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A. Latar Belakaq Masalah 

MlllK PERPUST AkAANi 
UNIMEO ; 

Pentingoya pendidikan dapat dirasakan setiap orang dengan memberilavt 

harapan dan kemungkinan yang lcbih baik pada masa mmdatang. Oengan kar.a 

lain. pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidnp manusia, 

meningkatkan k:ualitas sumber day-4 manusia (SDM). mcngubah peri1aku dan 

corak berfikir manusia kearah yang lebih baik sesuai pertumbuhan dan 

perkembangan jiwaoya. 

Dapat dirasakan babwa pendidikan bukan mcrupakan upaya yang 

sederhana, melainkan kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Peodidibo 

akin berubilh seoing dengan perub868n dan perkembQngan zaman. SuatU saat 

pt.."'l.didikan dipersalahlcan atas ketidakpuasan masyanskat jika tidak di.kelola 

deogan prosedur dan mekanisme yang baik. Dalam hal i.oi. Pendidikan 

menyangkut ~epenrigan orang banyctk. bukan saja menyangkut mvestasi dan 

konwsi bidup w masa depao, mela.inkan kondisi dan suasana kehidupan saat ini. 

Oleb karena itu .. pendid.ikan memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejaJan 

dcugan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan hid up dalam masyarakar. 

Dunia peodidikan dalam artian sekolllh. dapac dikatcgorikan ~>bagai 

organisasi yang menghendaki suatu kerja sama yang komunikatif, benar-benar 

baik dan saling meodukung. Sekolab merupakan wadab berlaogsuognya 

peodidikan yang dirmcaug untuk dapat beftontribu.~ terlladap peningbmn 

kuatitas sumbef daya manusia (SDM) di masa yang akan dal.ang deogan tujuan 
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dan sasaran yaug jelas. Karena •tu. sekolah perlu pengelolaan yang benar-beoar 

profesiooal yang didukung oleb pihak-piba.k yang tcrkait sepertt kepala sekolah. 

guru-guru, pegawai atan kaayawan dan ~ ~idi.k.an. 

Sebagai hutci suksesnya sebuah sekolah perlu dibangun sua.tu komunikasi 

yang koodusifterhad.ap sesama anggoea. teotuoya dtdukung oleh konsep diri yang 

baik oleh masing-masing anggota organisasi. Segnla progmm yang te1ab 

direncanakan akan berjalan dcngan ba.ik apabila seluruh anggota organisasi saJiug 

menjap hubtmgan komun.ikasi agar tetap harmonis, baik untu.k mcmbiauakan 

program sedang dao akan dijalanlam serta yang telah bcrjalan. apa kelemaban dan 

kclebilulo atau disebut juga evaluasi progxam. 

S&ap saat ada imeraksi komunikasi. anuu sesama anggota dan dmgm 

p1.01pinao. Koonmibsi akan meogalir meournt Jen)Mgnya. Terkadang dating dari 
~--~----~~~~~--

atasan. bawabao dan Ice samping antar sesarna bawahan. Perilaku da1am 

keseharian anggota saat. formal maupun tidak dalam sekolah juga merupak.an 

komunikasi yang disampaikan tanpa bahasa atau kata Kebiasaan bc:dcomunikasi 

akan melahir.k.an satu budaya berkomunikasi tertentu. Kecendrungan untuk 

bakonumikasi yang baik biasanya dtmulai dan pirupinan dengan memberi.k:an 

contoh kepada bawaban untuk selalu berkomwukasi di setiap keadaan. Dengan 

berkomunikasi mampu meringankan beban scsama anggota saat menga)ami 

kesusahan dalam menghadapi soatu pekerjaan 

Komuuikasi juga mampu sebaga.i sarana penyaluran aspinsi., infomi8Si 

dan cal'8 bagaliMna mempenpuhi orang lain uoffik mau bek.erja sama 
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mambangun cita-cita pendidikan yakni mencerda.sk.an kebidupao bangsa yang 

tennaklub dalam undang11dang dasar l945 . 

Di dalam aktivitas ~ seban yang diiimlai dan bangun ridur sampai 

akan mcnjelang tidur tidak te:rlepas dati kegiatan betkomunikMi Oalam seti.ap 

sekolah dapat terjadi antar sesama SJSWS.. sesama guru, saswa dengan gwu atau 

karyawan dan pimpinan dengan bawahan. Bagaimas1a pcrilaku guru-guru. siswa. 

karyawan dan pimpioau merupakan komunikasj yang dapat diinterpretaslkan baik 

atau buruk. Kebiasaan berperi]aku jug~~ menjndi lcomunikasi yang 1D8.1Tipu 

meociptak.an. saru budaya komunikasi yang lcondusif arau tidak.. 

