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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi adalah proses dimana seseorang berusaha untuk

memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis.

Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan

menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Komunikasi

langsung berarti komunikasi disampaikan tanpa penggunaan mediator atau

perantara, sedangkan komunikasi tidak langsung berarti sebaliknya.

Komunikasi adalah sendi dasar terjadinya sebuah interaksi sosial, antara

yang satu dan yang lain saling tolong menolong, saling memberi dan

menerima, saling ketergantungan. Intinya bahwa dengan berkomunikasi tidak

akan terjadi kesalapahaman  atau adanya saling pengertian antara yang satu

dan yang lainnya.

Pentingnya  komunikasi  bagi  manusia  tidak  dapat  dipungkiri  begitu

juga halnya bagi suatu organisasi, dengan adanya komunikasi yang baik suatu

organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya bila tidak

ada komunikasi yang baik  maka  dalam  suatu  organisasi  akan  terjadi

diharmonisasi  antar  anggota organisasi. Untuk  menghindari  hal  ini, maka

para pemimpin organisasi perlu memahami dan menyempurnakan

kemampuan organisasi sehingga komunikasi dalam organisasi tersebut

menjadi  efektif.  Didalam  organisasi komunikasi diperlukan untuk menjalin

hubungan yang harmonis dan tukar-menukar informasi antara  atasan  dan

bawahan atau sebaliknya dari  bawahan  kepada  atasan  dan sesama bawahan
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dalam organisasi tersebut. Organisasi merupakan suatu persatuan dari

berbagai pribadi dengan tujuan dan saling bekerjasama sebagaimana menurut

Siagaian menyebutkan bahwa “Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan

antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk menciptakan tujuan

bersama, dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu

terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut

pemimpin dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.”1

Komunikasi organisasi merupakan komunikasi antar manusia yang

terjadi dalam konteks  organisasi.  Komunikasi  organisasi  diberikan  batasan

sebagai  arus  pesan dalam  suatu  jaringan  yang  sifat  hubungannya  saling

tergantung  satu  sama  lain. Didalam tubuh organisasi terdiri dari bagian-

bagian yang disebut unit-unit atau sub-sub, yang kesemuanya itu mempunyai

fungsi dan tugas masing-masing. Menurut Abdul Azis Wahab komunikasi

organisasi adalah pertunjukan atau pesan dan penafsiran pesan diantara unit-

unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu.2

Sekolah merupakan organisasi yang didalamnya terdiri dari

sekumpulan unit-unit kerja (kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga

administrasi, siswa dan lain sebagainya), yang kesemuanya itu dituntut untuk

melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya untuk

mengembangkan serta memajukan kualitas sekolah. Guru adalah  bagian  dari

1Ricky, Teori Organisasi Umum, (online) (http://www. Blogspot.com diakses pada
tanggal  12 Maret 2015) 2015.

2Abdul Azis Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan, (Bandung:
Alfhabeta, 2008), h. 141.
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unit kerja di sekolah. Tugas dari seorang guru adalah membimbing,

mengarahkan, mengajar, dan mendidik terhadap para siswanya.

Suryo Subroto mengatakan

kinerja guru adalah Kesanggupan atau kecakapan guru dalam
menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan  peserta
didik yang mencakup segi afektif, kognitif dan psikomotorik sebagai
upaya  mempelajari  sesuatu  berdasarkan  perencanaan  sampai dengan
tahap evaluasi dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pengajaran.3

Dengan profesi yang disandangnya, diharapkan guru mampu

memberikan sumbangan yang besar terhadap  kemajuan dan  perkembangan

sekolah.  Bisa dikatakan bahwa yang bertanggung jawab atas baik buruknya

kualitas siswa adalah guru. Untuk itu didalam  profesinya  guru  dituntut

untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  dengan  baik sehingga terlihat  prestasi

dalam proses belajar-mengajar untuk mecapai tujuan pendidikan. Komunikasi

dirasakan sangat penting dalam segala aspek kehidupan, khususnya adalah

lembaga pendidikan (sekolah). Apabila komunikasi tidak efektif, maka

koordinasi akan terganggu. Akibatnya adalah diharmonisasi yang akan

mengganggu proses pencapaian target dan tujuan pendidikan. Dalam sebuah

organisasi khususnya sekolah membutuhkan koordinasi antara satu dengan

yang lain agar tercipta adanya keharmonisan, saling pengertian, kesepahaman

antara sub kerja yang satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya organi

sasi dibangun atas  dasar interaksi antara satu orang dengan orang lain. Jika

kerjasama dalam kelompok dapat terselenggara dengan baik, maka tujuan

dari sebuah kelompok  (organisasi) akan  cepat  terwujud, namun  jika

3Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 15.
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terdapat distorsi dalam kerjasama tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai

akan terasa lebih sulit.

Komunikasi organisasi yang ada di sekolah,  diharapkan  akan mampu

memberikan pengaruh terhadap kinerja guru. Adanya komunikasi yang sehat

dan baik antara sub kerja yang  satu  dengan  yang  lain,  diharapkan  akan

turut membantu perkembangan kinerja guru di sekolah. Dengan adanya

keterbukaan dan pengertian maka guru akan merasa lebih akrab dan dapat

dijadikan sebagai teman diskusi. Setiap individu dalam bekerja tidak hanya

menginginkan sekedar gaji dan prestasi, tetapi bekerja merupakan pemenuhan

kebutuhan akan interaksi sosial. Guru yang memiliki rekan kerja yang ramah

dan mendukung, akan mengantarkan mereka pada hasil kerja yang baik pula.

komunikasi organisasi dapatlah diartikan sebagai  keberhasilan  komunikasi

antara  kepala  sekolah  dengan  para  bawahannya (guru).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di SMAN 05 Konawe Selatan

bahwa komunikasi antara kepala sekolah dan guru-guru sebagian besar tidak

berjalan dengan efektif. Kepala sekolah belum mampu secara maksimal  dalam

melaksanakan perannya, hal ini terbukti dari seringnya mengambil keputusan

secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama, kurang adanya keterbukaan

dan ketegasan kepada guru seperti tidak mengontrol kehadiran guru, sehingga

kinerja guru kurang berjalan maksimal dan menyebabkan tujuan komunikasi

kurang  jelas.

