembinaan Mental Siswa  

5. Pidato 3 Bahasa 

6. Pecinta Alam 

7. Search Andresqeu (SAR) 

8. Pramuka 

9. Tataboga/kerajinan 

10. Computer 

11. Menjahit 

12. Mobeler 

13. Procecing 
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Setiap peserta didik diberi kesempatan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler 

yang ada di SMA Babul Hikmah, minimal 1 dan maksimal 3 jenis kegiatan. Semua 

aktivitas peserta didik berkenaan dengan kegiatan ekstrakurikuler di bawah Babul 

Hikmahan dan pengawasan Babul Hikmah yang ditugasi oleh Kepala Sekolah. 

B. Temuan Peneltianan  

Dalam menumbuhkan sebuah hubungan yang harmonis di suatu organisasi 

tentunya membutuhkan jalinan komunikasi yang baik, dan dalam menciptakan 

komunikasi yang efektif seseorang harus mampu bertindak Respect, memiliki 

empati, audible, menggunakan kalimat yang mudah dfahami, dan bersikap 

humble. Akan tetapi, kemampuan seseorang dalam berkomunikasi bukanlah 

satu-satunya cara yang dapat menunjang terciptanya sebuah aktivitas 

komunikasi yang efektif, disisi lain dibutuhkan kemauan serta kesempatan dari 

setiap individu untuk dapat melaksanakan komunikasi tersebut. Untuk 

mengetahui tingkat efektivitas komunikasi interpersonal kepala SMA IT Babul 

hikmah  dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data, yakni melalui wawancara, observasi dan dokumen. 

1. Pelaksanaan Efektivitas Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah 

Komunikasi merupakan kebutuhan mendasar yang dapat menunjang 

keberlangsungan berbagai program dalam organisasi. Setiap individu dalam 

sebuah instansi perlu menjalin kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan serta mengembangkan komunikasi antar personal. Komunikasi 

antar personal atau yang disebut juga komunikasi interpersonal merupakan 
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salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Di SMAIT Babul Hikmah Kalianda, komunikasi interpersonal yang biasa 

dilakukan kepala sekolah dengan guru yaitu terkait masalah Kegiatan 

pembelajaran dan pengembangan diri, sebagaimana yang disampaikan oleh 

pak Sriyanto: “Kepala SMA IT Babul Hikmah senantiasa berkomunikasi 

dengan kami dalam berbagai hal, mulai dari KBM formal hingga kegiatan 

ekskul pengembangan diri dan lain-lain” 67.  

Pengembangan kegiatan komunikasi dilakukan melalui kegiatan 

komunikasi formal dan informal. Sebagaimana disampaikan oleh  kepala 

sekolah:  

“kegiatan komunikasi formal yang dijalin dengan guru-guru yaitu 

seperti melalui rapat-rapat koordinasi yang telah dijadwalkan setiap 

bulan dan rapat penting yang biasanya dilakukan ketika ada 

keperluan yang mendesak. Sedangkan aktivitas komunikasi informal 

terjadi ketika setiap individu baik kepala sekolah maupun guru 

memiliki ide-ide, disaat kepala sekolah mencari inspirasi serta ketika 

ada hal-hal (masukan) dari guru-guru untuk kepala sekolah itu 

dilakukan dengan kegiatan-kegiatan silaturahmi ke rumah-rumah 

dewan guru.68 

 

Dalam perjalanannya dalam pelaksanaan komunikasi interpsrsonal dengan 

tenaga pendidik dan kependidikan, kepala sekolah kadangkala mewakilan 

kepada staffnya karena padatnya jadwal yang beliau miliki. Sebagaimana 

disampaikan oleh Kepala Sekolah: 

 “Akan tetapi dengan keterbatasan waktu yang dimiliki kepala 

sekolah, dan beberapa beban tugas yang harus beiau jalankan 

                                                           
67 Hasil wawancara dengan pak sriyanto (Guru Bahasa Indonesia), Pada hari senin, 12 maret 2018 

pukul 09.00 WIB 
68  Hasil wawancara dengan Pak Salamun ( KepalaSekolah), hari selasa, 20 maret 2018 pukul 

10.00 WIB 
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mengakibatkan minimnya intensitas dalam melakukan komunikasi 

interpsersonal dengan guru. Seringkali beliau berikan perintah 

kepada wakil-wakilnya untuk menyampaikan informasi kepada 

dewan guru.69  

 

