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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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organisasi  adalah  sebuah  proses  dimana berkumpulnya satu atau lebih orang

untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Proses inilah yang

menghasilkan keluaran, dan dari keluaran itu yang melaksanakan adalah

manusia yang memiliki kualitas yang baik.

Sedangkan organisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

“Kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan

tertentu kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk

mencapai tujuan bersama”. Menurut Sondang P. Siagian organisasi adalah

Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama

serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah

ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang

yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut

dengan bawahan”.4 sehingga ditarik kesimpulan bahwa suatu organisasi di

dalamnya pasti terdapat sumber daya manusia sebagai mahkluk individu

sekaligus juga makhluk sosial.

Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan salah satu bentuk

tindakan atau prilaku manajerial yang sangat dibutuhkan dalam sebuah

organisasi. Tanpa komunikasi organisasi tidak akan berjalan. Dalam proses

komunikasi itu paling tidak ada dua tindakan yang terjadi masing-masing yaitu

penciptaan pesan dan penafsiran pesan. Pesan dapat ditunjukkan dalam bentuk

verbal maupun bentuk non verbal. Pesan yang disampaikan tersebut

mempunyai fungsi simbolik dan karena itu penerima harus mampu

4Yonatan Kristanto. peran-komunikasi-dalam-organisasi (online), (http://www.
semarang.ac.id, diakses pada tanggal 17 April 2015) 2015.
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menafsirkan maknanya. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai

pertunjukkan atau pesan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi

yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. komunikasi organisasi

terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan juga informal, dan

berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dari pada komunikasi kelompok.

Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kelompok dari kelompok-

kelompok. komunikasi organisasi seringkali melibatkan juga komunikasi

diadik, komunikasi antarpribadi dan adakalanya juga komunikasi publik.

komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni

komunikasi kebawah, komunikasi keatas, komunikasi horisontal, sedangkan

komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi.5

Redding dan  Sanborn  berpendapat

komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi
dalam organisasi yang komplek. Arti komplek dalam hal  ini adalah
mencakup hubungan antara manusia diantaranya hubungan atasan
terhadap bawahan atau sebaliknya, penggunaan media dalam
penyampaian pesan, keterampilan dalam berkomunikasi antar sesama
seluruh lapisan organisasi.6

Menurut Katz dan Kahn Komunikasi organisasi adalah merupakan arus

informasi, pertukaran informasi dan pemindahan “ meaning ” atau arti di dalam

suatu organisasi.7 Zelko dan Dance komunikasi organisasi adalah suatu system

yang saling tergantung yang mencakup internal dan eksternal.8

5 Farid Hamid dan Heri Budianto, Ilmu Komunikasi, (Jakarta:  kencana , 2011), h. 83.
6 Arni   Muhammad, Komunikasi   Organisasi,   (Jakarta:   Departemen   Pendidikan

dan Kebudayaan, 1989), h. 66.
7 ibid., h. 66.
8Ricky, Teori Organisasi Umum, (online) (http://www. Blogspot.com diunduh pada

tanggal  1 Agustus 2015) 2015.
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Thayer berpendapat

Tiga sistem komunikasi dalam Organisasi yakni sebagai berikut :
1. Berkenaan dengan kerja organisasi seperti data mengenai tugas-tugas

atau beroperasinya organisasi.
2. Berkenaan dengan pengaturan organisasi seperti perintah, aturan dan

petunjuk.
3. Berkenaan dengan pemeliharaan dan pengembangan organisasi. 9

Dengan kata lain komunikasi   organisasi   adalah   proses menciptakan

dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling

tergantung satu sama lain secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

komunikasi organisasi adalah suatu pendekatan untuk mensurveri

sikap, persepsi, dan kepuasaan anggota organisasi sehingga memberikan

informasi mengenai komunikasi. komunikasi ini terjadi kapanpun setidak-

tidaknya seseorang yang menduduki suatu jabatan dalam menafsirkan pesan.10

Menurut Suranto Aw, ada beberapa indikator komunikasi efektif, ialah:

a. Pemahaman

“Ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana

dimaksudkan oleh komunikator”.11 Tujuan dari komunikasi adalah terjadinya

pengertian  bersama, dan  untuk  sampai  pada  tujuan  itu,  maka  seorang

komunikator maupun komunikan harus sama-sama saling mengerti fungsinya

masing-masing. Komunikator mampu menyampaikan pesan sedangkan

komunikan mampu menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator.

9Ricky, Teori Organisasi Umum, (online) (http://www. Blogspot.com diakses pada
tanggal  1 Agustus 2015) 2015.

10Dedi Mulyadi, Komunikasi Organisasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011),
h. 110.

11Suranto Aw, Komunikasi Efektifuntuk Mendukung Kinerja Perkantoran (online)
(http://www. malang.ac.id, diakses pada tanggal 12 Maret 2015) 2015.
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b. Kesenangan

“Yakni apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan

informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan ke dua

belah pihak”.12 Suasana yang lebih rilex dan menyenangkan akan lebih enak

untuk  berinteraksi  bila  dibandingkan  dengan  suasana  yang  tegang.

Karena komunikasi  bersifat  fleksibel.  Dengan  adanya  suasana  semacam

itu,  maka akan timbul kesan yang menarik.

c. Pengaruh pada sikap

Tujuan berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi sikap. Jika dengan

berkomunikasi   dengan   orang   lain,   kemudian   terjadi   perubahan   pada

perilakunya, maka komunikasi yang terjadi adalah efektif, dan jika tidak ada

perubahan pada sikap seseorang, maka komunikasi tersebut tidaklah efektif.

d. Hubungan yang makin baik

“Bahwa dalam  proses  komunikasi  yang efektif  secara tidak  sengaja

meningkatkan  kadar  hubungan interpersonal”.13 Seringkali  jika  orang  telah

memiliki persepsi yang sama, kemiripan karakter, cocok, dengan sendirinya

hubungan akan terjadi dengan baik.

e. Tindakan

Komunikasi akan efektif jika kedua belah pihak setelah berkomunikasi

terdapat adanya sebuah tindakan.

12 Suranto Aw, Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Perkantoran (online)
(http://www. malang.ac.id, diunduh 12 Maret 2015) 2015.