Dengan demikian pimpinan sebagai yang bertanggung jawab dalam

organisasi dapat memberikan kontribusi untuk membangkitkan komunikasi
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yang baik dalam organisasi. untuk mencapai keberhasilan kinerja dalam

organisasi, pimpinan seharusnya berperan aktif berkomunikasi kepada para

anggota.

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan di atas, penulis merasa

terdorong untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan

judul “ PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA

GURU DI SMAN 05 KONSEL KECAMATAN MORAMO KABUPATEN

KONAWE SELATAN”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas untuk lebih memperjelas dan

memberi arah yang tepat dalam pembatasan penelitian ini, penulis

memberikan batasan sesuai dengan judul sebagai berikut:

1. Komunikasi organisasi di SMAN 05 Kosel Kecamatan Moramo

Kabupaten Konawe Selatan?

2. Kinerja guru di SMAN 05 Konsel Kecamatan Moramo Kabupaten

Konawe Selatan ?

3. Pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja guru di SMAN 05

Konsel Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka peneliti, merumuskan

masalah untuk selanjutnya dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran komunikasi organisasi di SMAN 05 Konsel

Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan ?
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2. Bagaimana gambaran kinerja guru di SMAN 05 Konsel Kecamatan

Moramo Kabupaten Konawe Selatan ?

3. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan komunikasi organisasi

terhadap kinerja guru di SMAN 05 Konsel kecamatan Moramo Kabupaten

Konawe Selatan ?

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah “sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna,

sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu

melalui penelitian”. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis

dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

komunikasi organisasi terhadap kinerja guru di SMAN 05 Konsel kecamatan

Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui komunikasi organisasi di SMAN 05 Konsel

Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui kinerja guru di SMAN 05 Konsel Kecamatan Moramo

Kabupaten Konawe Selatan.

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif dan signifikan

komunikasi organisasi terhadap kinerja guru di SMAN 05 Konsel

Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.
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F. Manfaat penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka mamfaat yang diharapkan

adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Dapat memperkaya  konsep  dan  teori  untuk  mendukung perkembangan

ilmu  pengetahuan  manajemen  sumber  daya  manusia,  khususnya  yang

terkait dengan komunikasi organisasi dan kinerja guru.

2. Manfaat praktis

secara paktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi

pihak-pihak sebagai berikut :

a. Kepada Peulis dapat memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan

serta merealisasikan dalam lingkungan masyarakat.

b. Kepada pengelola lembaga pendidikan dalam hal ini kepala sekolah

agar dapat berkomunikasi dengan tegas kepada semua guru sehingga

meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi.

c. Kepada guru untuk senantiasa meningkatkan kinerja untuk pencapaian

tujuan pembelajaran yang lebih maksimal.

d. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai informasi awal untuk ditelaah dan dikaji secara lebih

komferehensip.

G. Definisi Operasional

1. Komunikasi organisasi merupioakan keberhasilan kepala sekolah dan

guru dalam proses penyampaian informasi diantaranya: mampu
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menyampaikan  pesan,  menerima  pesan,  memberikan  umpan  balik

dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang baik, menciptakan

kesepahaman untuk  mencapai  tujuan bersama.

2. Kinerja guru adalah penampilan kerja untuk menunjukkan keberhasilan

seorang guru sehingga terlihat prestasinya dalam hal kedisiplinan,

perencanaan, proses belajar mengajar, serta pelaksanaan evaluasi yang

ditandai dengan kemampuan paedagogik; personal, professional, dan

sosial untuk mencapai tujuan pendidikan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Komunikasi Organisasi

1. Pengertian Komunikasi Organisasi

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu communis yang

berarti  sama  (common).  Dari  kata communis berubah  menjadi  kata  kerja

kommunicare, yang berarti  menyebarkan  atau memberitahukan. Jadi menurut

asal katanya, komunikasi berarti menyebarkan atau memberitahukan

informasi   kepada   pihak   lain   guna   mendapatkan pengertian yang sama1.

Menurut T.  Hani  Handoko “Komunikasi  adalah  proses  pemindahan

pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke-orang

lain”.2 Dalam  perpindahan  pengertian  tersebut  tidak  hanya  sekedar  kata-

kata yang digunakan dalam sebuah percakapan, tetapi juga dibutuhkan

ekspresi wajah, intonasi, titik putus vocal dan lain sebagainya. Menurut

Jalaluddin Rakhmat “Komunikasi  adalah  suatu  proses tukar  menukar

informasi  dan  transmisi  dari suatu arti, dan semuanya itu merupakan sesuatu

yang sangat penting di dalam suatu organisasi”.3

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang

komunikator kepada komunikan atau pengirim pesan  dari  satu  pihak  kepada

pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian. Maksudnya bahwa

1 Ig Wursanto, Dasar-dasar Ilmu Organisasi, (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 153.
2 Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta, 1995), h. 272.
3 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2000), h. 12.
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