 Sebagaimana informasi yang didapatkan dari salah satu informan bahwa 

kepala sekolah kadang-kadang saja melakukan komunikasi dengan guru karena 

beliau memiliki kesibukan lain serta banyak melaksanakan tugas keluar 

sehingga sering tidak berada di tempat (di sekolah). Namun, apabila kepala 

sekolah sedang ada di sekolah beliau melakukan komunikasi dengan guru 

meskipun tidak selalu dan hanya kadang-kadang saja seperti nongkrong 

kemudian mendatangi kelompok guru berdasarkan MGMP (Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran) untuk sekedar berbincang-bincang. Apabila melihat pada 

profil kepala sekolah yang telah dipaparkan sebelumnya, memang kepala 

sekolah memiliki beberapa kegiatan lain diluar jabatannya sebagai kepala 

sekolah.70 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dijalin 

kepala sekolah dengan guru bersifat formal dan informal. Namun, dengan 

berbagai kesibukan yang ada, komunikasi bersifat informal yang dijalin kepala 

sekolah cukup optimal. Hal ini juga dirasakan peneliti saat melangsungkan 

penelitian di tempat penelitian bahwa sulitnya bertemu langsung dengan kepala 

sekolah diakibatkan oleh kesibukan kepala sekolah yang mengharuskan kepala 

sekolah melaksanakan tugas diluar sekolah, meskipun demikian beliau masih 

bersedia ditemui di luar jam tugas di kantor. 

                                                           
69 Op cit 
70 Observai langsung di SMA IT Babul Hikmah, Selasa, 20 maret 2018 
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Adapun temuan penelitian dalam efektivitas pelaksanaan komunikasi 

interperpersonal di SMA IT Babul Hikmah Kalianda Lampung Selatan adalah 

sebagai berikut; 

a. Respect Kepala Sekolah dalam komunikasi 

Sikap respect ini sudah diterapkan oleh kepala sekolah dalam 

membangun komunikasi efektiv di SMA IT Babul Hikmah Kalianda. 

Sebagaimana di sampaikan oleh pak kholis : “kepala sekolah sangat respect 

terhadap pesan, saran yang diberikan guru.beliau sangat responsif dalam hal 

ini, sehingga dewan guru sangat senang ketika menyampaikan pesan kepada 

beliau”. 71 

Sikap respect yang ditunjukkan kepala sekolah menjadi salah satu 

foktor efektivitas komunikasi di SMA IT Babul Hikmah dalam menjalankan 

program-program yang telah dijalankan, sebagiamana yang disampaikan oleh 

kepala Tata Usaha Pak Muta’alim: “Kepala sekolah sangat menghargai setiap 

masukan dan saran yang diberikan oleh guru-guru, meskipun terkadang 

sebagian saran dan masukan yang diberikan menunggu waktu cukup lama 

dalam merealisasikannya”72.   

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan staff Tata Usaha , 

Bapak Aulia Fajar berkaitan dengan sikap respect Kepala Sekolah. Beliau 

menyampaikan:  

“kepala sekolah sering memberikan motivasi kepada tenaga 

kependidikan dengan memeberikan penghargaan atas setiap usaha 

yang telah dilakukan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh guru 

                                                           
71 Hasil wawancara dengan pak Kholis ( guru bahasa Inggris) , senin 12 maret 2018, pukul 11.00 

WIB. 
72 ibid 
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Bahasa Indonesia bapak sriyanto yang menceritakan kepada peneliti 

bahwa kepala sekolah SMA IT Babul Hikmah begitu menghargai 

sekecil apapun prestasi yang diraih oleh guru”73. 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sikap respect 

dalam komunikasi interpersonal di SMA IT Babul Hikmah sudah menerapkan 

prinsip yang dijelaskan dale carneige dalam bukunya how to win friends, 

dimana kepala sekolah memberikan penghargaan sebagai bentuk respect  

kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Dan sikap tersebut juga sesuai 

dengan prinsip dalam al-quran surat al-baqoroh ayat 25 yang mengajarkan kita 

untuk senantiasa memberi motivasi. 

b. Empathy kepala sekolah dalam komunikasi Interpersonal 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah tentang sikap Empathy 

beliau menyatakan: 

 “Saya sadari bahwa perlu menunjukkan rasa empati melalui kesediaan 

sebagai atasan untuk mendengarkan, merasakan keluhan-keluhan 

bawahan, kemudian menunjukkan rasa empati tersebut secara verbal 

maupun nonverbal seperti dari mimik muka, sikap dan perilaku yang 

ditampilkan.”.74  

Tidak cukup dengan kesediaan untuk mendengar dan menanggapi 

kendala yang dihadapi. Dalam menjalin komunikasi interpersonal yang 

efektif melalui rasa empati dibutuhkan kemampuan kepala sekolah agar 

dapat memahami kebutuhan dan harapan dalam sikap dan perilaku lain 

seperti pemberian motivasi disaat guru dalam keadaan sulit. Dalam bersikap 

empathy, tidak jarang kepala sekolah merogoh kantong pribadi dalam 

                                                           
73 Hasil wawancara dengan Pak Zulfa ( Staff TU), Selasa 13 Maret 2018, 10.00 WIB  
74 Hasil wawancara dengan Pak Salamun, S.E., M.M. (Kepala SMA IT Babul Hikmah), selasa, 20 

maret 2018, pukul 10.00 WIB 
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membantu kesulitan guru yang menghadap ke beliau. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Pak Umar Salim: 

