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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Banyaknya unit-unit sekolah yang bermunculan merupakan salah satu bukti 

bahwa semakin berkembangnya dunia pendidikan di indonesia pada saat ini. 

Namun, bagi pihak sekolah banyaknya unit-unit sekolah yang bermunculan 

membawa dampak semakin ketatnya persaingan disektor pendidikan seperti 

pada kualitas guru ataupun infrastruktur sekolah. Ketatnya persaingan 

tersebut membuat para guru terlalu sibuk dengan urusan masing-masing 

sehingga dapat membawa para guru ke situasi Incivility (tidak akur). 

Semakin besar suatu sekolah, maka semakin banyak pula guru yang bekerja 

didalamnya, sehingga semakin besar kemungkinan untuk membawa para 

guru tersebut ke situasi Incivilty. Penanganan masalah tersebut sangatlah 

bergantung pada tingkat kesadaran kepala sekolah selaku manager disekolah 

tersebut untuk meningkatkan komunikasi internal. Komunikasi internal 

merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung didalam suatu organisasi 

atau perusahaan. Namun situasi persaingan didunia pendidikan yang 

sebelumnya sudah saya jelaskan, telah  mengharuskan adanya komunikasi 

internal yang baik didalam suatu sekolah. 
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Komunikasi Internal merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam 

menjalin sebuah hubungan, jika tidak terjalin suatu komunikasi internal yang 

baik didalam suatu sekolah, maka kegiatan dalam sekolah tidak dapat berjalan 

dengan baik sehingga dapat menghambat kegiatan sekolah. Komunikasi 

internal juga mempunyai peran yang penting dalam menjaga kedisplinan 

kerja guru, sebagaimana yang dijelaskan oleh Handoko (2001:271) :  

“Manajemen sering mempunyai masalah tidak efektifnya komunikasi. 

Padahal komunikasi yang efektif adalah penting bagi manajer, paling tidak 

untuk dua alasan. Pertama, komunikasi adalah proses dimana fungsi-fungsi 

manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

dapat tercapai. Kedua, komunikasi adalah kegiatan untuk para manajer 

mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka”. 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin kerja adalah suatu sikap 

menghormati, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku baik tertulis 

maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan  tidak menolak untuk 

menerima sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang 

diberikan kepadanya. (Sastrohardiwiryo 2003:290).  

Berikut ini merupakan proses komunikasi paling sederhana sebagaimana 

dikemukakan oleh B. Aubrey Fisher (1990:242) : 

 

  

 

 

Gambar 1. Model proses komunikasi sederhana 
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Pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi tugas manajemen pada 

intinya tidak terlepas dari komunikasi antara kepala sekolah dan guru, baik 

komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dalam arti kata secara 

lisan maupun tulisan, karena komunikasi tersebut berguna untuk 

mengarahkan guru agar memiliki disiplin kerja yang tinggi sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan sekolah  sehingga visi dan misi sekolah dapat 

tercapai.  

Dalam kondisi apapun, kedisplinan kerja sangat penting dalam rangka 

mencapai tujuan sekolah Apabila suatu sekolah  tenaga kerjanya kurang 

disiplin terhadap ketentuan-ketentuan yang telah  ditetapkan oleh sekolah 

maka kemungkinan adanya kesalahan kerja. Seperti yang dijelaskan oleh 

Hasibuan (2006:193) : “Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang 

terpenting karena semakin baik disiplin karyawan maka semakin tinggi 

prestasi kerja yang dicapainya”. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi 

organisasi mencapai hasil yang optimal. 

Menurut Hasibuan (2006:194-198), pada dasarnya banyak indikator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, antara lain : 

1. Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai 
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dengan kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-

sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2. Waskat 

Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. 

Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, 

dan pengawasan dari atasannya. Jadi, waskat menuntut adanya 

kebersamaan aktif antara atasan dengan bawahan dalam mencapai tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan kebersamaan aktif antara 

atasan dan bawahan, terwujudlah kerja sama yang baik dan harmonis 

dalam perusahaan yang mendukung terbinanya kedisiplinan karyawan 

yang baik. 

3. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

karyawan. Berat atau ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut 

mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi 

hukuman harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, 

dan diinformasikan secara jelas kepada semua karayawan. Sanksi 

hukuman seharusnya tidak terlalu ringan atau terlalu berat supaya 

hukuman itu tetap mendidik karyawan untuk mengubah perilakunya. 

Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan yang 

indisipliner, bersifat mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk 

memelihara kedisiplinan dalam perusahaan. 
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Komunikasi juga akan menimbulkan sikap saling terbuka yang akan 

menumbuhkan suatu ikatan batin yang kuat antara semua orang yang terlibat 

dalam organisasi dan pada akhirnya akan menimbulkan kekompakan kerja 

sama dalam suatu organisasi. Kekompakan tersebut secara psikologis akan 

menumbuhkan kedisiplinan kerja yang tinggi. 

Komunikasi internal harus memperoleh perhatian besar bagi setiap organisasi 

atau instansi yang ingin berkembang. Ini berarti bahwa komunikasi yang 

diterapkan di SMA Al-Kautsar sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kedisiplinan kerja guru. Jumlah guru yang ada di SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung pada Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1. Jumlah Guru SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Berdasarkan 

Jabatan Tahun 2011 

 

No Jabatan Jumlah (orang) 

1 Kepala Sekolah 1 

2 Wakil Kepala Sekolah 3 

3 Guru 45 

Jumlah 49 

Sumber: SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2012. 

 

Dilihat dari Tabel 1 diatas, Adapun tugas masing-masing secara umum yaitu 

kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan dan 

penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis 

penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa 

perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat 

menciptakan situasi belajar mengajar. wakil kepala sekolah membantu dan 

bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam menyusun perencanaan, 

membuat program kegiatan dan program pelaksanaan, pengorganisasian, 
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pengarahan, ketenagaan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, 

identifikasi dan pengumpulan data, mewakili   kepala   sekolah   untuk  

menghadiri   rapat   khususnya   yang   berkaitan   dengan  masalah 

pendidikan, serta membuat laporan secara berkala. Guru sebagai perantara 

dalam belajar membimbing siswa dengan materi-materi pendidikan dan 

berperan dalam membentuk kepribadian siswa yang harmonis sesuai cita-cita 

dan dasar negara kita Pancasila. Sebagai adminstrator dan manajer guru 

berperan sebagai perencana kurikulum. Sedangkan karyawan lainnya yang 

membantu kepala sekolah dapat dilihat pada Tabel 2. Berikut. 

Tabel 2. Staf Teknis Edukatif dan Administratif SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung pada bulan Januari-Desember 2011 

 

Jabatan Jumlah (orang) 

Pustakawan 1 

Audio Visual 1 

Laboratorium 1 

Tenaga TU 7 

Jumlah 10 

Sumber: SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2012. 

 

Staf teknis edukatif dan administratif tidak diikutsertakan dalam sampel yang 

diteliti tetapi hanya merupakan data tambahan yaitu tenaga TU sebanyak 7 

orang dan selebihnya yaitu perpustakaan, audio visual, laboratorium masing-

masing sebanyak 1 orang. Adapun tugas masing-masing secara umum 

pustakawan mengelola sarana dan prasarana dalam perpustakaan yaitu buku-

buku, majalah, kliping dan lainnya, merawat, menjaga kebersihan 

perpustakaan dan menyiapkan buku tamu serta buku peminjaman adalah 

kewajiban sehari-hari. Peranan audio visual dan laboratorium pun tidak 

berbeda jauh dengan perpustakaan, menjaga, merawat sarana dan prasarana 
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yang ada adalah hal yang sangat wajib.  Tugas tenaga TU membantu proses 

belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan 

infrastruktur sekolah, dan keuangan. 