13 Suranto Aw, Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Perkantoran (online)
(http://www. malang.ac.id, diakses pada tanggal 12 Maret 2015) 2015.
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Menurut Jimmy Sentoso, “ Prinsip  dasar  yang  harus  kita  perhatikan

dalam berkomunikasi dapat kita  rangkum dalam satu   kata,   yaitu   REACH

(Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble),yang berarti merengkuh atau

meraih.14

a. Hukum pertama dalam berkomunikasi adalah Respect.

Respect merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan

bicara  kita. Dengan  sikap ini  kita belajar untuk  berhenti  sejenak  agar

tidak mementingkan  diri  kita  sendiri  akan  tetapi  lebih  mengutamakan

kepentingan orang  lain.  Dengan  informasi  yang  telah  disampaikan

kita  berusaha  untuk memahami  orang  lain  dan  menjaga sikap  bahwa

kita  memang  butuh  akan informasi tersebut.

b. Hukum kedua adalah Empati

Yaitu kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau

kondisi  yang  dihadapi  oleh  orang  lain. Dalam  hal  ini  kita  berusaha

untuk memahami sikap seseorang serta ikut dalam kondisi yang sedang

dialami oleh seseorang tersebut, sehingga hubungan emosional pun akan

lebih mudah terjalin. Biasanya orang  akan  lebih  senang  berkomunikasi

dengan  orang  yang  bisa membuat perasannya nyaman. Arti nyaman di

sini adalah lebih pada perhatian dan pengertian seseorang dalam

memahami sikap orang lain.

c. Hukum ketiga adalah Audible.

14Jimmy Sentoso, Komunikasi Efektif dalam Tim (online) (http://www.
Sinarharapan.co.id,  diakses 12 Maret 2015) 2015.
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Makna dari audible antara lain: dapat didengarkan atau dimengerti

dengan baik. Kunci utama untuk dapat menerapkan hukum ini dalam

mengirimkan pesan adalah buat pesan anda mudah untuk dimengerti,

fokus pada informasi yang penting, gunakan ilustrasi untuk membantu

memperjelas isi dari pesan tersebut, taruhlah  perhatian  pada  fasilitas

yang  ada  dan  lingkungan  disekitar anda, antisipasi kemungkinan

masalah yang akan muncul, selalu menyiapkan rencana atau pesan

cadangan.

d. Hukum keempat adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan

(Clarity).

Kejelasan dari pesan dibutuhkan adanya simbol atau isyarat, bahasa yang

baik,  penegasan kata. Cara untuk menyiapkan pesan agar jelas yaitu

tentukan goal yang jelas, luangkan waktu untuk mengorganisasikan ide

kita, Penuhi tuntutan kebutuhan format bahasa yang kita pakai, buat

pesan anda jelas, tepat dan meyakinkan, pesan yang disampaikan harus

fleksibel.

e. Hukum  kelima  dalam  komunikasi  yang  efektif  adalah  sikap  rendah

hati (Humble)

Sikap seperti ini berarti juga tidak sombong, karena dengan kerendahan

hati, seseorang  akan  lebih  menghargai  seseorang  baik  sikap,  tindakan

serta perkatannya. Dengan sikap seperti ini juga akan lebih  memudahkan

seseorang untuk  menyampaikan pesan,  karena pada dasarnya sikap

seperti ini lebih mengutamakan kepentingan orang lain dari pada
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kepentingannya sendiri karena sikap ini lebih kepada bagaimana

memahami  orang lain,  bukannya bagaimana orang lain memahami

kita.15

Seseorang biasanya akan cenderung lebih tertarik dengan orang lain

karena memiliki factor kesamaan (sama hobi, sama sifat),  keakraban

(keluarga, teman karib), dan kesukaan. Dengan kondisi seperti itu orang tidak

merasa sungkan untuk berbicara, yakni menceritakan masalah hidupnya

secara jujur tanpa adanya kecanggungan berkomunikasi diantara kedunya.

Jika sudah demikian, maka antara satu dengan yang lainnya akan saling

mempengaruhi dan dengan sendirinya komunikasi akan berlangsung secara

efektif.

2. Kemampuan dan Keterampilan Dalam Berkomunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara satu

individu dengan individu yang lain,  untuk  itu  dari  masing-masing  individu

diharapkan memiliki kamampuan serta keterampilan yang dibutuhkan  dalam

proses komunikasi.

a. Kemampuan dalam menyampaikan pesan

Untuk dapat mempengaruhi komunikan secara efektif, penyampaian

pesan perlu memperhatikan langkah-langkah:

1. Attention (perhatian) artinya bahwa pesannya harus dirancang dan

disampaikan sedemikian rupa sehingga  dapat menumbuhkan perhatian

dari  komunikan.  Misalnya  seorang  pimpinan  memulai dahulu dengan

15Jimmy Sentoso, Komunikasi Efektif dalam Tim (online) (http://www.
Sinarharapan.co.id,  diakses 12 Maret 2015) 2015.
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mengajak berbincang-bincang secara santai dengan karyawan, tersenyum,

menanyakan kesehatan, dan sebagainya sebagai cara untuk menarik

perhatian.

2. Need (kebutuhan) artinya bahwa komunikator kemudian berusaha

meyakinkan  komunikan  bahwa  pesan  yang  disampaikan  itu penting

bagi komunikan.

3. Satisfaction (pemuasan), dalam hal ini komunikator memberikan bukti

bahwa yang disampaikan adalah benar.

4. Visualization (visualisasi)  komunikator  memberikan  bukti-bukti lebih

konkret sehingga komunikan bisa turut menyaksikan.