“Kepala SMAIT Babul Hikmah orangnya sangat pengertian, pernah 

suatu hari saya menghadap beliau mengadu masalah yang 

sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Sekolah, masalah pribadai 

saya tentang kekurangan modal usaha. Setelah saya ceritakan 

masalah yang sedang saya alami, dengan gayanya yang khas beliau 

langsung mengulurkan tangannya memberikan bantuan. Pokoknya 

best lah” 75. 

  

bahkan kepada murid – murid yang memiliki kekurangan finansial, 

beliau selalu mencari cara untuk meringankan beban mereka. Beliau 

melakukan berbagai upaya agar mereka tetap bisa sekolah, sebagimana 

disampaikan oleh Pak Nur Kholis: 

 “ Beliau orangnya sangat berempati, pernah suatu ketika ada santri 

yang hampir putus sekolah karena kekurangan dana, beliau langsung 

mengumpulkan beberapa guru mengajaknya mencari solusi untuk 

siswa tersebut 76 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepala sekolah menengah atas islam terpadu telah menerapkan prinsip-

prinsip empathy sebagaimana disebutkan oleh dale carneige dalam bukunya 

yaitu kebiasaan untuk mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti, inilah 

yang dinamakan komunikasi empatik. 

 

                                                           
75 hasil wawancara dengan pak Umar Salim ( Guru Bahasa Inggris) , senin 19 maret 2018, pukul 

08.30 wib 
76 Hasil wawancara dengan pak Kholis ( guru bahasa Inggris) , senin 12 maret 2018, pukul 11.00 

WIB. 



89 
 

c. Audible Kepala SMAIT Babul Hikmah dalam Komunikasi 

Iterpersonal  

Arti dari audible adalah dapat didengar, maksud audible disini yaitu 

terkait kemampuan kepala sekolah dalam melakukan komunikasi. Jika 

melihat pada profil kepala sekolah di atas memiliki banyak pengalaman baik 

berupa pengalaman bekerja, pengalaman menjadi bagian dari organisasi, 

pengalaman mengikuti berbagai pelatihan dan seminar serta sebagaimana 

yang disampaikan para guru bahwa latar belakang pendidikan S-1 (Strata 

Satu) yang diambil oleh kepala sekolah di STIE Muhammadiyah Kalianda 

Jurusan Manajemen Pemasaran, dan mengambil Akta Mengajar di 

Universitas terbuka Bandar Lampung.  

 Dengan latar belakang pendidikan dan keaktifan kepala sekolah 

dalam mengikuti berbagai kegiatan tentunya kepala sekolah memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik. Begitupun dengan para guru yang 

secara keseluruhan sudah menamatkan pendidikan pada jenjang 

pendidikan tinggi S-1 (Strata Satu) harus dapat berkomunikasi dengan 

baik karena semakin tinggi pendidikan yang dijalani maka akan semakin 

banyak pengalaman dalam mengasah kemampuan berkomunikasi. 

 Namun dari hasil pengamatan penulis, terdapat beberapa 

ketidaksesuaian dengan informasi yang didapat peneliti dari beberapa 

informan. Dalam hal ini kadangkala kepala sekolah dalam 

menyampaikan informasi atau menanggapi masukan dengan penjelasan 

yang  sering kali hampir keluar fokus pertanyaan, meskipun sebenarnya 
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bahasa yang beliau gunakan cukup mudah dan simple, sebagimana yang 

disampaikan oleh pak sriyanto 

“Kepala Sekolah kami dalam menyampaikan pendapat atau 

penjelasan seringkali agak panjang, sehingga perlu fokus 

memperhatikan. Namun demikian sebenarnya bahasa yang beliau 

gunakan sangat mudah dan gamblang, hanya saja terlalu panjang 

sehingga hampir-hampir keluar dari maksud yang dituju”77. 

  

 Berbeda dengan penjelasan yang Kemudian peneliti melakukan 

wawancara dengan guru materi kegamaan, beliau menjelaskan  “kepala 

sekolah dalam menjelaskan atau menyampaikan sesuatu menggunakan 

bahasa yang mudah, apa adanya tanpa menggunakan kalimat-kalimat 

yang susah difahami”.78 

Memperhatikan perbedaan tersebut, peneliti mencoba melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah terkait penggunaan bahasa tanggapan 

yang terkesan susah difahami. Kepala sekolah menyampaikan:  

“dalam menanggapi suatu masukan atau pertanyaan dari tenaga 

pendidik dan kependidikan saya mencoba menggunakan bahasa 

yang tidak menyinggung perasaan dari penanya, yang 

dikhawatirkan merenggangkan keharmonisan hubungan. Dan 

untuk mengantisipasi timbulnya multiinterpretasi, saya 

senantiasa melakukan kordinasi dan silaturahmi dengan pihak-

pihak terkait”79. 