Tabel 3. Banyaknya Guru Mata Pelajaran SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung Pada Bulan Januari - Desember 2011 

 

Mata Pelajaran 
Jumlah 

(Orang) 

Pendidikan 

D3 S1 S2 S3 

Pend. Agama 4 - 3 1 - 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1 - 1 - - 

Bahasa dan Sastra Indonesia 5 - 3 2 - 

Bahasa Inggris 4 - 4 - - 

Matematika 5 - 4 1 - 

Fisika 3 - 3 - - 

Biologi 2 - 2 - - 

Kimia 3 - 3 - - 

Sejarah 2 - 1 1 - 

Geografi 2 - 2 - - 

Ekonomi 3 - 3 - - 

Sosiologi 2 - 2 - - 

Pendidikan Seni 2 - 1 1 - 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 4 - 4 - - 

TIK (Komputer) 2 - 2 - - 

BK 3 - 3 - - 

Bahasa Arab 2 - 2 - - 

Jumlah (Orang) 49  43 6  

Sumber: SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2012. 

 

Dalam penulisan ini yang menjadi objek penelitian yaitu guru bidang studi 

yang berjumlah 49 orang termasuk diantaranya kepala sekolah beserta tiga 

orang wakil kepala sekolah . Perguruan SMA Al-Kautsar dalam menjalankan 

kegiatan internalnya menerapkan beberapa bentuk komunikasi yaitu baik 

secara lisan ataupun tertulis dalam bentuk laporan, koordinasi, perintah dan 

gagasan. Sedangkan bentuk sistem komunikasinya yaitu kebawah, keatas dan 

kesamping.  
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Menurut Hariandja (2002:298) : ”Sistem komunikasi dapat dikategorikan dengan 

komunikasi ke bawah (downward communication), komunikasi ke atas (upward 

communication), dan komunikasi ke samping (lateral communication)”. 

1. Komunikasi ke bawah (downward communication) 

Manajemen komunikasi ke bawah adalah penyampaian informasi atau 

gagasan dari atas atau pimpinan ke bawah. Informasi-informasi yang 

disampaikan bisa meliputi banyak hal seperti tugas-tugas yang harus 

dilakukan bawahan, kebijakan organisasi, tujuan-tujuan yang dicapai, dan 

adanya perubahan-perubahan kebijakan. Untuk sistem komunikasi ini 

terdapat sejumlah media yang dapat digunakan seperti papan pengumuman, 

bulletin, memo, instruksi, rapat atau pertemuan dalam bentuk kelompok, dan 

hubungan tatap muka. Banyak organisasi menggunakan ini secara formal, 

yaitu dengan menempatkan sebuah papan pengumuman ditempat tertentu 

yang bisa dilihat oleh semua karyawan, buletin yang terbit secara berkala, 

melakukan pertemuan rutin secara terjadwal, dan berbagai bentuk lain yang 

sangat bervariasi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.  

2. Komunikasi ke atas (upward communication) 

Manajemen komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari karyawan 

ke atasan atau organisasi. Informasi ini bisa berupa laporan pelaksanaan 

tugas, gagasan, keluhan, dan lain-lain. Untuk sistem komunikasi ini terdapat 

sejumlah media yang dapat digunakan, dari yang formal hingga informal, 

seperti pertemuan rutin, kotak saran disediakan dalam organisasi dimana 

karyawan dapat menyampaikan berbagai masukan atau keluhan mengenai 

berbagai hal, melakukan rekreasi bersama harapan atasan dapat menggali 
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informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

sehari-hari, dan lain-lain. 

3. Komunikasi ke samping (lateral communication) 

Manajemen komunikasi ke samping adalah komunikasi yang terjadi diantara 

karyawan dengan tingkat yang sama dalam organisasi, tetapi mereka 

mempunyai tugas yang berbeda. Berbagai informasi yang diberikan dapat 

berupa kegiatan yang dilakukan, permohonan untuk melakukan pekerjaan 

dengan standar tertentu, nasihat, dan saran. Media yang digunakan dapat 

berupa media yang formal seperti surat-menyurat, pertemuan, dan yang 

informal seperti kegiatan olahraga bersama, dan lain lain. 

