
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aktivitas yang selalu hadir, karena 

komunikasi adalah sarana yang digunakan para pegawai, baik secara formal 

maupun informal, untuk berdiskusi, bertukar pikiran, membuat laporan kepada 

pimpinan, memberikan arahan kepada bawahan dan sebagainya. Komunikasi 

merupakan suatu faktor yang utama dalam organisasi. Hampir tidak ada aspek 

organisasi yang tidak melibatkan komunikasi. Dengan komunikasi orang dapat 

menyampaikan gagasan, fakta, pikiran, perasaan dan nilai kepada orang lain. 

Komunikasi dapat diibaratkan sebagai sebuah jembatan makna di antara orang-

orang sehingga mereka dapat berbagi hal-hal yang mereka rasakan dan ketahui. 

Apabila tidak ada komunikasi, tidak mungkin ada koordinasi dan kerja sama. 

Koordinasi dan kerjasama tidak mungkin dilakukan karena para pegawai tidak 

dapat mengetahui apa yang dilakukan rekan sekerjanya, pimpinan tidak dapat 

menerima informasi dan memberikan arahan serta instruksi. Kerja sama menjadi 

sesuatu yang mustahil tanpa komunikasi, karena para pegawai tidak dapat 

menyampaikan kebutuhan dan perasaan mereka kepada rekan sekerja ataupun 

pimpinan.  

Komunikasi dalam organisasi pada dasarnya merupakan kegiatan intern 

didalam organisasi. Dengan landasan konsep-konsep komunikasi dan organisasi 

maka kita dapat memberi batasan tentang komunikasi dalam organisasi secara 

sederhana, yaitu komunikasi antarmanusia (human communication) yang terjadi 
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dalam konteks organisasi. Atau dengan meminjam definisi dari Goldhaber (1993), 

komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan 

yang sifat hubungannya saling bergabung satu sama lain ”the flow of messages 

within a network of interdependent relationships”. Komunikasi organisasi 

merupakan proses menciptakan dan saling tukar menukar pesan dalam satu 

jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi 

lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah ubah. Gambaran tersebut 

diatas sejalan dengan apa yang dijelaskan Goldhaber (1993:14) Organizational 

communications is the process of creating and exchanging messages within a 

network of interdependent of relationship to cope with environmental uncertainty.  

Komunikasi sebenarnya adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih 

dimana orang yang satu bertindak sebagai pemberi informasi dan orang yang lain 

berperan sebagai penerima informasi. Intinya, harus melibatkan dan terfokus 

kepada orang-orang dalam organisasi itu sendiri.  

Menurut (Littlejohn&Foss,2008:3) mengutip definisi komunikasi yang di 

dalamnya mengandung tujuan sebagai berikut; “Those situation in which a source 

transmits a message to a reciver with conscious intent to affect the later’s 

behavior”. Dari definisi komunikasi di atas, komunikasi merupakan suatu situasi 

dimana sumber mengirim pesan dengan tujuan yang disengaja yaitu untuk 

memengaruhi perilaku penerima pesan. Jadi komunikasi dilakukan agar receiver 

mengubah perilakunya sesuai dengan kehendak source. Komunikasi sendiri 

seperti dijelaskan oleh West&Turner (2007:5) sebagai berikut ; “Communication 

is a social process in which individuals employ symbols to establish an interpret 
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meaning in their environment”. Dari definisi di atas komunikasi dilihat sebagai 

proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol dan 

memberikan makna terhadap simbol-simbol tersebut di dalam suatu lingkungan. 

Komunikasi merupakan proses sosial, yang melibatkan minimal dua orang dengan 

segala intensi, motivasi, dan kemampuannya yang berperan sebagai sender dan 

receiver juga interaksinya. Komunikasi juga merupakan suatu proses yang 

dinamis, kompleks dan berubah secara kontinu. Dinamis karena komunikasi 

selalu mengalami perkembangan dan bukan merupakan hal yang statis. 

Rasberry&Lemoine (1986:23) menjelaskan komunikasi sebagai sebuah kegiatan  

memilih, membentuk dan mengalihkan simbol-simbol diantara orang-orang untuk 

menciptakan suatu arti.  

Proses komunikasi melibatkan individu-individu anggota organisasi yang 

pada kenyataannya memiliki frame of reference (paduan pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang) yang berbeda satu dengan lainnya. 

Frame of reference tersebut akan mempengaruhi proses penerimaan atau 

pemaknaan informasi yang dikirimkan. Sebuah informasi akan diinterpretasi atau 

dimaknai tidak persis sama oleh masing-masing individu. Bahkan oleh orang yang 

sama, apabila informasi yang diberikan dalam waktu yang berbeda maka belum 

tentu persis sama dimaknai oleh orang tersebut. Azas penting dalam komunikasi 

yang perlu diketahui adalah bahwa makna terletak pada orang bukan pada pesan 

yang disampaikan. Orang memberikan makna pada pesan yang sampai padanya. 

Pesan tidak akan memiliki arti apapun apabila orang yang menerima pesan 

tersebut tidak melekatkan makna pada pesan tersebut. Pentingnya komunikasi 
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dalam organsiasi bahkan digambarkan Goldhaber (1993:5) komunikasi organisasi 

disebut sebagai darah bagi kehidupan sebuah organisasi. Komunikasi bagi 

organisasi sama pentingnya seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Apabila 

manusia mengalami gangguan pada pembuluh darahnya maka akan mengganggu 

efisiensi peredaran darah, begitu juga halnya dengan organisasi apabila terjadi 

gangguan dalam aktivitas komunikasinya maka akan mengakibatkan 

terganggunya efisiensi organisasi tersebut. 

Unsur-unsur organisasi dan proses komunikasi organisasi secara tidak 

langsung memberikan pengaruh terhadap terbentuknya iklim komunikasi 

organisasi. Seperti dijelaskan Pace&Faules (2001:149) bahwa iklim komunikasi 

organisasi terdiri dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh 

unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. Pengaruh ini didefinisikan, disepakati, 

dikembangkan dan dikokohkan secara berkesinambungan melalui interaksi 

dengan anggota organisasi lainnya. Pengaruh ini menghasilkan pedoman bagi 

keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan individu, dan mempengaruhi pesan-

pesan mengenai organisasi. Sejauhmana persepsi dan penafsiran akan pesan 

anggota organisasi inilah yang nanti akan berpengaruh terhadap iklim komunikasi. 

Iklim komunikasi penting karena mengaitkan konteks organisasi dengan konsep-

konsep, perasaan-perasaan dan harapan-harapan anggota organisasi dan 

membantu menjelaskan sikap dan perilaku anggota organisasi. Seperti dijelaskan 

Dennis dalam Goldhaber (1993:66) bahwa iklim komunikasi "a subjectively 

experienced quality of the internal environment of an organization . . . which 

embraces members' perceptions of messages and message-related events occurring 
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in the organization." Iklim komunikasi merupakan kualitas lingkungan internal 

organisasi yang dialami secara pribadi oleh pegawai yang mencakup persepsi-

persepsi segenap pegawai tentang pesan-pesan dan peristiwa-peristiwa yang 

terkait dengan pesan yang terjadi di dalam organisasi. Maka iklim komunikasi 

akan mempengaruhi anggota organisasi terkait dengan sikap dan perilaku mereka.  

Iklim komunikasi mempengaruhi cara mereka berorganisasi, 

perkembangan mereka, kepada siapa mereka berbicara, siapa yang mereka sukai, 

bagaimana perasaan mereka, bagaimana kegiatan kerja mereka, tujuan organisasi 

mereka, dan bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dengan organisasi. 

Keikutsertaan, acuh tak acuh, mendukung, bermusuhan, menghidupkan, bertahan 

adalah bentuk-bentuk sikap yang lahir dari interaksi antara unsur-unsur organisasi 

dan persepsi individu atas unsur-unsur tersebut. Sehingga, untuk menciptakan 

sebuah organisasi yang baik dan efektif, hal yang harus dipertimbangkan ialah 

bagaimana menciptakan iklim komunikasi organisasi yang suportif. Redding 

menyajikan tinjauan kritis atas berbagai teori dan riset tentang komunikasi di 

kalangan organisasi-organisasi industri dan bisnis sampai pada kesimpulan yang 

antara lain berbunyi “The climate of the organization is more crucial than are 

communication skills or techniques (taken by themselves) in creating an effective 

organization” (Redding,1972:111). Iklim komunikasi organisasi adalah jauh lebih 

penting dari pada ketrampilan-ketrampilan ataupun teknik-teknik komunikasi 

dalam penciptaan organisasi yang efektif. Pace&Faules (2001:147) menjelaskan 

bahwa iklim komunikasi merupakan gabungan-gabungan dari persepsi-persepsi 

mengenai peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respon pegawai terhadap 
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pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik antarpersona, dan kesempatan 

bagi pertumbuhan dalam organisasi tersebut. Jadi iklim komunikasi organisasi 

merupakan fungsi kegiatan yang terdapat dalam lingkungan organisasi untuk 

menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi tersebut mempercayai 

mereka dan memberi mereka kebebasan dalam mengambil keputusan, mendorong 

mereka, memberi mereka tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas 

mereka, menyediakan informasi yang terbuka dan cukup tentang organisasi, 

mendengarkan dengan penuh perhatian serta memperoleh informasi yang dapat 

dipercayai dan terus terang dari anggota organisasi, sehingga mereka dapat 

melihat bahwa keterlibatan mereka penting bagi pengambilan keputusan-

keputusan dalam organisasi, serta menaruh perhatian pada pekerjaan yang 

bermutu tinggi. Gambaran diatas sejalan dengan pemikiran Redding dalam 

Goldhaber (1993:65-66) terkait iklim komunikasi yang dijabarkan kedalam lima 

dimensi yaitu dukungan (supportiveness), Pembuatan keputusan partisipatif 

(participative decision making), Kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas (trust, 

confidence, credibility), Keterbukaan dan ketulusan (openness and candor), tujuan 

kinerja tinggi (high performance goals).  