 

 Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa kepala 

sekolah berusaha menggunakan pilihan kalimat yang bijak dan penuh 

hikmah dalam menanggapi atau menjawab masukan dan pertanyaan dari 

tenaga pendidik dan kependidikan, meskipun beberapa guru menganggap 

                                                           
77 Hasil wawancara dengan pak sriyanto (Guru Bahasa Indonesia), Pada hari senin, 12 maret 2018 

pukul 09.00 WIB 
78 Hasil wawancara dengan pak umar salim (Guru Agama Islam) senin 19 maret 2018, 08.00 
79 Wawancara dengan Kepala SMA IT Babul Hikmah Kalianda, selasa 20 maret 2018, 10.00 WIB. 
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sebagai bahasa yang berbelit-belit. Penggunaan bahasa yang baik dan 

penuh hikmah ini sejalan dengan prinsip al-qur’an surat an-nahl ayat 125 

yang memerintahkan nabi Muhammad agar menggunakan kalimat yang 

bijaksana ketika menyeru manusia kepada jalan yang benar.  Demi 

mengantisipasi timbulnya multiinterpretasi, kepala sekolah 

mengantisipasinya dengan kordinasi dan silaturahmi. 

 Selain dari pada itu, terdapat perbedaan tanggapan yang diberikan 

antar informan mengenai komunikasi yang dibangun kepala sekolah, hal 

tersebut mengindikasikan ada hambatan komunikasi yang menyebabkan 

perbedaan respon dari beberapa guru. 

 
d. Clarity dalam Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah 

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka 

efektivitas komunikasi interpersonal diukur juga dari kejelasan dari pesan itu 

sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interprestasi atau berbagai penafsiran 

yang berlainan. Karena kesalahan penafsiran atau pesan yang dapat 

menimbulkan berbagai penafsiran akan menimbulkan dampak yang tidak 

sederhana. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan trasparansi. Dalam 

berkomunikasi kita perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang 

ditutupi atau disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa percaya (trust) 

dari penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan akan 

menimbulkan sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan 

semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita. 

Dari hasil wawancara dengan pak Nur Kholis, beliau menyatakan 
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  “kadangkala kepala sekolah menyampaikan pesan yang agak 

berbelit. Namun dibalik itu semua beliau menyadari bahwa kepala 

sekolah bermaksud menghindari kalimat tanggapan yang menyakiti 

perasaan guru-guru. Sehingga guru guru harus menyimak jawaban 

yang cukup panjang dari sebuah pertanyaan. Sekalipun demikian, 

bahasa yang beliau gunakan sebenarnya sangat mudah difahami 

menyesuaikan dengan siapa beliau berkomunikasi, sesuai dengan 

beberapa organisasi keagamaan yang mengharuskan beliau 

berkomunikasi sesuai dengan komunikan”.80 

 

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan guru materi 

kegamaan, beliau menjelaskan  “kepala sekolah dalam menjelaskan atau 

menyampaikan sesuatu menggunakan bahasa yang mudah, apa adanya tanpa 

menggunakan kalimat-kalimat yang susah difahami”.81  

Memperhatikan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pesan yang disampaikan kepala sekolah kepada tenaga pendidik dan 

kependidikan adalah cukup jelas, hanya saja kadangkala guru harus fokus 

mendengarkan penjelasan untuk memahami pesan yang disampaikan secara 

utuh, sehingga timbullah sikap saling keterbukaan di antara kepala sekolah 

dengan tenaga pendidik dan kependidikan. 

e. Humble dalam Komunikasi Interpersonal Kepala SMA IT Babul 

Hikmah 

Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah 

sikap rendah hati.  Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Sikap ini 

merupakan unsur yang terkait dengan hukum yang pertama untuk 

membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap 

rendah hati yang kita miliki. 