Tabel 4. Jumlah Rapat Koordinasi Antara Kepala Sekolah Dengan 

Bawahannya Pada SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Pada 

Bulan Januari – Desember 2011 

 

Bulan 
Minggu 

Jumlah 
1 2 3 4 

Januari  1   1 

Februari 1    1 

Maret 1 1  1 3 

April 1 1   2 

Mei 1 1   2 

Juni 1    1 

Juli  1   1 

Agustus  1   1 

September  1   1 

Oktober 1  1  2 

November 1    1 

Desember   1  1 

Jumlah 17 

Sumber: SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2012. 
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Dilihat dari tabel 4 dihalaman sebelumnya, frekuensi rapat setiap bulannya 

didominasi sebanyak satu kali. Hal ini memperlihatkan minimnya rapat yang 

diadakan oleh kepala sekolah yang mengindikasikan kurangnya koordinasi 

antara kepala sekolah dengan bawahan. Frekuensi rapat terbanyak terjadi 

pada bulan maret sebanyak 3 kali, hal ini dikarenakan dalam rangka persiapan 

menghadapi ujian nasional (UN). Kurangnya  frekuensi rapat 

mengindikasikan kurangnya komunikasi internal dalam lingkungan sekolah. 

Agar rapat-rapat formal dalam suatu organisasi dapat bermutu tinggi. 

Menurut George R.Terry (2006:214), maka suatu rapat haruslah : 

1. Direncanakan, dengan memberitahukan tujuannya kepada setiap 

anggotanya, acaranya dan waktunya. 

2. Secara khusus, penyajian dan pembahasan secara langsung dibatasi sampai 

pada pokok bahasan yang ditangani. 

3. Secara visual dijelaskan, khususnya, kalau ia melibatkan konsep-konsep 

yang ruwet. 

4. Dicatat, untuk suatu catatan mengenai apa yang diliputi dan diputuskan. 

SMA Al-Kautsar belum maksimal dalam menerapkan sebagaimana 

dijelaskan George, seperti rapat yang dilakukan seringkali tidak tepat waktu, 

juga sangat jarang dalam suatu rapat dijelaskan secara visual dan setiap 

anggota rapat belum semuanya memperhatikan dan mencatat isi rapat. 
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Tabel 5. Alat atau Media Komunikasi Internal dan Intensitas 

Penggunaan yang telah diterapkan pada SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung pada bulan Januari – Desember 2011 

 

No Alat/Media Komunikasi Internal Banyaknya 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

Papan pengumuman 

 

Pertemuan formal atau rapat 

 

Laporan tahunan/Daftar penilaian prestasi 

kerja tahunan 

 

Daftar absensi 

 

Pertemuan/pembicaraan informal 

 

Buku pedoman mengajar 

 

Buletin sekolah 

 

Website 

 

Poster-poster 

 

Spanduk 

 

Tata tertib 

 

Memo 

 

Laporan pelaksanaan kerja 

 

Kotak saran 

 

6 buah 

 

1 kali sebulan 

 

1 kali pertahun  

 

 

1 kali perbulan  

 

1 kali perminggu  

 

2 buah 

 

2 buah perbulan 

 

3 buah 

 

2 buah 

 

Lebih dari 10 buah 

 

1 buah 

 

Dipegang tiap-tiap 

pimpinan 

 

1 kali perbulan 

 

1 buah 

Sumber: SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2012. 

 

Salah satu cara untuk meningkatkan kedisiplinan guru SMA Al-Kautsar 

adalah   melalui komunikasi, tetapi komunikasi bukan satu-satunya cara 

untuk meningkatkan timbulnya kedisiplinan kerja guru SMA Al-Kautsar 

dimana seorang pimpinan perlu secara lebih spesifikasi memperhatikan hal 

ini karena akan berpengaruh sangat besar demi tercipta dan terlaksananya 

disiplin kerja. Indikasi-indikasi disiplin kerja perlu mendapat perhatian, 
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menyadari pentingnya disiplin kerja dalam menentukan keberhasilan tujuan, 

visi dan misi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 

Indikasi – indikasi disiplin kerja yaitu: 

1. Tingkat absensi 

2. Tingkat surat peringatan (SP)  

3. Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) 

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat disiplin kerja adalah dengan 

melihat absensinya. Tingkat absensi dapat mencerminkan tingkat disiplin 

kerja guru.  