Komunikasi yang baik dapal dipengauruhi oleh perilalcu anggota ketika 

berinteraksi antar sesam:anya. Komurukasi tidak koodusu bahk.an meojadi buruk 

t--+--:---;;:...,....;:o ~bi.la tclah dipengaruhi hal~bat tertentu seperti kecemburu.ln sosia1. persoalan 
~------~~~~~-

pn"badj yang taJc terselesaikan dengao baik, kccungaan. ~fat iri. dengk.i, marah, 

bene•. s•fat kedaerahan, kesukuan, kurangnya pengbargaan temDdap orang lain 

dan yang Jairmya mampu mengoyaJc tatman komuniak~ yang bm1c yang tel.ah 

dibangun orang-orang terdahulu. 

Komunilcast yang sudah baik. dapar msak aklbat konflik yang yang 

berlcepanjangan yang teJjadi antar sesama anggota, sehingga bcrpeng-dnlh daJam 

tubuh organisasi atau organisasi ilu sendiri yang sudah rusak, schiogga 

komurulcasi yaug diaoggap mampu menjad.i motor penggerak organisasi daJam 

sebap sektor tak marnpu berbuat apa~apa. Kanunduran dcmi kemundunm ak:ao 

~adi seriap saat bahkan berakibat bwuk deugan hancumya organi:wi yang Ieiah 

dlbangun orang-orang sebellllllll)1l 
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Seko1ah terdiri dari beberapa jenjang yMg dimulai dari dasar, menengah 

pcruuna., menengab atas dan perguruan cinggj bjngga mcncapai program doctoral 

Sekolab ada yang dik.elola ~ldintah dan ada JUP yang dlkelola pthalc swasta 

dengan cujuan tidak.lain ada1ab untuk mencerdasJcan kehidupan baogsa. 

Pesantren merupakan salah satu benru.k organisasi yang bergerak di bidang 

pendidikan dcngan memadukan pendidikan yang bcrbubungan denpD kedunia• 

dan pcodidikan agama yang becsifctt akhirat. Arifw (1993: 24 1) meoepskan 

bahwa ' ' berdasarkan fa.k.ta sejamh, poodok pesantren merupakan salah satu 

lembaga pendidikan Islam yang tertua di lndonc~ua". Sejalan dcngan peodapot di 

aras, Hasbullah (1996: 39) mengalak.an babwa ''pesauereu wcrupatan lembap 

pendidikao tradiSJooal Islam Wttuk memabami. mengbayari dan mengamalkan 

JU&tlo Islam dengao peuekanan pada pentingnya moral aga.ma islam~_:sebaga~~~i -L\:~L-!

pcdoman hidup bermasyarakat sebari-han Pesa.ntren dtdirikan oleb para Aulia 

Allah (ulama terdabutu) jaub sebehnu lndonec>ta merdeka., yang betum diseotuh 

oleb ~emajuan nman. 

Pada awal perkembangannya., pondok pcsanLrcn dikenal sebagai lembaga 

pendidikan Islam yaug mentiliki kondisi fisik yang sederhana. namun mampu 

mencipta.kan tatanan kehidupan tersendiri yang unik, tcrpisah dan berbeda dari 

kcbiasaan umum. Bahkan lingkWlgan dan tata kehidupannya pun merupabn 

... 'UhctJture tersendiri dalam kehtdupan masyantk3t dt sekttamya. Penyebaran 

kemaJuan diantarkan deogan komun.ik:asi yang culrup batk dari rerbapi infotmasi 

yang cul..-up ak-urat. hal ini dialami berbegaJ pesantren yang telah berdiri 

sebelumn~ Komunik.asilah sebagaijalao unrulc menyenrun kemodenaift. 
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Poodok Pesantren Muhammadiyah K H.A. Dab1an Sipirok Tapanuli 