5. Action (tindakan), komunikator   mendorong   agar   komunikan bertindak

positif  yaitu  melaksanakan  pesan  dari  komunikator tersebut.16

Kunci utama dari komunikasi adalah dari seorang komunikator. Untuk

itu  calon komunikator  dituntut  untuk mampu  menyampaikan  pesan  sesuai

dengan keinginan komunikan, artinya bahwa dalam proses komunikasi

dibutuhkan  adanya  sikap  manghargai orang lain,  serta  ikut  dalam  suasana

yang  sedang  dialami orang  lain empati,  sehingga  dengan  adanya  sikap

semacam itu proses komunikasi akan lebih mudah tercapai.

b. Kemampuan dalam menerima pesan (mendengarkan)

Seringkali bahwa sesuatu  yang diungkapkan tidak selalu dimengerti

oleh orang lain,  bahkan  bisa  menimbulkan  sebuah  kesalahpahaman.  untuk

itulah  agar  informasi  dapat  diterima  dengan  baik  sehingga  menimbulkan

16Suranto Aw, Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Perkantoran (online)
(http://www. malang.ac.id, diakses 12 Maret 2015) 2015.
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umpan balik perlu memperhatikan hal-hal berikut ini mendengarkan terdiri

dari sejumlah dimensi-dimensi:

1. Mendengarkan itu adalah suatu fungsi yang kompleks dan unik dari

persepsi atau tanggapan.  Mendengarkan  ialah suatu  proses  yang bersifat

selektif dimana kita memilih dari banyak perangsang-perangsang yang

mengelilingi  kita,  yang  paling  cocok  kepada kebutuhan-kebutuhan dan

tujuan kita.

2. Mendengarkan itu adalah suatu proses  yang terus-menerus mengalir atau

berjalan.

3. Mendengarkan adalah dalam  proses  komunikasi  ini  tentunya  ada tujuan

atau maksud yang hendak dicapai oleh komunikator dan komunikan,

tujuan atau  maksud  dari  proses  komunikasi  ini  adalah melahirkan efek-

efek tertentu dalam komunikasi.17

c. Kemampuan dalam memberikan umpan balik

Umpan balik sangat penting dalam komunikasi, karena seseorang bisa

mengetahui informasi atau pesan yang telah disampaikan itu sampai sesuai

dengan keinginan komunikator.

Menurut Masyhuri HP dalam buku Asas-asas Komunikasi, bahwa
umpan balik adalah informasi tentang keberhasilan penerima dalam
menangkap pesan yang disampaikan oleh sumber sebagai kontrol
efektivitas tindakan komunikator dan untuk pedoman bagi tindakan
selanjutnya.18

Dengan demikian ukuran dari efektivitas komunikasi adalah dengan

adanya umpan balik, yakni pemberian tanggapan terhadap komunikator.

17Suranto Aw, Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Perkantoran (online)
(http://www. malang.ac.id, diakses 12 Maret 2015) 2015.

18 Masyhuri HP, Asas-asas Komunikasi, (IKIP Semarang Press, 1991), h. 50.
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Adapun respon  atau  tanggapan  dari  komunikasi  dibedakan  sebagai

berikut:

1. Respon langsung (direct respon), ialah  respon yang diberikan langsung

oleh pihak komunikan tidak memerlukan jangka waktu yang relatif lama.

2. Respon tidak langsung (indirect respon)  ialah respon yang memerlukan

jangka waktu.Dalam hal ini respon yang diberikan oleh pihak komunikan

tertunda beberapa saat.

3. Respon yang kurang dimengerti (zero respon), ialah respon yang tidak

dapat dimengerti oleh pihak komunikator.

4. Respon  yang  dapat  dimengerti  (positive  respon), ialah  respon  yang

diberikan oleh pihak komunikan dapat dimengerti pihak komunikator

dengan pihak komunikan terdapat saling pengertian.

5. Respon yang bersifat netral, ialah respon pihak komunikan yang tidak

memberikan dukungan ataupun menentangnya.

6. Respon yang bersifat negatif, ialah respon yang diberikan oleh pihak

komunikan tidak memberikan dukungan kepada pihak komunikator.

S R

Atau dia dapat berbicara dengn cara ini:

R S

d. Keterampilan dalam berkomunikasi

Menurut Masyhuri HP, agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar,
semua pihak yang berkomunikasi harus memiliki keterampilan dalam
berfikir. Disamping itu sumber harus memiliki keterampilan menyandi
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pesan, ialah mengubah gagasan atau pesan menjadi lambang-lambang,
sedang penerima harus memiliki keterampilan membuka sandi, ialah
menterjemahkan lambang-lambang tersebut, agar pesan yang
terkandung dalam lambang-lambang itu dapat dipahami.19

3. Bentuk-bentuk Komunikasi

Para penulis telah mengelompokkan komunikasi ke dalam beberapa

bentuk. Komunikasi  pada dasarnya  dapat  dikelompokkan  dalam  bentuk-

bentuk  sebagai berikut:

a. Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan adalah komunikasi yang hanya melalui lisan saja dan

tidak  tertulis. Komunikasi lisan  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam,

yaitu komunikasi lisan secara langsung dan komunikasi lisan secara tidak

langsung. Komuniaksi lisan secara langsung bisa berarti, bahwa komunikasi

yang terjadi secara langsung  yakni  melalui  tatap  muka,  seperti  halnya

orang  berceramah, orang  berpidato,  berorasi.  Sedangkan  komunikasi  lisan

tidak  langsung  berarti terjadi  komunikasi  tanpa  adanya  tatap  muka,

seperti  halnya  orang  berbicara ditelepon.

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab:70 dan Al-Isra: 53







Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan

Katakanlah perkataan yang benar, 20

19 Ibid., h. 24.
20 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, (semarang: Toha Putra, 2001), h. 604.
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Artinya: Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya
syaitan menimbulkan perselisihan diantara mereka. Sesungguhnya
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.21

Berdasarkan ayat tersebut, umat islam diharuskan untuk selau berbuat

kebaikan dalam segala kondisi agar dapat menuai hasil kebaikan, baik untuk

kehidupan dunia dan akhirat. salah satu cara untuk menggapai pahala tersebut

adalah dengan berkomunikasi secara baik, sebab dengan berkomunikasi baik

kepada oranglain akan mendatangkan kemaslahatan baik bagi dirinya dan

oranglain.

b. Komunikasi Tertulis

“Komunikasi tertulis atau tercetak adalah komunikasi dengan

mempergunakan rangkaian kata-kata atau kalimat, kode-kode (yang

mengandung arti), yang tertulis atau tercetak  yang dapat dimengerti oleh

pihak lain”.22 Jadi kesimpulannya kedua komunikasi ini lebih kepada

komunikasi satu arah, dimana komunikator hanya menyampaikan pesan yang

ada. Untuk komunikasi ini dirasa kurang  efektif  karena  penyampaian  pesan

dari komunikator belum tentu bisa dipahami oleh komunikan. Ketika

komunikator  memberi  informasi,  dia  tidak memahami  apakah  yang  diberi

informasi sudah mengerti atau belum  akan informasi yang telah disampaikan.