Tingkat surat peringatan dan tingkat mutasi pada SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung belum pernah diberikan kepada guru yang melanggar peraturan dan 

tata tertib, sejauh ini yang baru dilakukan yaitu sebatas teguran secara 

personal antara kepala sekolah dengan guru. Daftar absensi guru SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya. 
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Tabel 6.  Rata-rata Tingkat Absensi (alpha, ijin, sakit, terlambat, pulang cepat, bolos) Guru SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

pada Bulan Januari-Desember 2011 

Bulan Alpha Ijin Sakit Total Terlambat Pulang cepat Bolos Total 

Jumlah 

hari 
% 

Jumlah 

hari 
% 

Jumlah 

hari 
% 

Jumlah 

hari 
% 

Jumlah  

pelanggaran 

Jumlah 

pelanggaran 

Jumlah 

pelanggara

n 

Jumlah 

pelanggaran 

Januari 0 0 8 0,68 20 1,70 28 2,38 0 0 0 0 

Februari 0 0 8 0,71 11 0,97 19 1,68 0 0 0 0 

Maret 0 0 24 1,88 32 2,51 56 4,39 0 0 0 0 

April 0 0 22 1,80 8 0,65 30 2,45 0 0 0 0 

Mei 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 

Juni 0 0 24 1,96 16 1,31 40 3,27 0 0 0 0 

Juli 18 1,41 15 1,18 8 0,63 41 3,22 5 0 0 5 

Agustus 14 1,19 38 3,23 8 0,68 60 5,1 49 4 0 53 

September 19 1,49 13 1,02 11 0,86 43 3,37 35 7 0 42 

Oktober 16 1,30 29 2,37 6 0,49 51 4,16 1 2 0 3 

November 25 2,04 23 1,88 2 0,16 50 4,08 107 3 6 116 

Desember 23 1,81 40 3,14 13 1,02 76 5,97 138 46 0 184 

Rata-rata 9,58=10 0,77 20,33=20 1,65 11,25=11 0,92 41,16=41 3,34 28,25=28 5,16=5 0,5=1 33,91=34 

 

Sumber: SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2012. 

 

Keterangan: 

Dalam hal ini perhitungan menggunakan hari maka dilakukan pembulatan angka desimal yaitu < 0,5 dibulatkan kebawah sedangkan > 0,5 

dibulatkan keatas seperti tampak dalam tabel 

 

 

1
3
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Pada tabel 6.  data absensi antara lain alpa, ijin, sakit, terlambat, pulang cepat, 

dan bolos dimana pada tahun-tahun sebelumnya terdapat absensi dinas luar 

dan cuti yang pada tahun ini absensi dinas luar dan cuti melahirkan 

merupakan absensi yang ditolerir SMA Al-Kautsar dan tidak dimasukan 

dalam data absensi kemudian untuk absensi cuti tahunan, guru SMA Al-

Kautsar tidak lagi mempunyai hak cuti dikarenakan setelah ujian atau 

kenaikan kelas atau pembagian raport, guru-guru SMA Al-Kautsar akan 

mendapatkan hari libur. Seiring perkembangan teknologi, SMA Al-Kautsar 

menggunakan teknologi finger print untuk kepentingan data absensi harian 

guru SMA Al-Kautsar dan saat ini data absensi berisi alpa, ijin, sakit, 

terlambat, pulang cepat dan bolos.  

 

Pada tabel 6 menunjukan terjadinya fluktuasi persentase absensi pada bulan 

Januari-Desember tahun 2011. toleransi absensi tahunan sebanyak 2,00% 

sedangkan disini tampak tahun 2011 rata-rata absensi 3,34% dengan jumlah 

absensi rata-rata 41,16 dibulatkan menjadi 41 hari pertahun. Sedangkan 

absensi alpa, ijin, sakit, terlambat, pulang cepat dan bolos, dimana nilai 

tertinggi yaitu ijin sebesar 1,65% dengan jumlah hari ijin rata-rata 20,33 

dibulatkan menjadi 20 hari perbulan, posisi kedua adalah sakit 0,92%  dengan 

jumlah hari ijin rata-rata 11,25 dibulatkan menjadi 11 hari perbulan, dan 

posisi ketiga adalah alpa  sebesar 0,77% dengan jumlah hari sakit rata-rata 

9,58 dibulatkan menjadi 10 hari perbulan. Disini berarti guru mempunyai 

perhatian kerja yang relative rendah terlihat dari tingkat absensi tahunan 

sebesar 3,34% sudah termasuk tinggi untuk kategori SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung sebagai percontohan di kota Bandar Lampung. Biasanya guru SMA 
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Al-Kautsar membuat surat ijin jika tidak hadir, karena mereka berpedoman 

pada perhitungan nilai absen yaitu ½ lebih kecil dibanding alpa yang bernilai 

1. Indikasi tersebut mencerminkan tingkat toleransi rendah dari guru-guru 

untuk datang tiap hari.  