Di dalam sebuah organisasi  selalu  terdapat  bentuk  kepemimpinan  yang 

merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri 

dari pemimpin dan bawahan. Di antara kedua belah pihak harus ada two-way-

communications atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu 

diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan dapat mencapai cita-cita, baik cita-

cita pribadi atau kelompok, maupun untuk mencapai tujuan organisasi. Pimpinan 
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organisasi membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Proses komunikasi 

dalam suatu organisasi meliputi atasan dan bawahan dengan metode penyampaian 

yang terarah dari pimpinan ke bawahannya yang semata-mata semua berorientasi 

berdasarkan tujuan organisasi. Proses penyampaian informasi, interaksi antar 

pegawai dan perilaku-perilaku anggota organisasi inilah yang nantinya akan 

dipersepsikan dan dimaknai bersama sebagai sebuah iklim komunikasi organisasi. 

Iklim komunikasi organisasi merupakan suasana komunikasi yang tercipta oleh 

pola hubungan antarpribadi yang berlaku dalam organisasi. Dalam berkomunikasi, 

orang-orang selalu melibatkan persepsinya. Iklim komunikasi merupakan salah 

satu dimensi penting dalam organisasi karena ia merupakan persepsi keseluruhan 

pegawai atas sifat-sifat komunikasi dalam organisasi. Karena iklim komunikasi 

merupakan refleksi kolektif suasana perasaan pegawai, maka kondisi ini pada 

akhirnya akan sangat berpengaruh, baik terhadap peningkatan kemampuan kerja 

masing-masing individu maupun terhadap efisiensi kerja di lingkungan organisasi 

secara keseluruhan.  

Komunikasi organisasi dapat dikatakan sebagai proses penciptaan makna 

atas interaksi diantara unit-unit organisasi yang menciptakan, memelihara dan 

mengubah oganisasi. Organisasi terdiri dari tindakan-tindakan, interaksi-interaksi 

dan transaksi yang melibatkan orang-orang didalamnya. Bagaimana individu 

anggota organisasi bertransaksi dan kemudian memberi makna terhadap peristiwa 

komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Makna bersama ini akan 

muncul, berkembang dan dinegosiasikan antar anggota organisasi. Gambaran di 

atas menjelaskan bahwa proses terbentuknya iklim komunikasi organisasi 
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bergantung pada komponen dan unsur-unsur yang ada dalam organisasi. Unsur-

unsur tersebut tidak secara langsung membentuk iklim komunikasi, tetapi 

semuanya bergantung kepada persepsi anggota organisasi.  

Iklim komunikasi organisasi yang suportif akan mendorong anggota 

organisasi untuk berpartisipasi, berkomunikasi secara terbuka, penuh 

persaudaraan, saling menghormati, rileks, memiliki perasaan bebas dalam tukar 

menukar informasi dan berkomunikasi serta ramah-tamah dengan pegawai 

lainnya. Iklim komunikasi organisasi merupakan fungsi kegiatan yang terdapat 

dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi 

tersebut mempercayai mereka dan memberi mereka kebebasan dalam mengambil 

resiko, mendorong dan memberi mereka tanggung jawab dalam mengerjakan 

tugas-tugas mereka, menyediakan informasi yang terbuka dan cukup tentang 

organisasi, memperoleh informasi yang dapat dipercayai, adanya keterbukaan, 

keterlibatan mereka bagi keputusan-keputusan dalam organisasi dan menaruh 

perhatian dan kesadaran pada pekerjaan yang bermutu tinggi.  

Perilaku anggota organisasi yang mendukung dapat tercermin pada 

anggota organisasi yang menfokuskan pesan mereka kepada kejadian yang 

diamati daripada evaluasi secara subyektif atau emaosional. Dalam orientasi 

pemecahan masalah anggota organisasi menfokuskan komunikasi mereka kepada 

pemecahan kesulitan mereka secara bersama. Sikap dan perilaku memperlihatkan 

perhatian dan pengertian terhadap anggota lain, memperlakukan anggota lain 

sebagai teman dan tidak menekankan kepada kedudukan dan kekuasaan. Iklim 

komunikasi mencakup kepuasan anggota organisasi terhadap informasi yang 
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tersedia. Kepuasan dalam pengertian ini menunjukan kepada bagaimana baiknya 

informasi yang tersedia memenuhi persyaratan permintaan anggota organisasi 

akan tuntutan pekerjaan. Informasi dari siapa datangnya, bagaiaman cara 

disebarluaskan, bagaimana diterima, direspon dan respon apa terhadap orang yang 

menerimanya. Iklim komunikasi yang suportif akan berimplikasi pada 

meningkatnya perasaan pegawai bahwa mereka adalah bagian dari organisasi, 

menciptakan perasaan bahwa diri mereka berharga. Kondisi tersebut akan sangat 

kuat mempengaruhi penghargaan diri (self esteem), komitmen terhadap organisasi 

dan perilaku yang kooperatif. Gambaran kondisi diatas yang nanti pada akhirnya 

akan mempengaruhi sikap, perilaku dan vitalitas seseorang terhadap kinerjanya. 

Ketidaknormalan dan kesalahpahaman komunikasi akan berdampak pada 

iklim komunikasi yang difensif. Lee Thayer (1968:198) menjelaskan bahwa iklim 

komunikasi dapat membantu mempererat, menghambat atau menjauhkan 

hubungan. Iklim komunikasi organisasi yang difensif akan menyebabkan pegawai 

tidak berani berkomunikasi secara terbuka, cenderung bersikap tertutup dalam 

menyampaikan informasi, tidak merasa bebas berkomunikasi, berhati-hati atau 

takut-takut dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan. Pegawai akan merasa 

tidak aman, nyaman, akan terjadi komunikasi yang saling menjatuhkan dan saling 

mencurigai. Iklim seperti ini muncul dari pegawai yang mulai apatis dengan 

lingkungan sekitar, pegawai cenderung individual dan berorientasi hanya pada 

penyelesaian pekerjaan semata. Munculnya permasalahan di antara anggota 

organisasi karena tidak adanya kepercayaan. Pimpinan dan bawahan saling tidak 

percaya atas kinerja masing-masing. Permasalahan pendistribusian penghargaan 
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yang masih dinilai tidak adil oleh pegawai. Terkait dengan pembuatan keputusan 

bersama, pegawai mengalami kesulitan berkomitmen pada keputusan yang telah 

ditetapkan, sekalipun pada akhirnya pegawai akan mengikuti apapun perintah atau 

produk dari pimpinan, tetapi sikap itu bukan indikasi bahwa pegawai peduli, 

tetapi justru sebaliknya yaitu sikap yang gak mau tahu. Informasi yang didapat 

atau disampaikan mengalami penyaringan dan tidak tepat waktu sehingga 

membuat pegawai merasa tidak puas. Bawahan lebih terbuka pada sesama rekan 

kerja dibanding dengan pimpinan mengenai keinginan atau impian yang ingin 

dicapai untuk pribadi maupun organisasi. Kondisi seperti ini yang pada akhirnya 

dapat menurunkan moral kerja pegawai.  

Setiap anggota di dalam organisasi memiliki peran dan tugas masing-

masing tak terkecuali dengan sekolah. Guru menjadi sumber daya terbesar dalam 

sebuah sekolah. Ide dan gagasan dari guru senantiasa dibutuhkan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan, merumuskan konsep kegiatan, 

strategi hingga memecahkan permasalahan yang dihadapi sekolah. Guru tidak 

dapat lepas dari aspek-aspek dasar sebagai manusia. Aspek-aspek tersebut 

meliputi perasaan, keinginan dan emosi yang senantiasa berpengaruh terhadap 

motivasi kerjanya. Adanya seorang pemimpin akan sangat membantu dalam 

mengarahkan, mengendalikan, mengayomi dan memotivasi bawahannya supaya 

selalu fokus pada tujuan organisasi. Pimpinan harus dapat mengkomunikasikan 

visi dan misi organisasi sehingga semua bagian dapat ikut terlibat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam kaitannya dengan manajemen 

sekolah merupakan proses mempengaruhi semua personel yang 
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mendukung pelaksanaan operasional kegiatan sekolah dalam rangka mencapai 

proses belajar mengajar yang efektif. Seorang pemimpin harus mempunyai 

hubungan yang dekat dengan bawahannya sehingga menimbulkan emosi dimana 

bawahan merasa hormat dan percaya pada pemimpinnya. Gaya kepemimpinan 

inilah yang nantinya akan dipersepsikan dan dirasakan oleh bawahan terkait 

sejauhmana dukungan yang mereka rasakan dari pimpinan. Oleh karena itu, 

seorang pimpinan dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan 

kemampuan komunikasi mereka.  

Sumber daya manusia merupakan kekuatan penggerak dalam sebuah 

organisasi. Kinerja guru pada lembaga sekolah sangat banyak dipengaruhi oleh 

motivasi guru itu sendiri. Karena motivasi merupakan serangkaian proses yang 

memberi semangat bagi perilaku seseorang dan mengarahkannya kepada 

pencapaian tujuan atau secara lebih singkat mendorong seseorang untuk 

melaksanakan sesuatu yang harus dikerjakan secara sukarela dan baik (Yulk 

Gary,1996:123). Hal yang memotivasi semangat kerja seseorang adalah untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepuasan baik materiil maupun non materiil yang 

diperolehnya sebagai imbalan atau balas jasa dari jasa yang diberikannya kepada 

organisasi. Bila kompensasi materiil dan non materiil yang diterimanya semakin 

memuaskan, maka motivasi bekerja, komitmen, dan prestasi kerjanya semakin 

meningkat. Sehebat apapun rencana yang telah dibuat oleh pemimpin, apabila 

dalam proses aplikasinya dilakukan oleh bawahan tidak memiliki motivasi yang 

tinggi, maka akan menyebabkan tidak terealisasinya rencana tersebut dengan baik. 
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Salah satu masalah sentral dalam pembangunan sekarang adalah 

peningkatan mutu pendidikan di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Masalah 

mutu pendidikan tersebut tidak muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil 

interaksi dari berbagai faktor. Di antara sekian faktor yang mempengaruhi mutu 

pendidikan adalah faktor guru. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih 

bisa dikatakan rendah. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO tahun 

2012 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development 

Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan 

penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia 

Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati 

urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 tahun 1999. 

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang 

tahun 2012 bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah 

saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program 

(PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang 

mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) 

dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan 

dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).  