Selatan merupakao salah satu pondol pesanrten modem tertua di Sumarera Utn 

di samping pondok pesantreo-pondo pesantren l~a yang berdiri sebetum dan 

setelahnya. Pesantren ini berdiri tahun 1962 dengan nama Pe.<t4nteren Kader 

Ulama yang d.ipersiapkan untuk menggantikao ulama-ulama lcrdahufu yang ma5ih 

bersifat .talajiyah. Kemudian bersclang beberapa tabWl bcrikutnya herubah nama 

mcnjadi Poodolc' Pesantren Modem K.H.A Dahlan Sipitok dan belalcangan ini 

olch piba.k Mubammadjynh kata modem diubab dengan membubuhkan 1cat:a 

Mubamm.adiyab "gar roencenninkan k.epemiHkan dcngan nama Poodok Pesantren 

Mubanunadiayab K.H..A Dahlan Sipirok yang dileugkapi msi&itns yang 

.....__ menunJukkan kemodeman. 

t-~:----..;:._,....;:... ___ Bcrdasarlcan wawancara smgkat deogan Syclc.b pondolc pesan_·_tren __ saaJ_-;+-;~~~~-

penama pcoel.tn roengadakan peoel.itian awal (grcmd tour). Telah Lcrjadi 

pe~l\an dirubuh organi.sasi menjad t empat kelompok saat akao pemili.ban 

pengurus untuk melanjutk.an kepemimpman Ponook. Pesantren Mubammadiyah 

K.l LA. DMian 2004-lOOR.. Kdompok PerlliJJUt orang yang pro pembabaruan 

dan perbailcan membentuk kelompok tersendiri yong akhimya diketabui oleh 

pengurus ynng lama dalam menggalaog kckuatan tersendiri. Kelompok Kedua 

adalah kelompon yang pro terbadap peogurus yang lama, yang menganggap 

mereka.lah yang terba.ik dan tak layak djganti.kan. Kelompok Ketip kelompok 

benliri seodiri tanpa terpengarub oleh siapapun juga. Sedugkaa Kelompok 

Kcempat kclompok omg yang mencari keunruncan di atas kerja Jteras on.ng J.iri. 
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Kelompok inilah yang paling berbahaya da:ri kelompok-kelompok yang lain. 

kBl'ena lak jelas maksud dan rujua.mya.. 

Dengau adanya befbagai kelompok. di dalam tubuh Mganis.1si dapat 

merusak iotcraksi komunikasi atau menjadikan lcbih efektif dalam membangun 

kinerja organisasi dan efektivitas manajemen. Untuk itu~ peneliti merasa tc::narik 

melakukan penelitian sampai mengetahui lebih datam peogarub hal lerst--but 

llpakah menciptakana satu illim komuoikasi yang kondu.o:;if atau sebaliknya malab 

merusak iklim komunikasi yang sudab dibangun sebelumnya. 

B. Mlllsalah du Batasan Penelitian 

Beberapa tahun terakhir ini wengalami kemerosotan dalam segi jumlah 

dan ~-ualitas sisWIL Becdasarkan pengamatan peneliti yang <lidukung oteh 

pondok pesantren saat ini, sehingga mengalami krisis kepercayaao dari 

masyarakat, antara lain: 

L Kepala sekolah yang kurang mampu meojalankan fuogsi.fungsi 

manajemen. 

2. SegaJa program Jrurang berjalan dengan baik karena lcurang dukungan dari 

gwu·guru dan karyawan.. 

3. Kunmgnya rasa pengbargaao baik d.ari atasan kepada bawa.ban atau 

sebaliknya 

4. Pcngambilau kepurusan tanpa melibatkan gwu..guru dan k&Jyawan. 

5. Transparansi keuangan yang takjelas. 
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6. Konllik internal tewjadi di tubuh orgaoisasi antara atasan denpn bawahan 

atau sesama bawahan yang dipicu o leh kesenjanrPU sosial dan 

kecemburuan sosial 

7. Pembagian kerja yang tak scsuaJ dengan tingkut kesejahtcr88Il dan 

kurangnya rasa pengba.rgaan terhadap hasil karya bawahan. 

R. F.valuasi setiap program tak peroah dijalankan uotuk hal-hal yang teab 

dikerjakan. 

Tidak berjai8.DD}'8 kode etilc antarct atasa.o dengllll bawahan dan sesama 

bawahan, sehingga sikap saling mengbarg.ai dan mengbonnati terabaikan. 

10. Pelaksanaan peraturan yang tak sesuai dengan apa yang telab. disepalatt1 

betsama. 

masiog-masing. 

12. Pempman kurangtc:rbuka kepada anggota dalam segala pennasalaban yang 

ada di poodok pesantren. 