Tabel 7. Angka Mutu Penilaian Berdasarkan Jenis-Jenis Absensi SMA 

Al-Kautsar Bandar Lampung 

 

Jenis-Jenis Absensi Nilai 

Alpa 1 

Ijin 0,5 

Sakit 0,2 

Terlambat 0,3 

Pulang cepat 0,3 

Bolos 0,3 

Sumber: SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2012. 

Para guru menghindari alpa salah satu faktornya berpedoman pada DP2T 

(daftar penilaian prestasi tahunan) dimana dijelaskan tingkat kehadiran adalah 

tingkat keberadaan guru pada jam tugas dengan memperhatikan jam datang 

dan jam pulang sesuai dengan ketentuan. Penilaian tingkat kehadiran efektif 

dilakukan dengan menghitung jumlah total ketidakhadiran guru selama satu 

tahun dari bulan Januari-Desember, dengan ketentuan nilai sebagai berikut : 
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Tabel 8. Penilaian Tingkat Kehadiran Efektif Selama Satu Tahun dari 

Bulan Januari-Desember 

 

Jumlah Hari 
Penilaian dengan 

Angka 
Keterangan 

>36 1 Sangat buruk 

25 – 36 2 Buruk 

13 – 24 3 Kurang 

9 – 12 5 Sedang 

5 – 8 6 Baik 

0 - 4 7 Sangat baik 

Sumber: SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2012. 

 

DP2T digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengangkatan, 

pemberhentian, mutasi, sistem penggajian atau gaji berkala dan kenaikan 

pangkat atau jabatan struktural di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. DP2T 

ini dikeluarkan setahun sekali hal ini dimaksud melihat perkembangan 

prestasi kerja dalam setiap tahunnya juga dapat dijadikan evaluasi atas 

pencapaian hasil kerja juga digunakan untuk perbaikan diri untuk masa-masa 

yang akan datang agar lebih baik dari tahun-tahun lalu. 
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Tabel 9. Jumlah Jam Kerja Guru SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

Bulan Januari-Desember 2011 

 

Bulan J

G 

HK

PB 

JJK

PB 

JJK 

PM 

HK 

YH 

PB 

JJKE JK 

YH 

JKE 

YD 

TA 

Januari 49 24 168 42 28 197568 4704 192864 2,38 

Februari 49 23 168 42 19 189336 3192 186144 1,68 

Maret 49 26 168 42 56 214032 9408 204624 4,39 

April 49 25 168 42 30 205800 5040 200760 2,45 

Mei 49 24 168 42 0 197568 0 197568 0 

Juni 49 25 168 42 40 205800 6720 199080 3,27 

Juli 49 26 168 42 41 214032 6888 207144 3,22 

Agustus 49 24 168 42 60 197568 10080 187488 5,1 

September 49 26 168 42 43 214032 7224 206808 3,37 

Oktober 49 25 168 42 51 205800 8568 197232 4,16 

November 49 25 168 42 50 205800 8400 197400 4,08 

Desember 49 26 168 42 76 214032 12768 201264 5,97 

Rata-rata 41,16 205114 6916 198198 3,34 

Sumber: SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2012. 