21 Ibid., h. 391.
22 Ig Wursanto, Op Cit., h. 149.
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c. Komunikasi Non Verbal

“Komunikasi non verbal adalah  komunikasi yang menggunakan bahasa

badan  atau  tubuh,  seperti  gerakan  tangan,  jari,  mata,  kepala,  dan  lain-

lain.”23 Komunikasi  ini  melalui berbagai isyarat atau signal  non-verbal.

Media  yang dipergunakan ialah ekspresi, gerak isyarat, gerak dan posisi

badan, yang disebut bahasa badan yang menyatakan sikap dan perasaan

seseorang. Misalkan seorang manajer  menampakkan  wajah  yang  masam

ketika  bawahannya  mengajukan pendapat, dan bisa jadi bawahan tersebut

menafsirkan muka masam itu sebagai penolakan, padahal bisa jadi manajer

tersebut lagi sakit gigi.

Adapun bentuk dari segi jenisnya dalam komunikasi adalah sebagai

berikut:

a. Sistem komunikasi interpersonal,

Adalah sistem komunikasi dengan diri pribadi. Di dalam sistem ini terjadi

suatu proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi (proses

menangkap stimuli atau pesan), persepsi (perubahan sensasi menjadi

informasi), memori (proses penyimpanan informasi dan sewaktu-waktu

dapat  dipanggil  kembali) dan berpikir  (mengolah dan memanipulasi

informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon terhadap

stimuli). Dalam sistem ini, informasi yang diterima langsung diproses oleh

23 Ig Wursanto, Op Cit., h 149.
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alat-alat  indra  keotak  sehingga  menimbulkan  suatu respon  terhadap

stimuli yang diberikan.24

b. Sistem komunikasi antarpersonal,

Adalah komunikasi yang terjadi terutama di antara dua orang atau

beberapa orang yang bersifat alamiah sehingga dapat menghasilkan suatu

hubungan yang produktif secara terus menerus. Menghasilkan suatu

hubungan yang produktif secara terus menerus. Ini bisa diartikan sebagai

suatu proses pertukaran makna antara orang-orang yang saling

berkomunikasi. Pertukaran disini maksudnya suatu tindakan untuk

menyampaikan dan menerima pesan secara timbal balik, sehingga

menimbulkan efek  atau pengaruh  bagi  penerimanya. Jika  sudah  demikian

maka akan timbul kesepakatan bersama.

sebagaimana dalam Q.S An-Nahl : 125 sebagai berikut :













Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

24 Jalaluddin Rakhmat, Op Cit., h. 49.
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4. Fungsi dan Model Komunikasi

Komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam suatu kelompok

atau organisasi sebagai berikut :

a. Kendali (kontrol, pengawasan), bertindak atau mengendalikan perilaku

anggota dalam beberapa cara.

b. Motivasi, membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan apa

yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja, dan apa yang dapart

di kerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah stanndar.

c. Pengungkapan emosi, komunikasi yang terjadi didalam kelompok

merupakan mekanisme fundamental yang dapat ditunjukkan dengan

kekecewaan dan rasa puas, sebagai ungkapan emosional dari perasaan

dan pemenuhan kebutuhan sosial.

d. Informasi, dapat memberikan informasi yang diperlukan individu dan

kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data guna

mengenali dan menilai pilihan-pilihan alternatif.25

Sedangkan Model-Model Dasar Komunikasi adalah sebagai berikut :

a. Model Linear

Model ini memiliki ciri sebuah proses yang hanya terdiri dari satu garis

lurus. Proses komunikasi ini berawal dari komunikator dan berakhir

pada komunikan. Diantara model linear ini adalah:

25 Abdul Azis Wahab, Op Cit., h. 207.
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1. Model Laswell

Model ini dikenal dengan rumusan cara untuk menggambarkan dengan

tepat sebuah tindak komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti  Siapa (Who), mengatakan apa (Says what), dengan

saluran yang mana (In which channel), kepada siapa (To whom),

dengan efek bagaimana (With what effect).

2. Model Braddock

Model Braddock menambahkan dua hal yang ada hubungannya

dengan tindak komunikasi yaitu: Situasi dimana sebuah pesan

dikirimkan  dan apa tujuan komunikator menyatakan sesuatu.

3. Model Shannon dan Weaver

Model ini adalah menggambarkan satu proses komunikasi yang linear

dan satu arah.  Elemen dasar model ini antara lain, sumber informasi,

alat pemancar, sumber noise(gangguan), alat penerima dan tujuan.26

b. Model Sirkuler

Model ini ditandai dengan adanya unsur feedback. Hal ini berarti

komunikasi tidak berawal dari satu titik dan berakhir pada titik yang lain,

tetapi proses komunikasinya berbalik satu lingkaran penuh. yang termasuk

model silkuler adalah :

1. Model De Fleur

De Fleur mempersoalkan arti dari isi pernyataan yang disampaikan

dan arti dari isi pernyataan yang diterima.

26 Zulkifli Musthan, Ilmu Komunikasi, (Makassar, CV. Kencana, 2004), h. 85-86.
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2. Model Osgood-Schramm

Model ini menitikberatkan pembahasannya pada perilaku pelaku-

pelaku utama dalam proses komunikasi.

3. Model Helical Dance

Model ini menggambarkan bagaimana objek-objek dari proses

berubah dari waktu ke waktu.27

4. Model ABX Newcomb

Dalam model ini ada dua Individu (A) dan (B) berorientasi terhadap

satu sama lain dan terhadap objek, manusia atau benda.

5. Model  Ko-Orientasi

Pendekatan Ko-orientasi merupakan komunikasi antar personal atau

antar kelompok , komunikasi dua arah yang interaktif , tiga elemen

sebagai sumber informasi serta dinamisnya komunikasi yang terjadi

antar mereka.

6. Model Westley dan Mc Clean

Model ini menggambarkan model komunikasi antar pribadi.