                                                           
80 Hasil wawancara dengan pak Kholis ( guru bahasa Inggris) , senin 12 maret 2018, pukul 11.00 

WIB. 
81 Hasil wawancara dengan pak umar salim (Guru Agama Islam) senin 19 maret 2018, 08.00 
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Dalam hubungan secara personal kepala SMA IT Babul Hikmah 

Kalianda  merupakan orang yang sangat rendah hati. Hal tersebut 

ditunjukkan kepala sekolah melalui sikap tegas dan bijaksana terhadap 

apa yang disampaikan baik kritikan atau sebuah saran dari bawahan 

selama masukan tersebut bersifat positif serta kepala sekolah tidak 

segan untuk meminta maaf apabila kepala sekolah memiliki kesalahan 

kepada bawahannya. Berdasarkan wawancara dengan  guru yang 

menyatakan: “kepala sekolah sangat sering memberikan sapaan kepada 

semua guru sebagai bukti keramahan dan kerendahan hati kepala 

sekolah”82. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan kepala sekolah yang 

peneliti dapatkan. Beliau menyatakan “saya selalu berusaha menjaga 

keharmonisan komunikasi dengan senantiasa menjaga silaturahmi dan 

berlaku santun serta tidak mengedapankan ego jabatan”. 83 

Berdasarkan diskusi dengan ibu Yoga yusniar selaku guru bahasa inggris, 

beliau menyampaikan : 

“kepala Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah 

adalah sosok yang lebih mendahulukan kepentingan bersama 

dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Hal tersebut menjadi 

kekuatan tersendiri bagi kepala sekolah dalam menjaga 

keharmonisan di lingkungan SMA IT Babul Hikmah Kalianda.84  

 

Memperhatikan hasil wawancara dengan beberapa guru di atas dapat 

disimpulan bahwa kepala sekolah memiliki sikap rendah hati yang sangat 

                                                           
82 Hasil wawancara dengan pak zulfa ( staff Tu) selasa, 13 maret 2018 
83 Hasil wawancara dengan Pak Salamun, S.E., M.M. (Kepala SMA IT Babul Hikmah), selasa, 20 

maret 2018, pukul 10.00 WIB 
84 Wawancara dengan Ibu Yoga (guru Bahasa Inggris), kamis, 08 maret 2018 
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baik, terlebih beliau sering mengedapankan kepentingan bersama 

dibandingkan kepentingan pribadai. Hal tersebut sesuai dengan prinsip 

humble yang disampaikan oleh Husaini Umar, dan ayat al-quran dalam 

surah alhasyar ayat 9, yang artinya 

“dan orang-orang Anshar yang telah menempati kota Madinah dan telah 

beriman sebelem kedatangan Muhajirin, mereka mencintai orang-orang 

yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak melerakkan keingan 

dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin. Dan 

mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka 

juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka 

mereka itulah orang-orang yang beruntung ( QS. Al-Hasyr;9)” 

 

C. Pembahasan Penelitian 

Pembahasan penelitian dilakukan dengan cara memaparkan 

temuan-temuan penelitian berdasarkan pandangan peneliti sebagai tindak 

lanjut, yang berupa antisipasi terhadap fokus penelitian seperti tertuang 

dalam tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui efektivitas komunikasi 

interprsonal di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah 

Kaliand Lampung Selatan 

Analisis dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap kembali 

temuan-temuan yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, 

pengamatan dan pendokumentasian untuk dikritisi dan diverifikasi secara 

singkat ke dalam bentuk baku , sajian, pembahasan rinci sesuai dengan 

pola-pola temuan hasil penelitian sebagai berikut; 

1. Respect 

Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif 

adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan 
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yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai adalah satu hal 

prinsip yang dibangun kepala SMAIT Babul Hikmah. Beliau meyakini 

bahwa pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. 

Jika kita bahkan harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan 

dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika 

kita membangun komunikasi dengan rasa sikap saling menghargai dan 

menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang 

menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektivitas kinerja kita 

baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai sebuah tim, 

bahkan menurut mahaguru komunikasi Dale Carnegie dalam bukunya 

How to Win Friends and Influence People, rahasia terbesar yang 

merupakan salah satu prinsip dasar dalam berurusan dengan manusia 

adalah dengan memberikan penghargaan yang jujur dan tulus85. 

Pelaksanaan komunikasi interpersonal di Sekolah Menengah 

Atas Islam Babul Hikmah dari perspektif Respect sudah efektif. Dimana 

kepala sekolah selalu memberikan respon yang positif dari komuikasi 

yang dilaksanakan dengan semua warga sekolah, selain dari pada itu 

kepala sekolah juga senantiasa memotivasi seluruh tenaga pendidik dan 

kependidikan untuk terus berprestasi dengan memberikan penghargaan-

penghargaan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip al-qur’an surat al-

baqoroh ayat ke 25,  

                                                           
85 Dale Carnagie, How to Win Friends and influence people, (Simon & Schuster) 1936 
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 وبشر الذين أمنوا و عملوا الصاحلات أّن هلم حنات جتري من حتتها األهنار

“dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang  yang beriman dan 

berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai..(Al-Baqoroh:25) 86 

 

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa terdapat kesesuaian 

dengan praktik komunikasi yang dijalankan oleh kepala SMA IT Babul 

Hikmah yang senantiasa memotivasi dengan memberikan penghargaan-

pernghargaan kepada seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan 

prestasi .  