 

Keterangan : 

JG   = Jumlah guru 

HKPB  = Hari kerja per bulan 

JJKPB  = Jumlah jam kerja per bulan (JJKPM x 4) 

JJKPM  = Jumlah jam kerja per minggu (42 jam/minggu) 

HKYHPB  = Hari kerja yang hilang per bulan 

JJKE  = Jumlah jam kerja efektif (JG x HKPB x JJKPB) 

JKYH  = Jam kerja yang hilang (JJKPB x HKYHPB) 

JKEYD  = Jam kerja efektif yang dicapai (JJKE-JKYH) 

TA  = Tingkat absensi 
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Perhitungan tingkat absensi menurut T. Hani Handoko (2001 : 211), dengan 

rumus: 

                                                   Jumlah Absensi 

Tingkat Absensi =                                                   X 100 % 

                                      Hari Kerja X Jumlah Guru 

 

Pada Tabel 9. memperlihatkan jumlah jam kerja efektif rata-rata dalam satu 

tahun adalah 205.114 jam, sedangkan jumlah jam kerja efektif yang dicapai 

198.198 jam, dan jam kerja yang hilang dalam satu tahun yaitu 6.916 jam. 

Padahal toleransi jam kerja yang hilang dalam satu tahun adalah sebesar 2% 

dari jumlah jam kerja efektif yaitu 4.102 jam. Hal ini mengindikasikan bahwa 

persentase tingginya tingkat jam kerja yang hilang kemungkinan 

menggambarkan komunikasi internal yang terjalin kurang berperan 

sebagaimana seharusnya. Kenyataan ini kemungkinan disebabkan masih 

kurangnya pemahaman guru atas penilaian, tata tertib dan sanksi yang telah 

diberlakukan pada SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, terutama pelanggaran 

terhadap jam kerja yang telah ditetapkan. Data-data mengenai absensi diatas 

dapat digunakan sebagai indikasi tingkat kedisiplinan guru dalam 

menjalankan tugasnya. 

Sedangkan indikasi-indikasi lain yaitu surat peringatan dan mutasi belum 

dilaksanakan oleh pimpinan, demikian juga dengan insentif kerja yang 

diberikan belum berpengaruh terhadap disiplin kerja. Sebatas ini yang baru 

dijalankan yaitu pendekatan personal, teguran dan peringatan yang dilakukan 

secara lisan dengan memanggil guru tersebut apabila melakukan pelanggaran, 
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hal ini menampakan ketidaktegasan pimpinan atau kepala sekolah dalam 

meberikan peringatan sehingga relatif tidak berpengaruh terhadap disiplin 

kerja. Mengenai mutasi sampai saat ini di SMA Al-kautsar Bandar Lampung 

belum ada guru yang mendapat hukuman mutasi. 

Dari data absensi diatas memperlihatkan indikasi kurangnya disiplin kerja 

guru. Guru yang kurang rajin datang setiap hari kerja, mengindikasikan 

rendahnya disiplin kerja para guru untuk mematuhi peraturan-peraturan yang 

telah ditetapkan oleh SMA Al-Kautsar Bandar lampung. Rendahnya tingkat 

disiplin kerja dari beberapa guru salah satu penyebabnya komunikasi yang 

dijalankan dalam sekolah kurang berperan sebagaimana mestinya, seperti 

komunikasi sebagai pemberi informasi, alat untuk memecahkan masalah atau 

persoalan pengambilan keputusan, mempermudah perubahan-perubahan yang 

ingin dilakukan sebagai pintu untuk keluar masuk informasi dari pihak-pihak 

luar sekolah sebagai wahana untuk mengevaluasi diri, sehingga dengan ini 

mengakibatkan kurangnya komunikasi antar pimpinan dengan guru dan antar 

guru dengan guru yang menyebabkan rendahnya disiplin kerja. 

Sehubungan dengan hasil observasi dan pengamatan yang penulis lakukan 

pada SMA Al-Kautsar Bandar lampung didapat penjelasan, keterangan data 

absensi tentang pelaksanaan komunikasi internal yang dilaksanakan antara 

pimpinan dengan bawahan baik komunikasi secara keatas, kebawah maupun 

kesamping, didapat masih ada beberapa guru yang tingkat absennya tinggi, 

sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan disiplin kerja guru 

itu sendiri. Hal ini ternyata disebabkan komunikasi internal yang 
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dilaksanakan belum efektif pada SMA Al-Kautsar Bandar lampung. Dari latar 

belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang 

“Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Disiplin Kerja Guru SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung”. 