7. Model Komunikasi Massa Schramm

Model Komunikasi Massa Schramm komunikasi antara satu media

massa dengan masyarakat banyak.

8. Model Maletzke

Model Maletzke berdasarkan elemen-elemen tradisioanal yaitu

komunikator, isi pernyataan, medium, komunikan, dan umpan balik.28

27 Ibid., h. 89.
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5. Hambatan-Hambatan dalam Komunikasi

Komunikasi dalam prosesnya, ada saja beberapa hal yang merintangi

atau menghambat tercapainya tujuan dari proses  komunikasi. Pada dasarnya

semua hambatan itu dapat terjadi karena penghilangan sebagian isi informasi,

terlalu banyak informasi, waktu, penerimaan pesan, dan hambatan fisik.29

Penghilangan sebagian isi informasi ini terjadi jika sebagian isi pesan

yang sampai kepada penerima. Hambatan ini terjadi apakah karena pengirim

pesan dengan sengaja atau tidak sengaja telah menyaring isi pesannya, atau

karena pengirim pesan tidak dapat menangkap seluruh pesan dan hanya

menyampaikan sebagian besar saja.

Terlalu banyak informasi, supervisor sering menerima terlalu banyak

informasi sehingga sulit memutuskan mana saja informasi yang diterimanya

benarbenar penting. Para supervisor mengalami masalah ini jika bawahan

mereka menyampaikan semua informasi tanpa menyaringnya terlebih dulu.

Akibatnya para supervisor terpaksa menggunakan banyak waktu untuk

menyortir informasi itu yang diterimanya sehingga tidak dapat

mengidentifikasi hal-hal penting tepat pada waktunya.

Penentuan waktu faktor penting bagi komunikasi adalah ketepatan

waktu. Karena pesan yang ditujukkan untuk mendorong adanya tindakan,

28 ibid., h. 98
29 Agus Dharma, Manajemen Supervisi, ( jakarta :PT raja Grafindo persada, 2004), h.

72.

27



36

penting artinya menyampaiakan pesan tepat pada waktunya agar memperoleh

perhatian.

Hambatan fisik adalah gangguan komunikasi yang terjadi dalam

lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Gangguan yang sering terjadi

adalah suara ribut yang pada saat tertentu menyebabkan terganggunya

kejelasan informasi yang diterima.30

Hambatan atau  rintangan dalam komunikasi bisa berasal dari pribadi

komunikan dan komunikator, lingkungan dan lain sebagainya. Adapun

kendala-kendala komunikasi dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok:

Kendala-kendala dalam penerimaan

a. Rangsangan dari lingkungan

b. Sikap dan nilai-nilai dari penerima

c. Kebutuhan dan harapan penerima

Kendala-kendala dalam pemahaman:

a.   Bahasa, masalah semantik

b. Kemampuan penerima untuk mendengar dan  menerima,  khususnya

berita-berita yang mengancam konsep dirinya

c. Panjang komunikasi

d. Perbedaan status

Kendala dalam penyambutan:

a.   Praduga

30 Ibid., h 74-75.
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b.   Konflik pribadi antara pengirim dan penerima.31

Ig. Wursanto hambatan dalam komunikasi dikelompokkan dalam tiga

kelompok :

Hambatan yang bersifat teknis

a. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses

komunikasi.

b. Penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai.

c. Kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses

komunikasi.32

Hambatan semantik

“Semantik dapat diartikan sebagai suatu studi tentang pengertian dapat

diungkapkan melalui bahasa, baik bahasa lisan (melalui ucapan, bahasa

badan)  maupun  bahasa  tertulis”.33 Maksud  dengan  hambatan  semantik  ini

adalah kesalahan dalam penafsiran, salah dalam pemberian pengertian bahasa

dalam menyampaikan pesan dalam proses komunikasi.

Hambatan perilaku

a. Pandangan yang bersifat apriori,

b. Prasangka yang didasarkan pada emosi,

c. Suasana otoriter,

d. Ketidakmauan untuk berubah, dan

e. Sifat yang egosentris.

31 ibid., h. 56.
32 Ig. Wursanto, Op Cit., h. 171.
33 Ibid., h.175.
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Dari berbagai pendapat mengenai hambatan, kesulitan dalam

komunikasi maka dapatlah kita simpulkan bahwa  yang  menjadi  penghambat

dalam  proses komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu:

Faktor eksternal

a. Kondisi   lingkungan   sekitar   yang   menghambat   jalannya   komunikasi,

contohnya kebisingan,  tempatnya  terlalu panas  atau  dingin  dan  lain

sebagainya.

b. Hambatan  organisasional,  diantaranya struktur  organisasi  yang  mulai

berubah,   tugas  dan  wewenang  pemimpin  atau  manajer   yang  mulai

memudar dan ketidakjelasan tugas, serta profesionalisasi dan spesifikasi

pekerjaan.

Faktor internal

a.   Bahasa yang digunakan oleh komunikan dan komunikator bertentangan.

b. Latar belakang serta ruang lingkup  pengalaman  dan  dasar  pengetahuan

yang berbeda satu sama lain pun dapat menghambat proses komunikasi

yang pada akhirnya akan mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri.

c. Pendengaran lemah

Hambatan-hambatan seperti inilah yang nantinya akan menjadikan

komunikasi tidak terarah, simpangsiur dan ketidakjelasan tujuan komunikasi.

B. Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja Guru
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Dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia “Kinerja  diartikan  sebagai

sesuatu yang  ingin  dicapai,  prestasi   yang  diperlihatkan  dan  kemampuan

seseorang.”34 Menurut Hadari Nawawi “Kinerja adalah kemampuan  yang

dimiliki oleh individu dalam  melakukan  suatu  pekerjaan,  sehingga  terlihat

prestasi  pekerjaannya  dalam menggapai tujuan”.35 Sementara menurut Suryo

Subroto kinerja dalam PBM 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”.36

Dengan demikian, dari beberapa pengertian di atas bisa diambil

kesimpulan, bahwa pengertian kinerja guru yang dimaksud adalah

kemampuan kerja guru yang ditampilkan   dalam   kegiatan   proses   belajar-

mengajar   untuk   mencapai   tujuan pengajaran  secara  efektif  dan  efisien.