 

2. Empathy  

Empati merupakan salah satu sikap yang dibutuhkan dalam menciptakan 

komunikasi interpersonal yang efektif. Kemampuan seseorang untuk 

menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang sedang dihadapi orang lain 

akan membantu menumbuhkan suasana hubungan komunikasi yang 

menimbulkan saling pengertian dan penerimaan. Rasa empati akan 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat memahami apa yang menjadi 

kebutuhan, keinginan, minat, harapan dan kesenangan orang lain. 

Salah satu sikap dan perilaku yang dapat menumbuhksan rasa empati yaitu 

dengan kemampuan dan kemauan seseorang untuk dapat mendengarkan atau 

mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan dan dimengerti oleh orang lain. 

Secara khusus Covey menaruh kemampuan untuk mendengarkan sebagai salah 

satu dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, yaitu kebiasaan untuk 

                                                           
86 Departemen Agama RI, Al Hidayah Al-quran  tafsir perkata (Banten: Al Kalim) h. 20 
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mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti, Inilah yang disebutnya dengan 

komunikasi Empatik87. Dengan memahami dan mendengar orang lain terlebih 

dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang kita perlukan 

dalam membangun kerjasama atau sinerja dengan orang lain. 

Komunikasi interpersonal di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul 

Hikmah pada perspektif Empathy sudah sangat efektif. Berdasarkan temuan 

penelitian pada perspektif Empathy, kepala sekolah menunjukkan sikap empathy 

yang begitu luar biasa kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan tanpa 

terkecuali calon siswa baru yang menghadap kepada Kepala Sekolah berkaitan 

dengan pembiayaan. Selain dari itu, kepala sekolah juga adalah sosok yang 

menyenangkan dalam berdiskusi. Beliau begitu lihai menjadi pendengar yang 

baik, meskipun kepada bawahannya. Inilah yang disebutkan oleh Covey dengan 

komunikasi Empatik, dengan memahami dan mendengar orang terlebih dahulu 

sehingga kepala sekolah dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan dalam 

membangun kerja sama di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul 

Hikmah.  

Selain dari pada itu, sikap empatik yang kepala sekolah tunjukkan dalam hal 

memahami terlebih dahulu dan mendahulukan kepentingan bersama dari 

kepentingan pribadi sesuai dengan al-quran surat al hasyr ayat ke 9, yang artinya 

“Dan orang-orang Anshor yang telah menempati Madina dan telah 

beriman sebelum kedatangan Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang 

berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati 

mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Dan mereka 

mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga 

                                                           
87 Stephen R.Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, ( English: Date de Publication , 

2004) 
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membutuhkan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kedengkian maka merekalah 

orang-orang yang beruntung”.88 

 

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-jazairi dalam kitab Minhajul Muslim Bab 

Akhlak menyebutkan sikap mendahulukan kepentingan orang lain dari pada 

kepentingan pribadi dengan sikap Itsar89. Memperhatikan hasil wawancara dan 

penjelasan tersebut, kepala sekolah memiliki sikap itsar yang luar biasa, dengan 

demikian  komunikasi interpersonal kepala SMA IT Babul Hikmah dari 

perspektif empathy sangat efektif. 

   

3. Audible  

Melihat hasil wawancara Audible pada temuan penelitian, dan 

profil kepala sekolah dengan berbagai pengalaman yang dimiliki 

ditemukan sedikit ketidak sesuaian. Beberapa guru menganggap pesan 

yang disampaikan kepala sekolah kurang jelas karena panjangnya 

penjabaran yang diberikan, atau disebut dengan kurang efektif. 

Namun demikian, setelah peneliti klarifikasi kepada kepala 

sekolah mengenai hal tersebut, beliau menggunakan penjelasan yang 

panjang dan mencoba mencari hikmah tersebut demi menjaga perasaan 

tenaga pendidik dan kependidikan.   

Namun ketika peneliti observasi di lapangan, ditemukan beberapa 

hambatan komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh AW. Widjaya, 

diantaranya; 

a. Keadaan psikologis kepala sekolah, dimana beliau berkecimpung 

dalam banyak organisasi sehingga memperngaruhi kondisi 

psikologi. Selain dari kondisi psikologi kepala sekolah, beberapa 

guru juga tidak fokus mengajar di SMA IT Babul Hikmah, mereka 

memiliki beberapa tugas di tempat lain, yang secara otomatis 

                                                           
88 Departemen Agama RI, Al-Hidayah Al-qur’an Tafsir perkata (Banten ; Al Kalim), h. 545  
89 Abu Bakar Aljazairi, Minhajul Muslim, (Beirut: Daarul Fikr,2005) h 78  
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mempengaruhi kondisi psikologis, hal in berdampak pada kurang 

efektifnya komunikasi interpersonal. 

b. Kesalahan penilaian komunikator. 

c. Isi pesan berlebih, hal ini yang menjadi koreksi bagi kepala sekolah 

yang sering terdengar menggunakan penjelasan yang panjang. 