B. Permasalahan 

Seorang pemimpin melakukan pengawasan personal terhadap guru untuk 

mencari point-point terpenting yang menyangkut kinerja guru itu sendiri, apa 

yang menjadi kelebihan atau kekurangan dari seorang guru maupun kendala 

yang mempengaruhi kinerja mereka, dan setelah didapatnya kesimpulan maka 

layak dikomunikasikan secara formal melalui media rapat untuk mencari dan 

menentukan ketetapan-ketetapan yang nantinya akan dapat memaksimalkan 

kinerja guru. Permasalahan yang terjadi  pada SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung dapat dilihat dari jumlah rapat pada Tabel 4. yaitu rata-rata sebulan 

sekali padahal idealnya seminggu sekali. Kurangnya rapat koordinasi 

mengindikasikan jarang terjadinya pembenahan serta dapat menyebabkan 

pertukaran informasi tidak efektif, dan pertukaran informasi dari atasan ke 

bawahan tidak berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Selain jumlah rapat yang 

kurang, rendahnya tingkat disiplin kerja juga ditunjukan melalui tingginya 

tingkat absensi serta jumlah peraturan yang dilanggar, dapat dilihat pada 

Tabel 6. dimana tingkat absensi tahunan pada Tahun 2011 rata-rata 3,34% 

dengan toleransi 2,00%, jumlah hari absen rata-rata dalam satu tahun adalah 

41 hari termasuk tinggi untuk kategori SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

sebagai SMA percontohan dikota Bandar Lampung. 
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Pada Tabel 9. memperlihatkan jumlah jam kerja efektif rata-rata dalam satu 

tahun adalah 205.114 jam, sedangkan jumlah jam kerja efektif yang dicapai 

198.198 jam, dan jam kerja yang hilang dalam satu tahun yaitu 6.916 jam. 

Padahal toleransi jam kerja yang hilang dalam satu tahun adalah sebesar 2% 

dari jumlah jam kerja efektif yaitu 4.102 jam. Hal ini mengindikasikan bahwa 

persentase tingginya tingkat jam kerja yang hilang kemungkinan 

menggambarkan komunikasi internal yang terjadi masih kurang terjalin 

dengan efektif. Fakta-fakta tersebut kemungkinan disebabkan masih 

kurangnya komunikasi internal. Kedisiplinan guru akan dicapai dengan baik 

apabila guru mendapat informasi melalui komunikasi internal yang 

dilaksanakan secara efektif.  

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut  

“Apakah komunikasi internal  berpengaruh terhadap peningkatan disiplin 

kerja guru SMA Al-Kautsar Bandar Lampung?”. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan  

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi internal serta pengaruhnya 

terhadap disiplin kerja. 
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2. Kegunaan 

Sebagai sumbangan pemikiran kepada  SMA Al-Kautsar Bandar Lampung 

untuk mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan disiplin 

kerja guru. 

D.   Kerangka Pemikiran 

Sesuatu yang berjalan lambat bahkan akan terhambat jika tidak ada 

komunikasi antara sesama pelaksananya, baik komunikasi antara sesama 

maupun kontak dengan pemimpin sebagai pengatur, pembimbing, dan 

penunjuk jalan ke arah yang dikehendaki bersama. Kebersamaan dan rasa 

kekeluargaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan akan menumbuhkan 

rasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap maju mundurnya 

sekolah maupun organisasi lainnya. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran 

Komunikasi Internal (X) 

 

Komunikasi ke bawah (X1) 

1. Tugas-tugas yang harus dikerjakan 

2. Kebijakan organisasi 

3. Tujuan-tujuan yang dicapai 

 

Komunikasi ke atas (X2) 

1. Laporan pelaksanaan tugas 

2. Gagasan 

3. Keluhan 

 

Komunikasi ke samping (X3) 

1. Kegiatan yang dilakukan 

2. Nasehat 

3. Saran 

 

 

Hariandja  

(2002) 

Disiplin Kerja (Y) 

 

1. Tujuan dan 

kemampuan 

2. Waskat 

3. Sanksi hukuman 

 

 

Hasibuan  

(2006) 
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E.  Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kerangka pikiran, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Komunikasi Internal 

Berpengaruh Signifikan Terhadap Disiplin Kerja Guru  SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung”. 