Permasalahan rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan semakin banyak disoroti berbagai pihak. Rendahnya kualitas sarana 

fisik misalnya, banyak sekali sekolah kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan 

penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, pemakaian 

teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Data Balitbang Depdiknas 
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tahun 2012 menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang 

menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh 

ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 

34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% 

mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka 

kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada 

umumnya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun 

dengan persentase yang tidak sama. 

SMA di kabupaten Demak sebagai salah satu lembaga pendidikan formal 

tingkat atas, tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada seperti, kinerja guru 

dalam perencanaan pembelajaran, kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran,  

kinerja  guru  dalam  evaluasi  pembelajaran, serta kinerja guru dalam di siplin 

tugas. Di kabupaten Demak terlihat adanya masalah kinerja guru dalam 

perencanaan  pembelajaran, dimana guru masih ada yang belum membuat 

persiapan pembelajaran sebelum mengajar. Selain itu juga terlihat masalah yang  

berhubungan dengan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dapat 

dilihat dari guru yang belum dapat mengkondusifkan keadaan kelas menjadi 

tenang ketika ada siswa yang melakukan keributan dikelas. Guru dalam  

pelaksanaan  pembelajaran  juga  belum  menggunakan  strategi pembelajaran  

yang  bervariasi  sehingga  yang  terjadi  pembelajaran  terasa membosankan bagi 

siswa dan kinerja yang dihasilkan guru pun belum optimal. Dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran, penulis melihat guru hanya melakukan evaluasi pada saat 

akan ujian. Ketika kegiatan pembelajaran di kelas guru tidak melakukan evaluasi, 
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sehingga yang terjadi pada siswa selalu tidak ada persiapan untuk belajar dikelas. 

Begitu juga dalam disiplin tugas, guru belum mengikuti peraturan yang ditetapkan 

di sekolah. Ini dapat terlihat ketika guru tidak hadir dan tidak memberikan tugas 

kepada guru piket untuk pembelajaran siswa. Sehingga kinerja guru dalam disiplin 

tugas pun belum optimal. 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor motivasi guru 

mempengaruhi kualitas lulusan siswa hingga 85 persen. Sebaliknya, banyak 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi guru saat ini masih rendah. Kenyataan ini 

berdampak pada prosentase kelulusan siswa pada tiap tahunnya. Kantor 

Dindikpora kabupaten Demak menyatakan bahwa kelulusan siswa SMA sejak 

tahun 2010 terus mengalami penurunan.  

Tabel 1.1 
Gambaran banyaknya Peserta Ujian Nasional SMA Negeri & Swasta 

yang Lulus di Kabupaten Demak Tahun 2012 
 

Tahun 
Jumlah peserta 

Jumlah 

Jumlah yang 

lulus Jumlah Persentase 

Negeri Swasta Negeri Swasta 

2012 3091 2274 5365 2997 2184 5181 96,57 

2011 3072 2028 5100 3062 2006 5068 99,37 

2010 2504 1689 4122 2503 1687 4119 99,99 

Sumber : Kantor Dindikpora Kab. Demak 2012 

Hasil observasi di lapangan dan juga wawancara dengan kepala 

Dindikpora kabupaten Demak diperoleh keterangan bahwa motivasi guru 

mengajar masih rendah. Dari data yang dikeluarkan oleh Dindikpora kabupaten 

Demak tahun 2012 diketahui bahwa dari jumlah guru SMA 986 orang hanya 

75,98 persen guru yang selalu menyiapkan bahan pembelajaran sebelum 
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mengajar, 85,68 persen guru yang selalu datang tepat pada waktunya, 90,05 

persen guru tidak hadir selalu dengan pemberitahuan sebelumnya, 77,50 persen 

guru lebih mengutamakan pekerjaan dari pada urusan pribadi, 87,81 persen guru 

yang selalu memeriksa tugas rumah siswa, dan hanya 66,85 persen guru yang 

selalu memberikan evaluasi kepada siswa. Nilai siswa SMA di kabupaten Demak 

berdasarkan hasil laporan Ujian Akhir Nasional mengalami penurunan, pada 

tahun ajaran 2008/2009 nilai rata-rata siswa 7,75 tahun ajaran 2009/2010 nilai 

rata-rata siswa 7,00 dan untuk tahun 2010/2011 nilai rata-rata siswa 6,26. 

Dari tabel di bawah ini juga terlihat bahwa tamatan siswa SMA di 

kabupaten Demak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk 

usia 7-24 tahun yang pada tahun 2012 masih  bersekolah sebanyak : SD 104.706 

orang, SMP 25.281 orang, dan SMA 12.038 orang. 

Tabel 1.2 
Indikator Pendidikan Kabupaten Demak 2010-2012 (%) 

 
Pendidikan 2010 2011 2012 

Penduduk Usia >10 Tahun Menurut Pendidikan 

Tertinggi yang ditamatkan 

Tdk / blm tmt SD 25,51 24,11 24,74 

Tamat SD 36,20 37,37 36,78 

Tamat SMP 20,18 21,10 21,55 

Tamat SMA 15,12 14,37 13,08 

Tamat Akademik/Perguruan Tinggi 3,99 3,05 3,85 

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Demak 2012 
 
Dengan memiliki pengetahuan tentang iklim komunikasi dan gaya 

kepemimpinan, kita dapat memahami lebih baik untuk bersikap dengan cara-cara 

tertentu agar motivasi seorang guru dapat meningkat. Keputusan yang diambil 
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guru untuk melaksanakan pekerjaan yang efektif, merasa bagian dari sekolah, 

memiliki semangat, mengedepankan kejujuran, kreatifitas, inovasi, mampu 

mencari peluang dalam organisasi, dan mendukung anggota lain untuk memiliki 

kinerja yang lebih baik, merupakan kondisi yang dipengaruhi oleh iklim 

komunikasi organisasi. Iklim komunikasi yang suportif memberikan dorongan 

kepada anggotanya untuk bertindak lebih baik. Berangkat dari hal tersebut diatas, 

maka penulis mencoba mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh iklim 

komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi guru mengajar di 

kabupaten Demak. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Iklim komunikasi akan mempengaruhi anggota organisasi terkait dengan sikap 

dan perilaku mereka. Iklim komunikasi mempengaruhi cara mereka berorganisasi, 

perkembangan mereka, kepada siapa mereka berbicara, siapa yang mereka sukai, 

bagaimana perasaan mereka, bagaimana kegiatan kerja mereka, tujuan organisasi 

mereka, dan bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dengan organisasi. Iklim 

komunikasi organisasi yang difensif akan menyebabkan pegawai tidak berani 

berkomunikasi secara terbuka, cenderung bersikap tertutup dalam menyampaikan 

informasi, tidak merasa bebas berkomunikasi, berhati-hati atau takut-takut dalam 

mengeluarkan pendapat atau pernyataan. Pegawai akan merasa tidak aman, 

nyaman, akan terjadi komunikasi yang saling menjatuhkan dan saling mencurigai. 

Kondisi seperti ini yang pada akhirnya dapat menurunkan moral kerja pegawai. 
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Dari data yang dikeluarkan oleh Dindikpora kabupaten Demak diketahui 

bahwa dari jumlah guru SMA 986 orang hanya 75,98 persen guru yang selalu 

menyiapkan bahan pembelajaran sebelum mengajar, 85,68 persen guru yang 

selalu datang tepat pada waktunya, 90,05 persen guru tidak hadir selalu dengan 

pemberitahuan sebelumnya, 77,50 persen guru lebih mengutamakan pekerjaan 

dari pada urusan pribadi, 87,81 persen guru yang selalu memeriksa tugas rumah 

siswa, dan hanya 66,85 persen guru yang selalu memberikan evaluasi kepada 

siswa. Hasil prestasi belajar siswa pada tingkat kelulusan siswa SMA di 

kabupaten Demak  yang selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 

2010 dari 4.122 siswa yang ikut ujian nasional, yang lulus 4.119 siswa atau 

sebesar 99,99 persen, tahun 2011 dari 5.100 siswa yang ikut ujian nasional, yang 

lulus 5.068 siswa atau sebesar 99,37 persen dan pada tahun 2012 dari 5.365 siswa 

yang ikut ujian nasional, siswa yang lulus hanya 5.181 siswa atau sebesar 96,57 

persen. Nilai siswa SMA berdasarkan hasil laporan ujian akhir nasional selama 

tiga tahun berturut-turut juga mengalami penurunan, pada tahun ajaran 2008/2009 

nilai rata-rata murid 7,75 tahun ajaran 2009/2010 nilai rata-rata siswa 7,00 dan 

untuk tahun 2010/2011 nilai rata-rata siswa 6,26. 

Iklim komunikasi organisasi yang suportif akan mendorong para pegawai 

untuk berpartisipasi, berkomunikasi secara terbuka, penuh persaudaraan, saling 

menghormati, rileks, memiliki perasaan bebas dalam tukar menukar informasi dan 

berkomunikasi, ramah-tamah dengan pegawai lainnya. Menunjukkan kepada 

anggota organisasi bahwa organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberi 

mereka kebebasan dalam mengambil resiko, mendorong dan memberi mereka 
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tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas mereka, menyediakan informasi 

yang terbuka dan cukup tentang organisasi, memperoleh informasi yang dapat 

dipercayai, adanya keterbukaan, keterlibatan mereka bagi keputusan-keputusan 

dalam organisasi dan menaruh perhatian dan kesadaran pada pekerjaan yang 

bermutu tinggi. 

Iklim komunikasi yang suportif akan berimplikasi pada meningkatnya 

perasaan pegawai bahwa mereka adalah bagian dari organisasi, menciptakan 

perasaan bahwa diri mereka berharga. Kondisi tersebut akan sangat kuat 

mempengaruhi penghargaan diri (self esteem), komitmen terhadap organisasi dan 

perilaku yang kooperatif. Gambaran kondisi diatas yang nanti pada akhirnya akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku.  

