
4. Faktor penghambat komunikasi kepala s~kolah kepada guru dalam 

koordinnsi tugas bcrkaitan dcngan kcjclasan dan scring bcn1hahnya 

infonnasi alitu kd,ijakan dan Dinas Pcndidik•m dan PcngaJaran 

Kabupaten Deli S;!rdang serta keterlanmbatan pcnyelesaian tugas 

administras1 guru rnaupun rcgawai, scdangkan faktor pcndukungnya 

kepcmimpinan, komunikasi, dan iklim sekolah di SD Ncgcri No 

101786 Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang rncnjalankan 

prms1p proft:sional dan kckcluargaan. Kctcrlambat.an dalam 

pcnycksaian tuga!; <.liat.asi dt:ng<.uJ cara mcngcrJakan bcrsama untuk 

mengejar targt:t waktu penye!esai:.m. 

B. lmplilulsi 

Sccara umum startegi komunikasi kepala sckolah kepada guru dalam 

koordinasi tugas di SD Negeri N~).l0\786 Tanjung Morawa Kabupaten Deli 

Serdang tergolong baik. Mcrnpcrhatik.an hal ini maka k.epala sekolah beserta 

guru maupun pegawai perlu mcmpcrtahankru1 sckaligus rneningk.alkatk.annya 
~ 

untuk masa yang a.kan daumg. Untu.k mewujudkan hal ini maka pihak 

Kacahdis Pendidikan dan Pcngajaran Kecamatan Tanjung Morawa-B beserta 

Dinas Pendidikan dan Pengajanm Kabupaten Deli Serdang beserta unsur 

tcrk~it lainnya hcndak.--nya ucmberi perhatian yang scrius pada pcnmgkatan 
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kemampuan komunikasi maupun koordinao;;i ini guna perwujudan upaya 

mcnc1ptaknn sckolah yang mcmiliki kincrja dan bcroricntasi mutu pada rnasa 

yang akan datang. 

Pcmbcri::m perhat1an im sccara langsung dapat dilakukan dcngan 

upaya peningkatan pendidikan bagi kcpala seko!ah melalui pemberian 

beasiswa pendidikan bagi kepala s~kolah yang memiliki prestac;i dalam 

melaksanakan tuga!inya kejenjang yang kbih tmggi. Upaya ini akan 

mendorong pcningkatan kualitas sumbcr daya manusia daerah tcrutama bagi 

kcpala sckolah scbagai ujung tombak pcningkatan kualitas sumb~:rdaya 

manusia secara keseluruhan. D1samping pengirimun kcpala sckolah sendiri 

pada kcgiatnn pclatihan-pelatihan, pt:nataran, mall un Jokakar a dalam 

bida..'1g manajcmcn yang dJsclcnggarakan Dina!i Pendidikan dan P(.:ngajaran 

Kabupatcn Deli Serdang 

Adanya pelatihan, pcnataran, maupun lokakarya yang dilakukan sccara 

berencana dan berkesinambungan d iharapkan akan meningkatkan kcrnampuan 

kepala sekolah dalam bidang manajcmen ini sebagai bagian tugas dan 

tanggung jawab proft~sinya. Manakala hal ini dapat bcrlangsung maka .. 
diyakini dan diharapkan peningkatan kualitas pcnyclcnggaraan manajcmcn 

sckolah pada tatnran mikro dan kual Jtas pendidikan sccam makro setahap demi 

sctahap akan O<lpat diwujudkan untuk ma<;a-masa yang akan datang 
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C. Saran-Saran 

Memp~rhatikan uraian st:bclumnya., mak<l ada bcbcrap;J saran yang. 

dapat dikemukan da!am kcsempatan ini yaitu: 

I. Mcskipun komunikasi kcpala sekolah dengan guru maupun staf pegawai 

yang ada di SO Ncgcri No I 01786 TanJung Morawa Kabupatcn Deli 

Scrdang tergolong baik dan harmonis, namun da\am pcmanlapan 

koordinasi ma..o;ih pcrlu ~nmgkatan frckucnsi komunikasi formal maupun 

non formal agar sckolah st:makin cfcktif. 

2. Untuk mcngatasi kctcrlambatan pcnyclesaian tugas 

supaya tepa! waktu, hcndaknya kcpala SO Ncgeri No. I 0! 7'~6 

Morawa Kahupatcn Deli Scrc.lang dapat Jcbih mcningkatkan c.lisiplin kcqa 

dalam menyclcsaikan tugas, disamping mcngusahakan penamuahan 

insentif agar guru dan staf pt:gawai scmakm tem1otivasi, karena volume 

kcrja yang begitu banyak . 
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