 Memperhatikan keterkaitan di antara hasil wawancara dengan 

guru dan kepala sekolah mengenai efektivitas komunikasi perspektif 

Audible dapat dikatakan cukup efektif. 

 

4. Clarity  

Memperhatikan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pesan yang disampaikan kepala sekolah kepada tenaga pendidik dan 

kependidikan adalah cukup efektif, dimana kepala sekolah bersikap terbuka 

kepada semua pihak. Hanya saja kadangkala guru harus fokus 

mendengarkan penjelasan untuk memahami pesan yang disampaikan secara 

utuh, dikarenakan kehati-hatian kepala sekolah dalam penggunan kalimat 

yang dikhawatirkan menyinggung perasaan . 

Selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka 

efektivitas komunikasi interpersonal diukur juga dari kejelasan dari pesan 

itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interprestasi atau berbagai 

penafsiran yang berlainan. Karena kesalahan penafsiran atau pesan yang 

dapat menimbulkan berbagai penafsiran akan menimbulkan dampak yang 

tidak sederhana. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan trasparansi. 

Dalam berkomunikasi kita perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada 

yang ditutupi atau disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa 

percaya (trust) dari penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa 
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keterbukaan akan menimbulkan sikap saling curiga dan pada gilirannya 

akan menurunkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita. 

Sikap terbuka yang ditunjukkan kepala sekolah tidak menghalangi 

beliau untuk berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah, tanpa 

membedakan pangkat dan jabatan. Sikap terbuka tersebut sesuai dengan 

contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW dimana beliau 

bersosialisasi tidak tertutup kepada kaum muslimin saja, namun juga 

kepada orang-orang kafir sekalipun dalam rangka mengajak mereka 

kepada jalan hidayah, sebagaimana Allah Firmankan Dalam alqur’an surat 

at taubah ayat 6, Allah berfirman: 

ِكْْيَ اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحَّتى َيْسَمَع َكََلَم اهلل ُُثى أَبِْلْغهُ َماْ َمَنُه, َذاِلَك بِأَن ىُهْم قَ ْوم  مِّْن اْلُمْشِر   وَ  ِإْن َأَحد  
 ََل يَ ْعِقُلْونَ 

“ dan jika seseorang dari orang-orang musyrikin itu meminta 

perlindungan kepadamu, maka lidungilah ia supaya ia mendengarkan 

firman Allah,kemudian antarkan ia ke tempat yang aman 

baginya.demikian itu desebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui” 

(At-taubah : 6) 90 

 

Memperhatikan temuan penelitian  dengan ayat tersebut, 

komunikasi interpersonal yang dibangun oleh kepala Sekolah Menengah 

Atas Islam Terpadu Babul Hikmah cukup efektif, Kepala sekolah 

bersikap terbuka dalam berkomunikasi kepada seluruh warga sekolah. 

Dengan keterbukaan yang dibangun oleh kepala sekolah dapat 

menghasilkan kejelasan dalam penyampaian dan penerimaan komunikasi 

 
                                                           
90 Departemen agama RI, Al-Hidayah al-quran dan tafsir perkata, (Banten: penerbit al kalim) h 

187 
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5. Humble  

Memperhatikan hasil wawancara dan keempat perspektif yang 

lain, dapat disimpulkan komunikasi interpersonal di Sekolah Menengah 

Atas Islam Terpadu Babul Hikmah sangat efektif. Kepala sekolah sangat 

ramah kepada seluruh tenaga pendidik dan kependikan, ditunjukkan 

dengan sapaan dan murah senyum. Selain dari pada itu, sikap rendah hati 

yang ditunjukkan kepala sekolah sangatlah tinggi, sehingga berdampak 

pada kehati-hatian  penyampaian pesan kepada tenaga pendidik dan 

kependidikan. Kepala sekolah menyadari penyampaian pesan yang 

sewenang -wenang akan menimbulkan sikap saling tertutup dan 

menjauh. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dakwah dalam al-quran surat 

ali-imran ayat 159 

 حولكفبما رمحة من اهلل لنت هلم  ولو كنت فظا غلبظ القلب َل نفضوا من 

“ Maka berkat rahmat Allah subhana wata’ala engkau 

(Muhammad ) berlaku lemah lembut  terhadap mereka, sekiranya engkau 

bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri 

darimu.91 

Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum yang pertama 

untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap 

rendah hati yang kita miliki. Sikap rendah hati pada intinya mencakup 

pengertian92: 