Kemampuan  kerja  yang tinggi  atau  rendah dapat terlihat dari apa yang

telah dicapai dan prestasi yang diperoleh dalam suatu pekerjaan.

Menurut Soedirjanto kinerja guru dapat dilihat dari kemampuan

didalam :

a. Merencanakan Belajar mengajar yang meliputi :
1. Merencanakan tujuan instruksional khusus
2. Menguraikan deskripsi satuan mata pelajaran
3. Merancang kegiatan belajar mengajar yang akan ditempuh
4. Memilih berbagai media dan sumber belajar

34 WJS. Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 56.

35 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1996),
Cet. Ke-1, h.15.

36 Suryo Subroto, Op Cit., h.15.
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5. Menyusun instrument untuk menilai tujuan yang telah ditetapkan
b. Melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar
c. Menilai kemajuan proses belajar mengajar
d. Memfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar dan informasi lainnya

tentang belajar bagi perbaikan program belajar-mengajar.37

Kinerja seseorang merupakan kemampuan, usaha yang ditunjukkan

sehingga dapat  dinilai  dari  hasil  kerjanya.  Kinerja  dalam  hal  ini  adalah

kemampuan  yang dimiliki oleh individu  dalam  melakukan  suatu  pekerjaan

sehingga terlihat  prestasi pekerjaannya dalam usaha penerapan ide dengan

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam suatu

organisasi lembaga pendidikan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki

oleh setiap guru dalam bidangnya merupakan sesuatu yang sangat

diharapkan.  Dengan  adanya  keterampilan  dan  kemampuan  ini  akan  dapat

mempengaruhi pula kinerja dalam lembaga pendidikan.

2. Kinerja Guru dalam PBM

Adapun  kemampuan yang  harus  ditampilkan  oleh  seorang  guru

sebagai pendukung kinerjanya adalah sebagai berikut :

a. Kinerja guru dalam mendesain program pengajaran38

Salah satu dari tahapan mengajar yang harus dilalui oleh guru

professional adalah  menyusun  perencanaan  pengajaran  atau  dengan  kata

lain  disebut  juga dengan mendesain program pengajaran.

Menurut Syarifuddin Nurdin dan Basyiruddin   Usman,   perencanaan
pengajaran meliputi:

37 Soedijarto, Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan Dan Bermutu, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1993), h 50

38 Syarifuddin  Nurdin, Guru  Professional  dan  Implementasi  Kurikulum, (Jakarta:
Ciputat Press, 2003), h.82.
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1. Perencanaan tujuan pengajaran
2. Pemilihan materi
3. Strategi optimum
4. Alat dan sumber
5. Kegiatan belajar siswa
6. Evaluasi

Fungsi perencanaan antara lain:
1. Menentukan arah kegiatan pengajaran atau pembelajaran
2. Memberi isi dan makna tujuan
3. Menentukan cara bagaimana mencapai tujuan yang ditetapkan
4. Mengukur seberapa jauh tujuan itu telah tercapai dan tindakan apa

yang harus dilakukan apabila tujuan belum tercapai.39

b. Kinerja guru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar

proses  belajar mengajar  adalah “Suatu  proses  yang mengandung

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu”.40

Aspek-aspek yang termasuk pada kompetensi professional yang

ditampilkan oleh pengajar dalam PBM adalah:

1. Menggunakan metode, alat, dan bahan pembelajaran

Penggunaan metode pengajaran yang efektif berdasarkan tujuan khusus

yang hendak dicapai. Demikian pula kesesuaiannya  dengan  bahan pelajaran.

Alat pengajaran menurut Sudirman adalah segala alat yang dapat menunjang

keefektifan  dan  efisiensi  pengajaran alat  pengajaran  sering pula  diartikan

oleh  sebagian  orang  dengan  istilah  sarana  belajar.   Alat pengajaran dapat

mempengaruhi tingkah laku siswa, sebab termasuk bagian dari sumber

pengajaran.41

39 Ibid., h. 86.
40 Suryo Subroto, Op Cit., h.19.
41 Syarifuddin Nurdin, Op Cit., h 93.
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Dalam  hal  ini  fungsi  media  proses  belajar  mengajar  tidak  hanya

sebagai alat yang digunakan oleh guru, tetapi juga mampu

mengkomunikasikan pesan kepada siswa. Sebagai mediator, guru hendaknya

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan

karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih

mengefektifkan proses belajar mengajar.

Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media

pendidikan,  tetapi  juga harus  memiliki  keterampilan  untuk  memilih  dan

menggunakan serta mengusahakan media itu dengan baik. Sebagai fasilitator

hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat

menunjang pencapaian tujuan dan prses belajar mengajar, baik yang berupa

narasumber, buku, teks, majalah, ataupun surat kabar.

2. Mendorong serta mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam proses

belajar mengajar42

Guru memiliki peran yang penting dalam menentukan kuantitas dan

kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus

memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan

kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya.

Dalam proses belajar mengajar penilaian atau evaluasi bahasa

inggrisnya evaluation  yang  berarti  suatu  tindakan  untuk  menentukan  nilai

sesuatu.  Bila penilaian  itu  digunakan  dalam  kegiatan  instruksional  selama

proses  belajar mengajar berlangsung.

42 Ibid., h. 94.
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Menurut Syafrudin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Aspek kompetensi
yang mendorong dan menggalakkan keterlibatan siswa dalam proses
belajar mengajar terdiri dari aktivitas:

1. Menggunakan prosedur yang melibatkan siswa pada awal pengajaran.
2. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berprestasi.
3. Memelihara keterlibatan siswa dalam pengajaran.
4. Menguatkan upaya siswa untuk memelihara keterlibatan.43

c. Melaksanakan penilaian hasil belajar mengajar

Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan  oleh  pengajar  dalam  menilai

pencapaian siswa dalam proses belajar mengajar adalah:

1. Penilaian pada permulaan proses belajar mengajar, dimaksudkan agar
guru mampu  mengetahui  kesiapan  siswa  terhadap  bahan  pelajaran
yang akan diajarkan, yang hasilnya akan dipakai untuk memantapkan
strategi belajar.

