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Keberadaan sekolah merupakan satu pranata budaya yang dihadapkan 

dengan berbagai tantangan yang kompleks dewa..a ini. Di satu ~isi sekolah 

dihadapkan pada cepatnya perubahan akibat globalisasi yang memunculkan 

persaingan dalam pcngclolaan sckolah itu ~cndiri. Oi sisi lain kcmajuan 

tcknologi informasi dan transport,asi menuntul pcrlunya upaya rclcvansi 

program l!.!mbaga ini dengan kebutuhan masyarakat terhadap rnutu lulusnn 

(owput) tcrdidik di masyarakat. 

Salah satu isu pcnting dalam pcrkembangan berbagai orga111sasi dan 

perusahaan dewast"l ini ialah keunru,~lan manajemen. Perubahan dan 

kemajuan sebuah perusahaan, industri, pcrbankan dan institusi lainnya 

terletak pacta kcunggulan manajcmennya. Karena itu, manajamcn pada saat 

ini sedang naik daun dalam pusat-pusat kajian dan pcnelitian organsiasi untuJ..: 

menj~ikannya sebagai tekno!ogi yang dapat mcrubah suatu organisasi . • 
Strukturisasi dnlarn organisasi ada!ah da!am rangka membagi tugas-

tugas sesuai bidang yang diperlukan untuk mencapai tujuan organsia!ii. 

Dengan adanya bidang-bidang yang masing-rna5ing rncrniliki tugas dan 

tanggung jawab sesuai jabatan ynng ada mcrupJ.kan suatu tindakan 



manajemen yang secara organisatoris perlu mendapat perhatian setiap 

rnanajer. Untuk mcncapai sinkronlsasi dan integritas pelaksanaan tugas-tugas 

organisasi inilah maka diperlukan suatu koordinasi dari manajcr puncak 

terhadap semua staf, bidang atau bagian sehingga tindakan mercka selaras, 

serasi dan sejala.n dalam mencapai tujuan. Para staf akan tcrhindar dari 

kesimpangsiuran dan tumpang tindih dalam tugas --tugas dalarn setiap 

kegiatan yang dilaksanakan.Demikian pula di kalangan para staf dan 

karyawan juga harus ada keselarasan tindakan dalam mclakukan suatu 

kegiatan untuk nwncapai tujuan organisa.si. 

Persond suutu organisas1 tentunya nwrupakan kdurnpok kcrj~1 yang 

an nr}crasJona. John Payne dan Shirley 

Payne (I 999: I 03) menjelaskan : "encouragmg your team to ""'hit.:l'e /h[j 

resu!Js needed is no easy laskfor any manager. c:xperwnccd or other.t,ise. The 

approaches that r.:an he used to encourage V(ny enormou.v/y. person to person 

and situat 

,/On tv situation". Upaya mcndorong anggota untuk mcmpcrolch hasil 

merupakan tugas seorang manajer yang tidak mudnh da/am pengalaman kerja 

Pendekatannya dapat dilakukan mdalui individu kepada individu dan 

kt!lompok dengun kelompok kerja Ja!am suaru org<Jnisasi ya11g iurinya ada!ah 

koordinast yang efcktif. 
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Pada masing-masing bidang terdapat tanggung jawab tugas dan 

wewenang dalam menjalankan kegiatan atau program organisasi. Namun 

untuk terlaksananya suatu kegiatan dalarn bidang tertentu diperlukan 

infonnasi kepada bidang lain Jan kcmunikasi agar bidang lain dapat 

mcmbcrikan dukw1gan scsuai dengan hidang tugasnya. Maka hal-hal scpcni 

ini scbcnarnya merupakan pekerjaan kecil, namun bila diabaikan dapat 

mengganggu tcrlaksananya pckerjaan dalam satu bidang tcrtcntu yang terkait 

untuk mcncapai tujuan organis•L'ii. 

Salah satu unsur yang mcncntukan keb.ngsungan hidup scbuah 

sckolah dasar adalah f~1ktor manajemcn Funr,si rnwwjemcll bagi s~h)!ah 

~fcsien. Aktivitas pendidikan dan pengajaran seLaga misi utama sebuah 

sekolah sangat ditentukan oleh proses dan fungsi mannjemcn yang ditt:rapkan 

pada sckolah tersebut 

Manajemen sekolah dasar sangat kompleks karena mc!ibatkan 

berbaga.i aktivitas manajcriai yang dijalankan olch kepala sekolah, guru, tata 

usahQ, maupun pcgawai. Unsur pimpinan yang dalam kaitan ini adalah kcpala .. 
sekolah dan pelaksana akademik dan administrasi yang dilakukan oleh guru 

dan J>cgawai serta ~rsonil lainnya mcrnanfaatkan sumbcr daya sckolah 

untuk rnencapai tujuannya. Fungsi-fungsi manajemen sekolah das~1r tersebut 

dimulai dari percncanaan (planning), pengorganisasian (organi=mg), 
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penggerakan (w.:tuaJmg) dan pengawasan (controlling) dan penilaian 

(evaluating} yang akan menentukan corak ak.1ivitas akademika di lembaga 

dasar ini. 