                                                           
91 Departemen Agama RI, Al-Hidayah Al-qur’an Tafsir perkata (Banten ; Al Kalim), h. 71 
92 Prof. Dr. Husaini Umar, Manajemen (Teori,praktek dan riset pendidikan)(Yogyakarta:Bumi 

Aksara,2014) h 479 
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a. Sikap yang penuh melayani (dalam bahasa pemasaran Customer First 

Attitude); 

b. Sikap menghargai; 

c. Mau mendengar dan menerima kritik; 

d. Tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain; 

e. Berani mengakui kesalahan; 

f. Rela memaafkan; 

g. Lemah lembut dan penuh pengendalian diri; 

h. Mengutamakan kepentingan yang lebih besar. 

Dari kelima perspektif di atas (Reach, Empathy, Audible, Clarity, Humble) 

Komunikasi Interpersonal di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul 

Hikmah Kalianda Lampung Selatan sudah EFEKTIF. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan prosedur 

pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi serta pembahasan hasil 

penelitian tentang efektivitas komunikasi interpersonal di Sekolah Menengah 

Atas Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda Lampung Selatan, sebagaimana 

prinsip komunikasi interpersonal efektif yang disampaikan oleh Suranto Aw, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Respect 

Komunikasi interpersonal di SMA IT Babul Hikmah pada perspektif 

Respect sudah berjalan efektif berdasarkan prinsip -prinsip yang 

disebutkan dalam al-qur’an surat al-baqoroh ayat ke 25. 

2. Empathy 

Komunikasi interpersonal di SMA IT Babul Hikmah pada perspektif 

Empathy berjalan sangat efektif, sesuai dengan prinsip komunikasi 

Empatik yang disampaikan oleh Dale Carneige 

3. Audible 

Komunikasi interpersonal di SMA IT Babul Hikmah pada perspektif 

Audible berjalan cukup efektif, hal ini dikarenakan kehati-hatian kepala 

sekolah dalam memilih kata ketika menyampaikan pesan,meskipun 

ditemukan beberapa hambatan komunikasi pada perspektfi audible. 
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4. Clarity 

Komunikasi interpersonal di SMA IT Babul Hikmah pada perspektif 

Clarity adalah cukup efektif, dimana kepala sekolah bersikap terbuka 

kepada semua pihak. Hanya saja kadangkala guru harus fokus 

mendengarkan penjelasan untuk memahami pesan yang disampaikan 

secara utuh, dikarenakan kehati-hatian kepala sekolah dalam penggunan 

kalimat yang dikhawatirkan menyinggung perasaan . 

5. Humble  

komunikasi interpersonal di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul 

Hikmah sangat efektif. Kepala sekolah sangat ramah kepada seluruh tenaga 

pendidik dan kependikan. Sesuai dengan prinsip dakwah dalam al-quran 

surat ali-imran ayat 159 

B. Rekomondasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis 

menyampaikan saran-saran yang dianggap positif dan diharapkan dapat 

membantu meningkatkan pelaksanaan komunikasi interpersonal yang 

efektif antara kepala sekolah dengan anggota organisasi lainnya, khususnya 

dengan guru sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah hendaknya meningkatkan penggunaan bahasa yang mudah 

difahami dalam menyampaikan pesan atau kebijakan sekolah, dan 

mengevaluasi penyampaian pesan yang disampaikan melalui perantara 

staff atau wakil untuk menghindari terjadinya multi interpretasi dari guru-

guru. 



105 
 

2. Kepala sekolah hendaknya meningkatkan evaluasi dan kordinasi baik 

secara formal maupun non formal, mengenai kebijakan sekolah, demi 

menghindari kesalahfahaman guru yang tidak atau belum mengetahui 

kebijakan tersebut dikarenakan tidak menghadiri rapat koordinasi.  

3. Kepala sekolah hendaknya mampu menghadapi hambatan-hambatan 

komunikasi, di antaranya 

a. Keadaan psikologi komunikan 

b. Kesalahan penilaian 

c. Isi pesan berlebih 

d. Komunikasi bersifat satu arah 

4. Guru dan warga sekolah hendaknya melakukan kroscek secara langsung 

kepada kepala sekolah mengenai kebijakan yang belum ia ketahui, hal 

tersebut perlu dilakukan untuk menghindari buruk sangka yang berakibat 

pada buruknya hubungan komunikasi interpersonal di Sekolah Menengah 

Atas Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda 

5. Guru dan seluruh warga sekolah dapat berpartisipasi mendukung kepala 

sekolah dalam rangka meningkatkan efektifitas komunikasi interpersonal 

di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda. 
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