Dari bebecapa pennasalah yang tertera di atas, pcncl iri beranggapan 

sementara bahwa penna~lahan tersebut ada bubungnnnya dengan iklim 

komunikasi ynng tidak kondusif yang tcrjadi anto.m acasao dengan bawahan dan 

antar sesama bawahan yang dapat mengganggu efektivitas manajemen di Pondc* 

Pesantren Muhammadiyab K.H A. DahJan Sipirok Tapanuli Sclaron 

Dal11n b8J ini peneliti membatasi penelitJau scputar tmtang Ddim 

Komu11Uwi Dalam ~kabn Efekdritls Miaajcaten Di POIIdek 

Pesa11tra muhammadiyab K.H.A. Daldaa Sipirok Tapaa .. j Sdatiiil. 
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Untuk mengarahkan pelalcsanaan penelitian ini, akan dijabarkan dalam 

benruk pertanyaan agar mempennudah peneliti dalam melakukan peoelitian 

selanjutnya. Adapun pertanyaan yang sesuai unlul. peuclirian ioi yairu; 

1. Bagaimana IJdim Komuni.kasi di Pondok Pesantreo Modem K.H.A 

Dablan Sipirok Tapanuli Selatan? 

a. Bagaimana komunikasi antarpersonaJ di Poodok Pesaot.rm Modem 

K.H.A. Dahlan Sipirok Tapanuli Selatan? 

b. Bagaimana perilaku komunilcasi antarpersooal di Poudok Pesantren 

Modem KH.A. Dal1lan Sipirok Tapanull Selau.m? 

c. Bagaunana burlaya komunikasi yang cercipfa di Poudok Pesautreo 

Modern K.H.A Dahlan Sipirok Tapanuli Selaran? 

t---:-:----.::::.....,.---~2~ iklim komwtikasi yang ada mampu Meniog~"-=-at;:....k_:an;,;___;E:....fekti---·_fi_I3S ___ ~-;..;....!.,.!--+...:._-

Manajemen di Poodok Pesantren Modem K.H.A. Oahlan Sipirok Tapanuli 

Selatan? 

C. Tujuan PeaeHtiaD dan Mufaat Pendi6an 

Secant tuntun peoelitian ini untuk mengetahui bagaimnna sebeoamya lldim 

Komwtilcasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen di Pondok Pesautten 

Muha.mmadiyah K.H.A Dah1an Sipirok TapanuJi Selatan. 

I. Untuk mengetahui bagairua.oa ikfim komunikasi di Poudok Pesantren 

Muhammadiyah K.H.A. Oahlan Sipirok Tapanuli Selatao 

a. Untuk meogetahu1 bagaimana komunikasi autarpersonal di Pondok 

Pesantren Muhamrnadiyah K.H.A Dahlan Sipicok Tapanuli Selaran 
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b. Untuk meugetahui bagaimana perilal-u komunikasi antarpcmooal di 

Poodok Pesantrcn Muhammadiyah K.H A Dahlan Sipirok Tapanuli 

Selatan? 

c. UldUk mengetabui bagairnma budaya komunikasi yang Ida di Poodok 

PesantreaMubammadiyah K.H.A. Dahlan Sipirok Taparwh Setarau? 

2. Uotuk mengdahui apakah iklim komunikasi ymg ada l113tDpU 

mcuiugkatkan efektifitas man~Uemen di Pondok Pesantreu Muhammadiyah 

l<.H.A. Oahlao Sipirok TapanuJi Selatan. 

Peneliti.an lni diharapkan bennanf.Aat baik secara tcoritis m.aupun praktis. 

l . Penelittan ini memberikan manfuat khususoya bag~ peneliti sebagai 

penambah.an wawasa.n keilmuan., dimana J>~,.>nulis pemah menimba ilmu 

pengetahuan. 

2. Penditian ;.,; diharapkan ~ juga bennanfaat sebogai bahan masukan a 
bagi. 

a) Dtrektur apr lebih besar perb.atiaonya tcrbadap kemaJwm pondok 

pesantren. 

b) KepaJa Sekolah untuk lebiJ• memperhatikan dan ruclaksanakan m ftmgst-fungsi manajemen sekolah. 

c) Para gtm.t dan looyawan untuk bahan intropc:ksi diri ap lebih bait 

dati sebdumnya 

d) Siswa wttuk peuambah wawasan keilmuan dan tJngkat Uparuhao. 
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