Faktor koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas dari berbagai unit-

unit atau bidang yang ada pada setiap sekolah baik pengajaran. kcgiatan rutin 

lainnya merupakan asJX!k penting dalam proses pengorganisasi surnber daya 

manusia atau personil sehingga tcrcipta sinkronisasi tindakan satu sama lain 

dalam rangka mengefek'tifkan pcncapaian tujuan organisasi. Guna menunjang 

misi diatas kcmampuan mcnyusuo stratcgi komunikasi anlar pribadi kcpala 

sekolah rnenurut penulis mampu membcriwarna bagi keberhasilan 

Pcntingnya peni;,ruasaan terhadap stratcgi komWJikasi interpersonal 

bagi kcpala sekolah oleh Law dan Glover (2000:94) dijela..~kan bahwa 

:"ejfe,:tive leaders need 10 be ejji:,:tive communication with both individuals 

and groups- especially in communicating their ideas and vision". Dalam 

memimpin sekolah, seorang kepala Sekolah dituntut kemampuan 

kom~nikasinya dalam menyampaiJ.:an gagasan, pikiran, rnendcngarkan 

keluhan orang lain, menyampaikan visi dan misi sekolah, pengambilan 

keputusan, membag.i tugas-tugas, dan menyampaikan kebijilkan. 

Dari hasil bcbcrapa kali grand tour ·cti SD N!.!gcri No 101786 Tanjung 

Mor<1wa, gcjala-gcjala umum yang nampak antara lain : (l) Disiplin be!ajar 
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cukup ketat, (2) Kegiatan ekstra kurikuler berjalan cukup baik, (3) Strategi 

manajemen yang digunakan di SD Negeri No. I 01786 Tanjung Morawa cukup 

berhasil. (4) Kerja sama guru-guru cukup baik, (5) Kesejahternan guru-guru 

diperhatikan dan cukup baik. (6) Kepala sekolah dalam mcmccahkan 

permasalnhan tcknis pcndidikan sclalu hersama-sama dcngan manajernen 

sekolah dan stafnya, dan (7) Bidang akademik cukup berhasi!, pada tahun 

ajaran 2005/ 2006. 

fkrdas:.ukan ur:.uan dan grand lour di ata.s, maka penulis tcrtarik 

' 

melakukan pcnclitian dengan mcngambil judul penelitian :" .~·mlcKi 

Komunikasi Kcpola Sekolah Kcpodo Guru/)a/am }vfc/ahanakan Koordinast 

B. Perm.asalahan Pcuclitum 

Berdasarkan fokus penelitian yang diungkapkan d1 alas, maka yang 

menjadi rumusan masalah C:alam penelitian ini ialah : 

1. Bagaimana Strategi komunikasl kepala sekolah kepada guru dalam 

~claksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas di SD Negeri 

101876 TanjungMorawa? 

2. Fnktor-faktor apasajakah yang mcnjadi renghambat dan pcndukung 

komunikasi kepala sekolah kepada guru dalam mclaksanakan koordinasi 

tugas-tugas di SD Ncgeri 101876 Tanjung Morawa? 



C. Tujuan Penclitian 

Tujuan pcnclilian mi adalah unluk mengctahui : 

1. Mengetahui stratcg1 komunikasi kcpala sckolah kcpada guru dalam 

pelaksana~m tugas~tugas di SD Negcri I 0 I ~P6 Tanjung Morawa. 

2. Mengetahui Fak.1or-taktor yang menjadi penghambat dan pendukung 

komunika.si kcpala sckolah kepad~1 guru dalam mclaksannkan tugas-

tugas di SD Ncgeri \01876 Tanjung Morawa. 

D. Kegun.aan Pcnclitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang sebagal evaluasi 

terhadap kekurangan-kekurangan dan keterbatasan koordinasi 

tugas di sekolah sehingga dapat 

yang lebih balk. 

Cl 
.b 

ditingkatkan dengan program~ 

2. Kepala sekolah scbagai masukan dalam mengevaluasi strategi komunikasi 

antar pribadi yang dilakukan dalam koordinasi yang diterapkan selama ini • 
sehingga dapat diketahui kekuatan dan kclemahannya un~k dili!Jgkatkan 

fungsionalita.snya di masa mendatang. 
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3. Para guru untuk tidak mengulangi kelemahan-kelemahan dapat melakukan 

koordinasi selarna ini sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka pada 
I 

m3!ia akan datang. 
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