2. Penilaian proses belajar mengajar akan mendapatkan balikan terhadap
tujuan yang hendak dicapai.

3. Penilaian pada akhir proses belajar  mengajar  untuk mengetahui
capaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan.44

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja

Menurut  Anwar  Prabu  Mangkunegara “ faktor  yang  mempengaruhi

kinerja  guru  adalah  faktor  kemampuan  (ability)  dan  faktor  motivasi

(motivision).45

a. Faktor kemampuan

Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi (IQ)

dan keampuan reality (knowledge + skill). Artinya seorang guru yang

memiliki latarbelakang pendidikan yang tinggi dan  sesuai dengan  bidangnya

serta terampil  dalam  mengerjakan  pekerjaan sehari-hari, maka  ia  akan

lebih  mudah  mencapai  kinerja  yang diharapkan.

43 Ibid., h. 108.
44 ibid., h. 112.
45A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2004 , h. 67.
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Oleh  karena  itu,  pegawai  perlu  ditetapkan  pada  pekerjaan  yang

sesuai  dengan  keahliannya.  Dengan  penempatan  guru  yang  sesuai dengan

bidangnya  aka  dapat  membantu  dalam   efetivitas  suatu pembelajaran.

b. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situsi

kerja. Motivasi  merupakan  kondisi  yang  menggerakkan  seseorang yang

terarah untuk mencapai tujuan pendidikan.

Guru sebagai pendidik memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat.

Guru harus menyadari bahwa ia hars mengerjakan tugasnya tersebut  dengan

sungguh-sungguh, bertanggungjawab,  ikhlas  dan tidak asal-asalan, sehingga

siswa dapat dengan mudah menerima apa saja yang disampaikan oleh

gurunya. Jika ini tercapainya maka guru akan memiiki tingkat kinerja yang

tinggi.

Selanjutnya MeClelland mengemukakan 6 krakteristik dari guru yang

memiliki motif berprestasi tinggi Yaitu:

1. Memiliki tanggung jawab pribadi tinggi

2. Berani mengambil resiko

3. Memiliki tujuan yang realistis

4. Memanfaatkan rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk

merealisasi tujuannya.

5. Memamfaatkan umpan balik  yang  kongkret   dalam   seluruh kegiatan

kerja yang dilakukannya.
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6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah

diprogramkan.46

Membicarakan kinerja mengajar guru,  tidak dapat dipisahkan faktor-faktor

pendukung dan pemecah masalah yang menyebabkan terhambatnya

pembelajaran  secara  baik  dan  benar  dalam  rangka pencapaian tujuan yang

diharapkan guru dalam mengajar.

Adapun faktor yang mendukung kinerja guru dapat digolongkan ke

dalam dua macam yaitu:

a. Faktor dari dalam sendiri (intern)

Di antara faktor dari dalam diri sendiri (intern) adalah sebagai berikut :

1. Kecerdasan

Kecerdasan memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan

tugas-tugas. Semakin rumit dan makmur tugas-tugas yang diemban

makin tinggi kecerdasan yang diperlukan. Seseorang yang  cerdas  jika

diberikan  tugas  yang  sederhana  dan  monoton mungkin akan  terasa

jenuh  dan  akan  berakibat  pada  penurunan kinerjanya

2. Keterampilan dan kecakapan

Keterampilan dan kecakapan orang berbeda-beda Hal   ini dikarenakan

adanya  perbedaan  dari  berbagai  pengalaman  dan latihan.

3. Bakat

Penyesuaian antara bakat dan pilihan pekerjaan dapat menjadikan

seseorang bekarja dengan pilihan dan keahliannya.

46 Ibid., h. 68.
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4. Kemampuan dan minat

Syarat untuk mendapatkan ketenangan kerja bagi seseorang adalah tugas

dan jabatan yang  sesuai  dengan  kemampuannya. Kemampuan   yang

disertai   dengan   minat yang   tinggi dapat menunjang pekerjaan yang

telah ditekuni.

5. Motif

Motif yang dimiliki dapat mendorong meningkatkannya kerja seseorang.

6. Kesehatan

Kesehatan dapat membantu proses  bekerja seseorang   sampai selesai.

Jika kesehatan terganggu maka pekerjaan terganggu pula.

7. Kepribadian

Seseorang yang mempunyai kepribadian kuat dan integral tinggi

kemungkinan tidak akan banyak mengalami kesulitan dan menyesuaikan

diri dengan lingkungan kerja dan interaksi dengan rekan kerja ang akan

meningkatkan kerjanya.

8. Cita-cita dan tujuan dalam bekerja

Jika  pekerjaan yang  diemban  seseorang  sesuai dengan  cita-cita maka

tujuan yang  hendak  dicapai  dapat  terlaksanakan  karena  ia bekerja

secara   sungguh-sungguh,   rajin,  dan   bekerja dengan sepenuh hati.

b. Faktor dari luar diri sendiri (ekstern)

Yang termasuk faktor dari luar diri sendiri (ekstern) diantaranya:

1. Lingkungan keluarga
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Keadaan lingkungan keluarga dapat mempengaruhi kinerja seseorang.

Ketegangan dalam kehidupan  keluarga dapat menurunkan gairah

kerja.

2. Lingkungan kerja

Situasi kerja yang menyenangkan  dapat  mendorong  seseorang bekerja

secara optimal. Tidak jarang kekecewaan dan kegagalan dialami

seseorang di  tempat  ia  bekerja.  Lingkungan kerja  yang dimaksud  di

sini adalah situasi kerja,  rasa aman, gaji   yang memadai, kesempatan

untuk mengembangan karir, dan rekan kerja yang kologial.

3. Komunikasi dengan kepala sekolah

Komunikasi yang baik di sekolah adalah komunikasi yang efektif.

Tidak adanya komunikasi yang efektif dapat mengakibatkan timbulnya

salah pengertian.

4. Sarana dan prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang memadai membantu guru dalam

meningkatkan kinerjanya terutama kinerja dalam proses mengajar

mengajar.47

4. Kompetensi dan Tanggung Jawab Guru

Tenaga pendidikan, dalam hal ini satu diantaranya adalah guru

mempunyai kewajiban bukan  hanya  mengajar  saja  tetapi  juga  melatih,

serta  memberikan pelayanan yang bersifat teknik dalam  bidang  pendidikan.

W. Robert Houston, memberikan pengertian “Kompetensi adalah sebagai suatu

47 Kartono Kartini, Menyiapkan dan Memadukan Karir, ( Jakarta: CV Rajawali,
1985), h. 22.
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tugas yang memadai, atau pemilihan  pengetahuan,  keterampilan  dan

kemampuan  yang  dituntut  oleh  jabatan seseorang “.48

Suatu profesi yang bersifat professional maka akan dituntut

keprofessionalannya yang paling menonjol dari keprofessionalan suatu jabatan

atau pekerjaan adalah kompetensi,  keterampilan dan kemampuan   seseorang

untuk menjalankan segala tugas yang diemban profesinya. Ibrahim Bafadal

berpendapat bahwa, “ tugas guru adalah menyeleksi kurikulum, mendiagnosa

kesiapan, gaya dan minat murid, merancang program, merencanakan

pengelolaan kelas, dan melaksanakan pengajaran di kelas”.49

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa :

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan
melkasankan prosese pembelajran, menilai hasil pembelajran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan , serta melakuakn penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, terutam abagi pendidik pada perguruan tinggi.50

Kinerja guru sangat menentukan berhasiltidaknya siswa atau peserta

didik dalam belajar oleh karena itu guru harus benar-benar memiliki kualifikasi

serta kompetensi yang cukup dalam tugas dan kewajibannya sebagai pendidik.

Tanggung jawab seorang guru tentunya sangat kompleks dan beraneka ragam,

baik itu tanggungjawab membimbing, mendidik, melatih. sebagaimana yang

telah di jelaskan dalam UU No 14 tahun 2005 ayat 1, tentang guru dan dosen

bahwa:

48 Roestiyah, Masalah-masalah Ilmu Keguruan, (Jakarta: Bina Aksara, 1989),  h.4
49 Ibrahim Bafadal, Supervisi Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h 25.
50 Hamsah B.Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran,

(jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 25.
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Guru adalah “Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah”.51

Tanggung jawab guru harus juga diterima oleh seluruh elemen

masyarakat yang menggunakan anak didiknya. Oleh karena itu guru yang

professional adalah mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap hasil

kerjanya, tentunya akan melaksanakan tugas yang diembannya sesuai dengan

tujuan dan  cita-cita  Bangsa  Indonesia,  yaitu  mencerdaskan  kehidupan

bangsa.  Dan guru yang baik bukan hanya yang datang ke kelas, kemudian

memberi tugas yang banyak kepada anak didiknya lalu pulang. Tapi guru yang

baik adalah guru  yang  dapat mentransfer seluruh ilmu yang ada pada dirinya,

menjadikan   dirinya suritauladan bagi anak didiknya.52

C. Kajian Relevan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini

diantaranya Nasrawati dengan judul penelitian Hubungan iklim organisasi

dengan kepuasaan kerja guru Di SMAN 1 Baito Kabupaten Konawe Selatan.

Dari hasil analisis deskriftif data diketahui bahwa skor penilaian rata-rata pada

variabel iklim organisasi adalah 90,88. Hal ini berarti iklim organisasi SMAN

1 Baito termaksud kategori sangat baik sedangkan skor perolehan rata-rata

pada variabel kepuasaan kerja adalah 86,72. Hal ini berarti bahwa kepuasaan

kerja guru di SMAN 1 Baito termaksud kategori sangat baik. Sehingga dapat

51 Undang-Undang Pendidikan No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (jakarta:
Depdiknas), h. 2-3

52 Ibid., h. 5-6.
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disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara iklim organisasi

dengan kepuasaan kerja guru di SMAN 1 Baito Kabupaten Konawe Selatan.53

Nursan dengan judul Pengaruh manajemen kepala sekolah terhadap

peningkatan kinerja guru di Mis Wawotobi kec Wawotobi Kab Konsel . dari

hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan manajemen

kepala sekolah terhadap kinerja guru guru di MIS Wawotobi hal ini di buktikan

pada hasil penelitian thit > ttab yaitu 15,16 >1,72 pada α = 0.05dengan demikian

hipotesis yang diajukan diterima, sedangkan besarnya jumlah persen adalah

sebasar 98% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.54

Kemudian Harnita pada tahun 2013 dengan judul penelitian Peranan

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik di MAS Al-Irsyad

desa Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe selatan

dengan hasil penelitian kinerja di sekolah masih rendah sedangkan peranan

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru belum optimal.55

Dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaannya yaitu pada variabel kinerja guru, sedangkan perbedaan sebagai

berikut :

1. lokasi dan waktu penelitiannya,

53 Nasrawati, Hubungan Iklim Organisasi Dengan Kepuasaan Kerja Guru di SMAN 1
Baito Kabupaten Konsel (skripsi), Kendari : STAIN Sultan Qaimuddin kendari, 2013.

54Nursan, pengaruh manajemen kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di
MIS Wawotobi Kabupaten Konawe, (skripsi), Kendari : STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2012.

55Harnita, Peranan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Pendidik
di MAS Al-Irsyad Kabupaten Konsel, (skripsi), Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2013.
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2. Pada penelitian Nasrawati membahas Hubungan Iklim Organisasi dengan

Kepuasaan Kerja Guru sedangkan penelitian ini adalah pengaruh

Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Guru

3. Penelitian Nursan membahas mengenai Pengaruh Manajemen Kepala

Sekolah terhadap Peningkatan Kinerja Guru sedangkan penelitian ini

adalah pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Guru

4. Penelitian Harnita membahas Peranan Kepala Sekolah dalam

Meningkatkan Kinerja Tenaga Pendidik dengan menggunakan pendekatan

Kualitatif sedangkan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan

Kuantitatif sehingga hasil penelitian yang diperoleh juga memiliki

perbedaan.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kuantitatif dengan pola analisis statistic deskriptif dan statistik inferensial.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang

diperoleh di lapangan. Sedangkan statistic inferensial digunakan untuk

menghitung sebarapajauh signifikansi pengaruh antara variabel berdasarkan

data yang ada.

Oleh karena itu peneliti berupaya mengumpulkan data-data obyektif

dilapangan penelitian menyangkut pengaruh komunikasi organisasi terhadap

kinerja guru di SMAN 05 Konawe Selatan Kecamatan Moramo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian