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan diatas muncul 

pertanyaan dalam penelitian ini, adakah pengaruh iklim komunikasi terhadap 

motivasi guru mengajar di kabupaten Demak ? adakah pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap motivasi guru mengajar di kabupaten Demak ? Adakah 

pengaruh iklim komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi guru 

mengajar di kabupaten Demak ? Sejauhmana pengaruh iklim komunikasi dan 

gaya kepemimpinan terhadap motivasi guru mengajar di kabupaten Demak ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar 

pengaruh iklim komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi guru 

mengajar di kabupaten Demak. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu komunikasi strategis terkait dengan strategi pengembangan iklim 

komunikasi yang suportif dan gaya kepemimpinan yang efektif serta motivasi. 

Dengan menggunakan teori Hierarki Maslow penelitian ini memberikan informasi 

bahwa kebutuhan manusia itu jamak (material dan nonmaterial) dan bobotnya 

bertingkat sehingga pimpinan lebih mudah memberikan alat motivasi yang paling 

sesuai untuk merangsang semangat bekerja bawahannya. Seseorang yang 

berkedudukan rendah cenderung dimotivasi oleh material, sedang orang yang 

berkedudukan lebih tinggi cenderung dimotivasi oleh nonmaterial.  

1.4.2. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi kantor Dindikpora kabupaten Demak dan untuk 

bahan evaluasi tentang iklim komunikasi dan gaya kepemimpinan di sekolah. 

Bagi pimpinan, sebagai bahan masukan dalam memberikan motivasi kepada 

bawahan serta memperbaiki proses belajar mengajar di sekolah agar menjadi lebih 

efektif dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan prestasi siswa 

meningkat. Bagi peneliti sendiri, bisa menambah wawasan dalam melatih diri 

berfikir ilmiah sehingga menjadi bekal pada penelitian dimasa yang akan datang. 

1.4.3. Kegunaan Sosial 

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak pengelola sekolah dan 

masyarakat pada umumnya serta diharapkan dapat membantu memecahkan 
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masalah dan memberikan solusi yang berkaitan dengan iklim komunikasi, gaya 

kepemimpinan dan motivasi mengajar.  

1.5. State Of The Art 

Judul Tujuan dan Metodologi Kesimpulan 

Pengaruh 
kemampuan 
komunikasi 
interpersonal dan 
gaya 
kepemimpinan 
perempuan 
terhadap motivasi 
berprestasi 
bawahan dalam 
menjalankan tugas 
di wilayah Polda 
Jateng (Irhastini) 

Mengkaji sejauhmana pengaruh 
kemampuan komunikasi 
interpersonal dan gaya 
kepemimpinan perempuan yang 
menjabat pada kesatuan wilayah 
jajaran Polda Jateng terhadap 
motivasi berprestasi bawahan. 
Kuantitatif, tipe penelitian 
eksplanatif. Populasi semua bawahan 
yang dipimpin oleh perempuan di 
Wil. Polda Jateng. Teori yang 
digunakan Motivasi berprestasi Mc 
clelland. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan cluster sampling 
dengan jumlah responden 165 
responden. Pengambilan data primer 
menggunakan kuesioner. Analisis 
data menggunaan regresi. 

Terdapat pengaruh 
positif dan 
signifikan antara 
kemampuan 
komunikasi 
interpersonal dan 
gaya 
kepemimpinan 
perempuan 
terhadap motivasi 
breprestasi 
bawahan yang 
bertugas di 
wilayah Polda 
Jateng. 

Pengaruh 
penggunaan media 
massa, komunikasi 
interpersonal, dan 
dukungan sosial 
terhadap motivasi 
harapan hidup pada 
penderita kanker.                                    
(Ita Wibowo) 

Teori yang digunakan adalah teori 
komunikasi massa Mc Quail, 
komunikasi interpersonal dari Joseph 
A Devito dan dukungan sosial dari 
Skeida dan Rad Macher serta 
motivasi dari Gerungan.  Analisis 
data menggunakan Regresi 

Tidak terdapat 
pengaruh antara 
penggunaan media 
massa, 
komunikaksi 
interpersonal dan 
dukungan sosial 
terhadap motivasi 
harapan hidup 
terhadap penderita 
kanker 

Analisis faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
motivasi kerja 
penyuluh 
perisdustrian pada 
Kantor 
Deprindagkop Kota 
Medan. (Raika 

Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh kepuasan kerja, status dan 
tanggung jawab, kompensasi yang 
memadai, lingkungan kerja, 
keinginan dan harapan pribadi 
terhadap motivasi kerja  penyuluh 
perisdustrian pada Kantor 
Deperindagkop Kota 
Medan.Populasi pekerja penyuluh di 

Kepuasan kerja, 
status dan 
tanggung jawab, 
kompensasi yang 
memadai, 
lingkungan kerja, 
keinginan dan 
harapan pribadi 
secara simultan 
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Gustisyah) Kantor Deperindagkop Medan. 
Metode pengambilan sampel 
menggunakan sensus sampling 
sebanyak 45 responden. 
Menggunakan teori Motivasi Mc 
Clelland dan Teori ERG Alderfer . 
Analisis data menggunakan Regresi. 

mempunyai 
pengaruh terhadap 
motivasi kerja. 

 

Pengaruh 
kepemimpinan 
transformasional 
terhadap perilaku 
kewarganegaraan 
yang dimediasi 
oleh kepuasan 
kualitas kehidupan 
kerja dan 
komitmen 
organisasional 
sebagai variabel 
antesedennya 
(Kaihatu Rini) 

Menguji hubungan langsung maupun 
tidak langsung dari sebuah model  
multidimensional mengenai 
pengaruh kepemimpinan 
transformasional terhadap perilaku 
kewarganegaraan yang dimediasi 
oleh kepuasan kualitas kehidupan 
kerja dan komitmen organisasional 
sebagai variabel antesedennya. 
Analisis menggunakan path analisys 
Populasi guru SMU di Kota 
Surabaya di sepuluh SMU. Teknik 
sampling convinience sampling, 
yaitu pemilihan sampel yang dipilih 
dari elemen populasi yang datanya 
mudah diperoleh peneliti. Jumlah 
sampel 211 guru. 

Secara signifikan 
kepuasan kualitas 
kehidupan kerja 
memediasi 
kepemimpinan 
transformasional 
terhadap perilaku 
kewarganegaraan, 
sebaliknya 
komitmen 
organisasional 
ditemukan tidak 
signifikan. 

Pengaruh iklim 
organisasi dan 
motivasi kerja 
terhadap kinerja 
karyawan                                     
(Dedi Mulyadi) 

Untuk mengetahui pengaruh iklim 
organisasi dan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan di PT. 
Sandang Asia Maju Abadi. Analisis 
data menggunakan Regresi. 
Menggunakan teori Hierarki 
Maslow. Popolusi PT. Sandang Asia 
Maju Abadi. Teknik sampling 
random, responden sebanyak 201 
orang.  

Terdapat pengaruh 
positif dan 
signifikan antara 
iklim organisasi 
dan motivasi kerja 
terhadap kinerja 
karyawan                                      

 

1.5.1. Paradigma Penelitian 

Penelitian pengaruh iklim komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi 

guru mengajar ini menggunakan paradigma positivistik. Seperti dijelaskan 

West&Turner (2007:74) :   

Positivistic, or empirical approach assumes that objective truths can be 
uncovered and that the process of inquiry that discoveres these truths can 
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be, at least in part, value netral. This tradition advocates, with the goal 
of constructing general laws governing human interactions. Positivist 
research is marked by certain features: the belief in an objective reality 
knowable only through empirical obervation: the study of variables; the 
development of theories that enable prediction, explanation, and 
controls; the search for generalized laws; annd observations in the form 
of quantitative data.  

 
Asumsi Pertanyaan Kuantitatif 

Ontologi Sifat realitas Bersifat objektif, realita, nyata dan terukur 

Epistemologi Hubungan 
peneliti dengan 
realitas 

Bersikap independen terhadap yang 
diteliti (obyektif) peneliti menjaga 
jarak dengan objek penelitian, terpisah 
dari objek yang diteliti 

Aksiologi Peran nilai  Bebas nilai dan tidak bias 

Retorika Bahasa 
penelitian 

Formal, berdasarkan pada seperangkat 
definisi. 

Metodologi Proses 
penelitian 

Menguji hipotesis/teori, bersifat deduktif, 
sebab-akibat, bebas waktu dan konteks, 
untuk dapat digeneralisasi. 

Sumber : John W. Cresswell, Research Design, Qualitative & Quantitative 
Approaches  (1994:5) 

 
Secara ontologi penelitian ini bersifat objektif artinya memandang sesuatu 

atau obyek permasalahan adalah merupakan sesuatu yang realita, nyata dan 

terukur. Ontologi merupakan studi mengenai sesuatu yang ada dan tidak ada atau 

dengan kata lain mempelajari realitas. Sedangkan secara epistemologi, hubungan 

peneliti dengan yang obyek penelitian tidak dekat atau peneliti bersikap 

independen artinya peneliti diluar dengan obyek penelitiannya. Secara aksiologi 

karena positivistik menekankan pada objektivitas jadi bebas nilai dan tidak bias, 

karena si peneliti berada di luar dari yang diteliti. Terkait dengan metodologi, 

penelitian ini dimaksudkan untuk menguji teori dengan menggunakan hipotesis 

yang diajukan oleh peneliti. Peneliti menggunakan kuesioner yang diajukan 

kepada responden. Pertanyaan pada kuesioner berdasarkan konsep yang sudah 
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diturunkan menjadi operasional. Bersifat deduktif yaitu menjelaskan 

permasalahan yang ada dari yang bersifat umum kemudian baru yang bersifat 

lebih spesifik atau khusus. Menjelaskan pengaruh sebab akibat antar variabel 

penelitian melalui pengujian hipotesis dan pada akhirnya teori dan hasil penelitian 

dapat di generalisasi. 

 

1.5.2. Teori Persuasi 

Perloff (2010:12) menjelaskan bahwa persuasi adalah sebuah proses simbolik 

dimana komunikator mencoba untuk menyakinkan orang lain untuk mengubah 

sikap atau perilaku mereka atas suatu isu melalui pengiriman pesan dalam situasi 

pilihan bebas. Persuasi sendiri bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat 

orang lain agar menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator atau 

pembicara dengan tidak memberikan ancaman. Persuasi merupakan suatu proses, 

yakni proses mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku orang lain, baik secara 

verbal maupun nonverbal. Proses itu sendiri adalah setiap gejala atau fenomena 

yang menunjukkan suatu perubahan yang terus-menerus dalam konteks waktu.  

Komunikasi ada dalam segala aktivitas hidup kita. Bentuknya bisa berupa 

tulisan, lisan, gambar, isyarat, kata-kata yang dicetak, simbol visual, audio visual, 

rabaan, suara, komunikasi dengan diri sendiri, kelompok, organisasi, 

antarpersona, dialogis, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan komunikasi persuasi 

sendiri bisa dikatakan sebagai konteks situasional di mana proses komunikasi 

persuasi itu terjadi. Persuasi merupakan penciptaan keadaan identifikasi atau 

keselarasan antara sumber dan penerima yang dihasilkan dari penggunaan simbol-
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simbol. Proses interaktif di mana pengirim dan penerima dihubungkan oleh 

simbol-simbol, verbal dan nonverbal serta melibatkan pemahaman nilai dan 

budaya. Pada strategi budaya yang harus dilakukan adalah pertimbangan terhadap 

semua unsur yang terlibat dalam strategi komunikasi dan meletakannya dalam 

konteks budaya tertentu.  

Agar dapat mengubah sikap, perilaku, dan pendapat sasaran persuasi, 

seorang persuader harus mempertimbangkan faktor-faktor :  

1. Kejelasan tujuan. Tujuan komunikasi persuasi adalah untuk mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku. Apabila bertujuan untuk mengubah sikap 

maka berkaitan dengan aspek afektif, mengubah pendapat maka berkaitan 

dengan aspek kognitif, sedangkan mengubah perilaku maka berkaitan 

dengan aspek motorik. 

2. Memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Sasaran persuasi memiliki 

keragaman yang cukup kompleks. Keragaman tersebut dapat dilihat dari 

karakteristik demografis, jenis kelamin, level pekerjaan, suku bangsa, 

hingga gaya hidup. Sehingga, sebelum melakukan komunikasi persuasi 

sebaiknya persuader mempelajari dan menelusuri aspek-aspek keragaman 

sasaran persuasi terlebih dahulu. 

3. Memilih strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi persuasi 

merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasi dengan 

manajemen komunikasi. Hal yang perlu diperhatikan seperti siapa sasaran 

persuasi, tempat dan waktu pelaksanaan komunikasi persuasi, apa yang 

harus disampaikan, hingga mengapa harus disampaikan. 
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Sendjaja (1994:66) menjelaskan bahwa fungsi persuasif dalam iklim 

komunikasi organisasi adalah pengaturan kekuasaan dan kewenangan tidak akan 

selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, 

maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada 

memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh bawahan 

akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering 

memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.   

 

1.5.3. Teori Hierarki Maslow 

Teori ini memandang bahwa manusia pada dasarnya melakukan tindakan dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan 

manusia kedalam lima tingkatan (hierarki). Manusia berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya dari tingkat yang paling rendah terlebih dahulu sebelum memenuhi 

kebutuhannya pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kebutuhan yang paling dasar 

yakni kebutuhan fisik atau fisiologis dan yang paling tinggi adalah kebutuhan 

aktualisasi diri. Pembagian hierarki kebutuhan Maslow di dasari oleh beberapa 

asumsi-asumsi. Berikut adalah tingkatan kebutuhan individu menurut Maslow : 

1. Kebutuhan Fisik (Physiological Needs).  

Kebutuhan fisik (Physiological Needs) berkaitan dengan kebutuhan yang 

diperlukan individu untuk mempertahankan kelangsungan hidup, seperti makanan, 

minuman, uang, dan tempat tinggal. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini 

merangsang individu untuk berperilaku dan giat bekerja. 
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2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan (Safety and Security Needs).  

Keamanan dan keselamatan (Safety and Security Needs) merupakan kebutuhan 

untuk memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan 

pekerjaan.  

3. Kebutuhan Sosial dan Keinginan Saling Memiliki ( Affiliation or 

Acceptance Needs). 

Kebutuhan sosial, keinginan untuk saling memiliki (Affiliation or Acceptance 

Needs). Manusia pada dasarnya selalu ingin hidup berkelompok dan tidak ada 

yang ingin hidup seorang diri. Kebutuhan sebagai makhluk sosial sangat beragam, 

diantaranya adalah; kebutuhan untuk diterima oleh orang lain di lingkungan ia 

berada, kebutuhan untuk menjalin hubungan harmonis dengan orang lain, dan 

kebutuhan untuk diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan dan pengambilan 

keputusan.   

4. Kebutuhan Penghargaan dan Pengakuan Diri (Esteem and Status Needs). 

Penghargaan dan pengakuan diri (Esteem and Status Needs) menjadi salah satu 

kebutuhan tiap individu dalam lingkungan organisasi. Kebutuhan akan 

penghargaan diri, pengakuan dari pimpinan, pegawai lain serta masyarakat di 

lingkungannya. Penghargaan dan pengakuan diri dapat terwujud dalam bentuk 

barang, seperti; meja dan kursi yang istimewa, memakai kemeja rapi untuk 

membedakan pegawai dan buruh.  

5. Aktualisasi Diri (Self Actualization). 

Aktualisasi diri (Self Actualization) merupakan kebutuhan yang berada paling atas 

dalam hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan 
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kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai 

prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai oleh 

orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri tidak dapat terpenuhi dari luar, 

pemenuhannya hanya berdasarkan keinginan atas usaha individu itu sendiri. 

Teori hierarki Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha memuaskan 

kebutuhan yang mendasar sebelum mengarahkan perilaku mereka pada pemuasan 

kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. John M. Ivancevich, Robert Konopaske 

dan Michael T. Matteson (2008:114) menjelaskan sebagai berikut : 

Maslow’s theory assumes that a person attempts to satisfy the more 
basic needs (physicological) before directing behavior toward 
satisfying upper-level needs. Several other crucial points in Maslow’s 
thinking are important to understanding the need-hierarchy approach.  

1. A satisfed need ceases to motivate. 
2. Unsatisfed needs can causes frustration, conflict and stress. From a 

managerial perspektive, unsatisfed needs are dangerous becauses they 
may lead to undesirable performance outcomes. 

3. Maslow assumes that people have a need to grow and develop and, 
consequently, will strive constantly to move up the hierarchy in terms 
of need satisfaction.  

 

Teori hierarki Maslow menjelaskan bahwa seseorang akan selalu memenuhi 

kebutuhannya dan kebutuhan yang belum terpenuhi akan menjadikan  motivasi. 

Seorang akan bekerja dengan baik bila terjamin, dalam lingkungan yang  

menyenangkan, dengan  pimpinan yang penuh pengertian dan jujur, seorang yang 

merasa senang akan bekerja lebih giat. Perilaku seseorang sebenarnya merupakan 

bentuk yang paling sederhana untuk mengetahui motivasi dasar mereka. Agar 

motivasi mereka sesuai dengan tujuan organisiasi, maka harus ada perpaduan 

antara motivasi akan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri maupun  permintaan 

organisasi.  
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1.5.4. Teori X – Y Mc Gregor 

Mc Gregor (1967) dalam Pace&Faules (2001:278-279) menjelaskan bahwa 

tindakan pemimpin didasarkan kepada keyakinan dan asumsi mereka mengenai 

orang-orang yang ada ditempat kerja mereka. Gaya kepemimpinan seseorang 

berdasarkan pada beberapa asumsi mengenai manusia dan apa yang memotivasi 

mereka. Mungkin kebanyakan pemimpin tidak berpegang teguh penuh pada salah 

satu teori Mc Gregor tersebut. Tetapi pencirian yang dilakukan oleh Mc Gregor 

membantu kita menggambarkan sikap mental suatu tipe ideal sehingga kita dapat 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemikiran seseorang yang mungkin 

amat cenderung mempunyai suatu arah tertentu. Dia mendeskripsikan 

kepemimpinan sebagai dua set keyakinan yang berlawanan, yang disebut dengan 

teori X dan teori Y. 

Asumsi Teori X berpendapat bahwa manusia sebagai suatu mesin, yang 

memerlukan pengendalian dari luar. Pemimpin yang memegang teori X yakin 

bahwa : 

1. Kebanyakan orang berpendapat bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang 

tidak menyenangkan dan berusaha menghindarinya. 

2. Kebanyakan orang lebih suka diperintah dan sering kali harus dipaksa 

untuk melakukan pekerjaan mereka. 

3. Kebanyakan orang tidak ambisius tidak ingin maju dan tidak 

menginginkan tanggung jawab. 

4. Kebanyakan orang dimotivasi terutama oleh keinginan mereka untuk 

memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan akan rasa aman. 
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5. Kebanyakan orang harus dikendalikan dengan ketat dan tidak mampu 

menyelesaikan masalah dalam organisasi. 

Tindakan yang ada pada pemimpin yang berteori X mencerminkan asumsi-asumsi 

ini. Pemimpin yang berteori X yakin bahwa mereka harus mengorganisir, 

memerintah, dan mengontrol perilaku bawahan melalui bujukan, penghargaan, 

hukuman, atau paksaan.  

Dalam memperkenalkan teori Y, Mc Gregor mengakui bahwa “sisi 

keberanian seseorang akan berpengaruh pada kinerja manajemennya.” Dia 

mengutip bahwa kebijakan dan praktek yang menekankan lingkungan kerja yang 

menyenangkan, berekuitas, humanisime, dan aman. Namun, dia menyimpulkan 

bahwa hal-hal ini telah dilakukan “tanpa merubah teori dasar manajemen”. Oleh 

karena itu, Mc Gregor mendasarkan gagasan yang ada dalam manajamen berteori 

Y cenderung pendapat mengenai manusia sebagai organisme biologis yang 

tumbuh, berkembang dan melakukan pengendalian terhadap diri mereka sendiri. 

Asumsi-asumsi dari teori Y sebagai berikut :  

1. Kebanyakan orang berpendapat bahwa kerja adalah sesuatu yang 

alamiah seperti bermain. Bila pekerjaan tidak menyenangkan mungkin 

itu karena cara melakukan pekerjaan tersebut dalam organisasi. 

2. Kebanyakan orang merasa pengendalian diri sendiri amat diperlukan 

supaya pekerjaan dilakukan dengan baik. 

3. Kebanyakan orang dimotivasi terutama oleh keinginan mereka untuk 

diterima lingkungan, mendapat pengakuan dan kebutuhan pokok dan 

rasa aman. 
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4. Kebanyakan  orang ingin menerima dan bahkan menginginkan suatu 

tanggung jawab bila mereka memperoleh bimbingan, pengelolaan dan 

kepemimpinan yang tepat. 

5. Kebanyakan orang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah secara kreatif dalam organisiasi.. 

Teori X-Y penting untuk menjelaskan bagaimana tindakan seorang 

pemimpin sehubungan dengan pemahaman mereka atas perilaku bawahan. Mc 

Gregor menyatakan bahwa manajemen teori X tidak akan bekerja “karena 

perintah dan kontrol hanya terbatas pada memotivasi bawahan yang 

membutuhkan nilai sosial dan egoistic.” Gambaran bagaimana teori X dan teori Y 

jika diimplementasikan pada seorang kepala sekolah di dalam meningkatkan 

motivasi guru. Pimpinan berteori X akan memonitor para guru secara serius untuk 

meyakinkan bahwa instruksi dan motivasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

motivasi guru yang tujuan akhirnya adalah terhadap kinerja para guru. Manajemen 

teori X bergerak berdasarkan asumsi bahwa keputusan mengenai operasional 

sekolah dibuat pada level administratif dan peran kepala sekolah adalah untuk 

meyakinkan bahwa guru bertindak sesuai dengan aturan dan tata tertib di sekolah. 

Guru yang melenceng dari aturan dan tata tertib sekolah akan ditegur dan 

mendapatkan penilaian yang buruk atau sanksi. Mereka mendapat imbalan sesuai 

dengan kinerjanya. Guru yang melaksanakan pekerjaan dengan baik akan 

mendapat penghargaan atau imbalan yang lebih terhadap kinerjanya. Sebaliknya 

seorang kepala sekolah berteori Y akan menggunakan pendekatan yang lebih 

kolaboratif dalam melakukan supervisi dan akan berdialog langsung dengan guru 
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untuk mengetahui cara yang membuat guru bersemangat dalam bekerja bukan 

hanya sekedar menilai dengan imbalan yang diberikan atas pekerjaannya. Asumsi 

pada teori Y ini menunjukan bahwa seorang guru bisa bekerja dengan baik pada 

sebuah lembaganya tidak semata-mata karena yang diasumsikan pada teori X, tapi 

justru ditentukan pada tingkat kepercayaan dan kebebasan berekspresi serta 

tanggung jawab yang diberikan pada guru dalam melaksanakan tugas-tugas 

pekerjaannya. 

 

1.5.5. Teori Persepsi Tentang Motivasi  

Teori persepsi tentang motivasi menjelaskan bahwa motivasi dalam arti 

bagaimana anggota organisasi menafsirkan lingkungan kerja mereka. Kebanyakan 

kita mengamati pegawai yang menunjukan vitalitas dalam pekerjaan mereka. Pada 

saat yang lain kita juga melihat pegawai yang kekurangan vitalitas. Pertanyaannya 

adalah faktor apa yang memberi andil dan berkaitan efek negative terhadap 

vitalitas seseorang ? apa yang menimbulkan kegairahan dalam bekerja, dan apa 

yang menurunkan antusiasme seseorang dalam bekerja. Persepsi seseorang 

terhadap kondisi lingkungan kerjanya akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

seseorang tersebut menafsirkan tentang bagaimana perhatian atau dukungan 

organisasinya terhadap dirinya, seberapa besar keterlibatan mereka dalam proses 

pengambilan kebijakan di organisasinya, seberapa jauh pimpinan dan sesama 

rekan kerjanya dapat dipercaya, sehingga dalam berinteraksi di lingkungan 

kerjannya akan berusaha keras untuk mengembangkan dan mempertahankan 

hubungan yang didalamnya berisi kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas yang 
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didukung oleh pernyataan dan tindakan, persepsi bawahan tentang seberapa besar 

adanya keterbukaan, kebebasan dan kemudahan terhadap informasi yang dianggap 

penting bagi keperluan dan kepentingan mereka serta bagaimana disemua anggota 

organisasi sadar menunjukkan suatu komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja 

tinggi untuk kemajuan organisasi. 

Kondisi inilah yang nantinya akan dipersepsikan oleh pegawai yang 

akhirnya akan berpengaruh dalam menumbuhkan vitalitas kerja mereka. Persepsi, 

penafsiran dan apa yang mereka rasakan merupakan manifestasi pembentuk dari 

iklim komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Ketika dipersepsikan 

suportif maka akan menjadikan motivasi dan begitu juga sebaliknya ketika 

dipersepsikan divensive atau tidak sesuai dengan yang diharapkan maka akan 

menurunkan motivasi mereka. Artinya motivasi akan timbul dalam diri seseorang 

apabila ada perhatian, kesesuaian, kepercayaan dan kepuasan yang diberikan oleh 

lingkungan organisasi dan pimpinan. 

Teori persepsi tentang motivasi tersusun atas empat potensi utama 

mengenai vitalitas kerja dalam sebuah organisasi yaitu : (1) Seberapa jauh harapan 

pegawai dipenuhi oleh organisasi, (2) Apa yang dipikirkan pegawai mengenai 

peluang mereka dalam organisasi, (3) Bagaimana pendapat pegawai mengenai 

seberapa banyak pemenuhan yang diperoleh dari pekerjaan dalam organisai serta 

(4) Bagaimana persepsi pegawai mengenai kinerja mereka dalam organisasi.   

Dalam teori ini dijelaskan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

motivasi seseorang yaitu :   
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1. Harapan  

Harapan mengenai apa yang telah dikerjakan akan membawa peningkatan 

terhadap pendapatan, jabatan, status, dan tanggung jawab merupakan hal-hal yang 

biasanya melatarbelakangi pegawai memulai pekerjaannya. Di dalam organisasi 

seorang pegawai hidup dan bekerja, ada janji yang ditepati dan ada pula janji yang 

tak ditepati, keduanya berimbas pada harapan yang terpenuhi dan tak terpenuhi. 

Harapan mendeskripsikan mengenai pemikiran seseorang mengenai manfaat apa 

yang akan terjadi padanya. Janji adalah sesuatu yang dapat menimbulkan harapan, 

ketika seorang pegawai dijanjikan untuk kenaikan pangkat, maka pegawai 

tersebut telah diberi harapan bahwa hal tersebut akan terjadi. Niniger (1970) 

dalam Pace&Faules (2001:128) memaparkan “pentingnya faktor harapan 

pegawai, yang menemukan bahwa tingkat kepuasan pegawai yang harapannya 

terpenuhi secara signifikan lebih tinggi daripada mereka yang harapannya tidak 

terpenuhi “. 

2. Pemenuhan 

Harapan pegawai yang terpenuhi menjadi cerminan bahwa proses kehidupan 

pegawai telah terpenuhi. Apabila  harapan ini tak terpenuhi maka akan berdampak 

pada konsekuensi yang negatif pada pegawai yaitu harapannya telah gagal. Suatu 

kehidupan yang terpenuhi adalah kehidupan yang memungkinkan seseorang 

merasa bahwa ia telah mencapai keinginan secara pribadi, unik dan kreatif.  

Pace&Faules (2001:128) menjelaskan :  

Pemenuhan (fulfillment) dalam bekerja, bahwa pegawai merasa telah 
mampu mendefinisikan diri mereka sendiri sesuai dengan keinginan 
mereka dan diterima. Apa yang telah mampu mereka lakukan 
menunjukkan bahwa janji organisasi dan harapan pegawai telah terwujud 
dan bahwa kehidupan seseorang sangat memuaskan. 
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Terdapat keterkaitan antara pemenuhan dan harapan. Janji yang telah ditepati 

menunjukkan bahwa harapan telah diwujudkan, dan seorang pegawai akan terus 

merasa puas karena hal yang menjadi keinginannya telah terpenuhi. 

Naisbitt&Aburdene (1985) menjelaskan mengenai ciri-ciri organisasi yang 

memuaskan ketika mereka menjelaskan bahwa suatu lingkungan pertumbuhan 

yang bergizi. 

Adalah suatu tempat kerja di mana orang-orang membicarakan 
pekerjaan mereka, bertukar gagasan, di mana manajer top dan 
pendatang baru mengenal satu sama lain dan sering bekerja sama, di 
mana orang-orang sedang belajar dalam peristiwa-peristiwa yang 
disponsori perusahan seperti ceramah dan konser dan melalui 
perjalanan untuk pelatihan khusus.  
 

Gambaran mengenai lingkungan pertumbuhan yang dijelaskan oleh Nasbitt dan 

Aburdene merupakan bentuk ideal dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam 

organisasi. Bentuk ideal tersebut merupakan cerminan bahwa telah terciptanya 

pemenuhan dalam bekerja yang melahirkan kepuasan bagi pegawai. Sekaligus 

menjadi dorongan (motivasi) bagi pegawai untuk lebih giat dalam menyelesaikan 

kewajibannya. 

3. Peluang  

Peluang merupakan unsur potensi ketiga yang datangnya dari luar (eksternal) 

dalam mempengaruhi semangat dan kinerja pegawai. Peluang dapat didefinisikan 

sebagai situasi atau kondisi yang menyenangkan untuk mencapai suatu keinginan. 

Peluang yang tidak ada cenderung berpotensi pada kerusakan semangat untuk 

bekerja. Apabila seorang pegawai berpikir bahwa tidak terdapat kondisi yang 

mendukung untuk tercapainya tujuan dalam organisasi, maka pegawai tersebut 
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tidak memiliki peluang. Sebaliknya ketika pegawai merasa kondisi sangat 

mendukung dan menyenangkan untuk terciptanya pencapaian terhadap tujuan, 

maka pegawai telah mendapatkan peluang yang baik. Pegawai akan mendapatkan 

peluang khusus apabila ia memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. 

Peluang tercipta oleh kondisi yang mendukung, pegawai membuka peluang 

dengan membentuk atau menciptakan kondisi yang mendukung untuk mencapai 

tujuan kerja. Abel (1971) dalam Pace&Faules (2001:132) menjelelaskan : 

Abel (1971) menemukan, misalnya untuk mengisi suatu jabatan dengan 
sukses dalam organisasi yang ia teliti, pelamar perlu mematuhi norma-
norma tertentu dan menunjukkan kecenderungan gaya. Karena pegawai 
memahami dan menunjukkan gaya tersebut dan sesuai dengan norma, 
mereka punya kemungkinan lebih besar untuk dipromosikan ke jabatan 
top dalam organisasi. Gaya tersebut meliputi kepercayaan-diri, 
keceriaan, ketegasan, dan kemandirian. 

 

Terdapat syarat-syarat penting yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk 

menciptakan kondisi yang mendukung untuk lahirnya sebuah peluang. 

Diantaranya adalah ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku dalam 

organisasi serta menunjukkan sikap kepercayaan diri, keceriaan, ketegasan dan 

kemandirian. Pegawai dapat mengetahui adanya peluang yang lahir untuk dirinya, 

begitu pula dengan seorang pimpinan. Tidak adanya peluang dapat menyebabkan 

keputusasaan bagi pegawai dan berdampak pada semangat dan kinerja kerja 

pegawai. Kanter (1976)&Wheatley(1981) dalam Pace&Faules (2001:132-133) 

memaparkan mengenai pentingnya peluang bagi seorang pegawai. Lima kategori 

perilaku yang dipengaruhi oleh peluang dalam organisasi. Positif bila peluang ada 

dan negatif bila peluang tidak ada.  
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a. Penghargaan diri (self esteem). Pegawai yang menerima citra positif 

mengenai kemampuan mereka melalui komentar dan ganjaran akan 

menilai diri mereka sendiri lebih tinggi. Sementara pegawai yang merasa 

terjebak mengerjakan tugas yang rutin atau merasa tidak dianggap ada 

oleh orang lain secara bertahap akan kehilangan penghargaan diri mereka. 

b. Aspirasi. Peluang berpengaruh terhadap aspirasi seorang pegawai atau 

prestasi yang diinginkan. Ketika organisasi memberikan dukungan dalam 

bentuk peluang untuk pegawai, maka pegawai akan mengembangkan 

aspirasinya untuk mencapai tujuan dan prestasi yang diinginkan. Tidak 

adanya peluang akan berdampak pada tertutupnya pegawai untuk 

memperlihatkan potensi dan aspirasinya dan melahirkan sifat tentatif, 

ragu-ragu dan puas dengan jabatan yang ada. 

c. Komitmen. Peluang juga mempengaruhi komitmen pegawai terhadap 

organisasi. Pegawai yang mendapatkan peluang dan penghargaan dari 

organisasi akan membentuk perasaan positif kepada organisasi. Pegawai 

lebih termotivasi untuk melakukan hal yang lebih bagi pegawai, 

menyediakan waktu lebih untuk bekerja, memberikan kontribusi dengan 

berbagai cara, melahirkan kreatifitas dan inovasi untuk meningkatkan 

produktivitas organisasi. 

d. Energi. Pegawai yang memiliki peluang kecil dalam organisasi akan 

mengalihkan energi untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. 

Hal-hal lain diluar pekerjaan seperti interakasi dengan rekan kerja dan 
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sahabat, ini bertujuan agar pegawai tetap memperoleh kenyamanan dan 

penghargaan. 

e. Pemecahan masalah. Pegawai yang memiliki peluang tinggi cenderung 

lebih aktif melibatkan diri dalam menangani suatu masalah dalam 

pekerjaan dan organisasi. Apabila terdapat suatu masalah, pegawai yang 

memiliki peluang tinggi akan bertindak berdasarkan inisiatif sendiri untuk 

menangani masalah agar tidak berdampak lebih buruk. Pegawai yang 

memiliki peluang yang rendah lebih senang mengkritik atas solusi 

permasalahan yang ada, karena citra negatif organisasi yang telah 

tertanam di dalam diri mereka 

4. Kinerja 

Kinerja berkaitan dengan pekerjaan, jabatan dan peranan pegawai yang biasanya 

dinilai dalam sebuah organisasi. Umumnya aspek-aspek yang dinilai dari kinerja 

pegawai ialah mengenai seberapa baik kemampuannya dalam menyelesaikan 

pekerjaan, mengatasi konflik, mengelola waktu, memberdayakan orang lain, 

bekerjasama dengan rekan kerja serta bekerja secara mandiri. Swanson&Gradous 

dalam Pace&Faules (2001:134) berpendapat mengenai kinerja dalam sebuah 

sistem, bahwa dalam sistem, berapapun ukurannya, semua pekerjaan saling 

berhubungan. Hasil dari seperangkat kinerja pekerjaan adalah masukan bagi usaha 

kinerja lainnya. Hal tersebut merupakan gambaran dari proses berkesinambungan 

dalam sebuah organisiasi. 
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1.5.6. Pendekatan Organisasi  

1.5.6.1.Pendekatan Struktur dan Fungsi Organisasi  

Dalam Pace&Faules (20001:41) dijelaskan teori pertama yang memiliki 

keterkaitan dengan pendekatan ini adalah teori birokrasi yang diperkenalkan oleh 

Max Weber, seorang teoritisi terkenal sepanjang zaman. la  mendefinisikan 

organisasi sebagai sistem dari suatu aktivitas tertentu yang bertujuan dan 

berkesinambungan. Inti dari teori Weber mengenai birokrasi adalah konsep 

mengenai kekuasaan, wewenang dan legitimasi. Menurut Weber, kekuasaan 

adalah kemampuan seseorang dalam setiap hubungan sosial guna mempengaruhi 

orang lain. Ia juga mengemukakan adanya tiga jenis kewenangan (otoritas). yaitu 

otoritas tradisional, otoritas birokratik dan otoritas karismatik. Kewenangan 

tradisional terjadi ketika perintah atasan dirasakan sebagai sesuatu yang sudah 

pastas atau sudah benar menurut ukuran tradisi. Sedangkan kewenangan 

birokratik  merupakan bentuk yang paling relevan dalam birokrasi, karena 

kekuasaan diperoleh dari aturan-aturan birokrasi yang disepakati oleh seluruh 

anggota organisasi. Dan kewenangan karismatik merupakan kekuasaan yang 

diperoleh karena karisma dari kepribadian seseorang.  

Selain itu, Weber juga mengemukakan pandangannya mengenai enam 

prinsip birokrasi yang terdiri dari :  

a. Birokrasi didasarkan pada aturan-aturan yang memungkinkan 

diselesaikannya suatu persoalan. 
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b. Birokrasi mengenai pembagian secara sistematis terhadap tenaga kerja. 

Setiap  tenaga kerja memiliki hak dan kekuasaan yang terdefinisikan 

secara jelas. 

c. Esensi dari birokrasi adalah adanya penjenjangan (hierarki). 

d. Pimpinan diangkat berdasarkan kemampuan dan pendidikan mereka. 

e. Birokrasi  harus  memiliki  kebebasan  untuk  mengalokasikan  sumber-

sumber yang ada dalam lingkup pengaruhnya. 

f. Birokrasi mensyaratkan pengelolaan arsip yang rapi.  

Dalam Pace&Faules (2001:56) dijelaskan teori lain yang berhubungan 

dengan pendekatan struktur dan fungsi organisasi adalah teori sistem. Salah satu 

teoritisinya adalah Chester Barnard. Barnard mengungkapkan sebuah tesis, bahwa 

organisasi hanya dapat berlangsung melalui kerja sama antar manusia, dan bahwa 

kerja sama adalah sarana di mana kemampuan individu dipadukan guna mencapai 

tujuan bersama atau tujuan yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga dapat  

menyimak karya Daniel Katz dan Robert Kahn yang mengatakan bahwa sebagai 

suatu sistem sosial, organisasi memiliki keunikan di dalam kebutuhannya guna 

memelihara berbagai masukan untuk menjaga agar perilaku manusia di dalam 

organisasi tersebut tetap dalam keadaan terkendali. Dengan perkataan lain, sistem 

memiliki tujuan-tujuan bersama yang mengharuskan menomorduakan kebutuhan 

individu-individu. 

1.5.6.2.Pendekatan Hubungan Manusiawi (Human Relations) 

Pendekatan Human Relations lah yang digunakan dalam penelitian ini. Dijelaskan 

Pace&Faules (2001:59) bahwa dalam banyak hal, pendekatan struktural dan 
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fungsional mengenai organisasi hanya menekankan pada produktivitas dan 

penyelesaian tugas, sedangkan faktor manusia dipandang sebagai variabel dalam 

suatu pengertian yang lebih luas. Menurut Chris Agrys, praktek organisasi yang 

demikian dipandang tidak manusiawi, karena  penyelesaian suatu pekerjaan telah 

mengalahkan perkembangan individu dan keadaan ini berlangsung  secara 

berulang-ulang. Atau dalam bahasa Agrys, ketika kompetensi teknis tinggi, maka 

kompetensi antarpribadi dikurangi. Oleh karena itu, munculnya pendekatan 

human relations ini merupakan kritik terhadap perspektif struktural fungsional.  

Ada beberapa anggapan dasar dari pendekatan human relations, yaitu :  

a. Produktivitas ditentukan oleh norma sosial, bukan faktor psikologis.  

b. Seluruh imbalan yang bersifat non-ekonomis, sangat penting dalam 

memotivasi para karyawan.  

c. Karyawan biasanya memberikan reaksi terhadap suatu persoalan, lebih 

sebagai anggota kelompok daripada individu.  

d. Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dan mencakup aspek-

aspek formal dan informal. 

e. Penganut aliran human relations menganggap komunikasi sebagai fasilitator 

penting dalam proses pembuatan keputusan.  

Teori mengenai human relations lebih terperinci, dikemukakan oleh 

Rensis Likert dan dikenal dengan Hama Empat Sistem Likert, yaitu sistem 

exploitative  authoritative; sistem  benevolent-authoritative;  sistem consultative 

dan sistem participative management. Sistem yang pertama, exploitative 

authoritative, pimpinan menggunakan kekuasaan  dengan tangan besi. Keputusan 
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yang dibuat oleh pimpinan tidak memanfaatkan atau memperhatikan umpan balik 

dari para bawahannya. Sedangkan sistem kedua, benevolent  authoritative, hampir 

sama dengan sistem yang pertama. Perbedaannya, pada sistem yang kedua, 

pimpinan cukup memiliki kepekaan terhadap kebutuhan para karyawan. Pada 

sistem yang ketiga, consultative, pimpinan masih memegang kendali, namun 

mereka juga mencari masukan-masukan dari bawah. Dan sistem yang keempat, 

participative  management, memberi kesempatan kepada para karyawan untuk 

berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini 

mengarahkan para bawahan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan 

motivasi bekerja yang lebih baik. 

1.5.6.3.Pendekatan Sistem  

Dalam Pace&Faules (2001:63) dijelaskan salah satu gagasan paling penting  

dalam referensi tentang komunikasi organisasi adalah, bahwa komunikasi bukan 

semata-mata sesuatu yang dilakukan oleh para anggota organisasi, bukan pula 

merupakan lalai untuk menyelesaikan suatu persoalan. Namun, komunikasi itu 

sendiri lebih dipandang sebagai suatu proses pengorganisasian. Dalam bahasan 

ini, kita akan menyimak dua teori yang dikemukakan oleh Carl Weick dan 

Marshall Scott Poole mengenai teori pengorganisasian, beserta teori strukturasi 

dalam organisasi yang merupakan hasil pemikiran Robert D. McPhee.  

Teori pengorganisasian memandang organisasi bukan sebagai struktur atau 

kesatuan, tetapi suatu aktivitas. Oleh  karena itu, lebih sesuai untuk disebut 

sebagai  'pengorganisasian' dari organisasi, sebab  organisasi adalah sesuatu yang 

akan dicapai oleh sekelompok orang melalui proses yang  terus-menerus 
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dilaksanakan. Jadi ketika sekelompok orang melakukan apa yang mereka  

lakukan, dalam arti aktivitas mereka menciptakan organisasi, maka 

pengorganisasian dilakukan secara berkesinambungan. Esensi dari setiap 

organisasi adalah bahwa orang bertindak atau beraksi dalam suatu cara tertentu, 

sehingga perilaku mereka saling terkait.  Dalam deskripsi yang konkret, perilaku 

seseorang bergantung pada perilaku orang lain. Ukuran dasar dari perilaku yang 

saling terkait tersebut adalah, bahwa komunikasi memainkan peran di antara 

orang-orang dalam orgnisasi. Jadi aktivitas pengorganisasian terdiri dari interaksi 

ganda, yaitu suatu tindakan yang diikuti oleh suatu respons dan kemudian 

tindakan penyesuaian oleh orang pertama. Weick  sangat meyakini bahwa  seluruh 

aktivitas pengorganisasian adalah interaksi ganda, karena dari aktivitas seperti  

yang dicontohkan di atas, suatu organisasi dibangun.  

Pemikiran strukturasi dalam organisasi yang dikemukakan Poole dan 

McPhee, dijelaskan bahwa struktur organisasi diciptakan ketika sekelompok orang 

saling berkomunikasi melalui saluran tertentu. Komunikasi  tersebut terjadi dalam 

tiga tempat atau pusat-pusat dari strukturasi, yaitu  konsepsi, implementasi dan 

penerimaan (reception). Pertama adalah tempat dari `konsepsi' yang meliputi 

seluruh bagian dari kehidupan organisasi di mana orang-orang membuat berbagai 

keputusan dan pilihan. Tempat yang kedua dari strukturasi organisasi adalah  

'implementasi', yaitu kodifikasi formal dan pemberitahuan mengenai berbagai 

keputusan  dan pilihan. Strukturasi yang ketiga terjadi di tempat penerimaan 

(reception), yaitu ketika para  anggota kelompok bertindak dengan menyesuaikan 

diri kepada keputusan-keputusan organisasi. Dalam uraian yang lebih konkret, 
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setelah diambil keputusan untuk mendirikan jurusan baru, maka akan diangkat 

seorang ketua jurusan dan karenanya alur komunikasi dalam fakultas akan 

mengalami perubahan. Meskipun setiap orang dalam suatu organisasi dapat 

berpartisipasi pada setiap atau keseluruhan dari ketiga tempat tersebut, namun  

strukturasi cenderung untuk dikhususkan. Artinya, manajemen tingkat tinggi 

biasanya terlibat dalam komunikasi konseptual, personal staf melaksanakan 

pekerjaan implementasi dan karyawan pada umumnya berpartisipasi dalam 

penerimaan atau reception.  

1.5.6.4.Pendekatan Organisasi Sebagai Kultur  

Ketiga pendekatan yang telah diuraikan di atas, memandang organisasi sebagai 

struktur tugas, dalam arti bahwa organisasi selalu berkaitan dengan upaya 

pencapaian tujuan. Pada  bahasan terakhir kita akan melihat suatu pandangan yang 

agak berbeda, yaitu organisasi sebagai kultur, dalam arti bahwa organisasi juga 

merupakan pandangan hidup (way of life) bagi para anggotanya seperti dijelaskan 

Pace&Faules (2001:87). Secara khusus kita akan mempelajari teori kultur 

organisasi sebagai suatu penampilan (performance) sebagaimana dikemukakan 

oleh Michael Pacanowsky dan Nick O'Donnell-Trujillo. Menurut Pacanowsky dan 

Trujillo, ada lima bentuk penampilan organisasi, yaitu ritual, hasrat (passion), 

sosialitas, politik organisasi dan enkulturasi. Ritual merupakan suatu penampilan 

yang diulang-ulang secara teratur, suatu aktivitas yang dianggap oleh suatu 

kelompok sebagai sesuatu yang sudah biasa dan rutin. Ritual merupakan bentuk 

penampilan yang penting, karena secara tetap akan memperbarui pemahaman kita 
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mengenai pengalaman bersama dan memberikan legitimasi terhadap sesuatu yang 

kita pikirkan, rasakan dan kita lakukan. 

 

1.5.7. Pendekatan Komunikasi Organisasi 

Ada tiga pendekatan dalam memandang sebuah organisasi yaitu pendekatan 

makro, mikro dan individu.  

Dalam pendekatan makro organisasi dipandang sebagai suatu struktur 

global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam berinteraksi, organisasi 

melakukan aktivitas tertentu seperti memproses informasi dan lingkungan, 

mengadakan identifikasi, melakukan intergrasi dengan organisasi lain dan 

menentukan tujuan organisasi.  

Pendekatan mikro, pendekatan ini terutama menfokuskan kepada 

komunikasi dalam unit dan sub-unit pada suatu organisasi. Komunikasi yang 

diperlukan pada tingkat ini adalah komunikasi antara anggota kelompok 

seperti komunikasi untuk pemberian orientasi dan latihan, komunikasi untuk 

melibatkan anggota kelompok dalam tugas kelompok, komunikasi untuk menjaga 

iklim organisasi, komunikasi dalam mensupervisi dan pengarahan pekerjaan, 

komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan kerja dalam organisasi.  

Sedang yang terkahir adalah pendekatan individual. Pendekatan ini 

berpihak pada tingkah laku individu dalam organisasi. Pendekatan makro dan 

mikro hanya akan terselesaikan oleh pendekatan individual dalam sebuah 

organisasi. Ada beberapa bentuk komunikasi individual yaitu berbicara pada 



 45 

kelompok kerja, menghadiri dan berinteraksi dalam rapat-rapat, menulis dan 

mengkonsep surat dan berdebat untuk suatu usulan. 

 

1.5.8. Perspektif Komunikasi Organisasi 

Seperti dijelaskan Pamela-Zalabak (2006:30-41) bahwa ada tiga perspektif 

mengenai komunikasi organisasi. Berdasarkan perspektif fungsional atau obyektif, 

organisasi berarti struktur. Pendekatan ini berpendapat dunia terdiri dari hal-hal 

yang konkret dan nyata, karenanya yang menjadi penekanan adalah struktur yang 

memandu perilaku dalam organisasi. Organisasi sebagai satu sistem komunikasi 

yang berperanan untuk menghasilkan sesuatu, khususnya dalam pencapaian 

organisasi. Sistem komunikasi yang dijalankan memegang peranan yang penting 

dalam menyatukan sistem dan sub-subsistem. Perspektif ini menekankan pada 

definisi komunikasi organisasi sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara 

unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Komunikasi 

organisasi cenderung menekankan pada kegiatan penanganan pesan yang 

terkandung dalam suatu batas organisasional. Fokusnya adalah menerima, 

menafsirkan dan bertindak berdasarkan informasi dalam suatu konteks. 

Komunikasi organisasi dipandang sebagai alat dalam memberikan perintah dan 

kontrol. Komunikasi dalam perspektif ini lebih bersifat formal. Komunikasi juga 

dipandang sebagai alat untuk merekayasa atau mengkonstruksikan organisasi 

yang memungkinkan individu (anggota organisasi) beradaptasi dengan 

lingkungan organisasi. Organisasi dianggap sebagai suatu struktur atau wadah 

yang telah ada sebelumnya, maka komunikasi dapat dianggap sebagai “suatu 
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substansi nyata yang mengalir ke atas, ke bawah, dan ke samping dalam suatu 

wadah”(Putnam,1983:39). Fungsi-fungsi komunikasi lebih khusus meliputi pesan-

pesan mengenai pekerjaan, pemeliharaan, motivasi, integrasi, dan inovasi (farace, 

Monge&Russell,1977,  hlm 56-57 dalam Pace, 2006:34).  

Sedangkan perspektif meaning-centered atau intepretif mendefinisikan 

komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan makna atas interaksi, perilaku-

perilaku diantara unit-unit organisasi. Dalam perspektif ini memandang 

komunikasi organisasi sebagai sebuah proses. Perspektif subyektif memandang 

organisasi sebagai kegiatan yang terdiri dari tindakan-tindakan, interaksi-interaksi 

dan transaksi-transaksi yang melibatkan orang-orang dalam organisasi. Dalam 

perspektif ini memfokuskan pada bagaimana individu anggota organisasi 

bertransaksi dan kemudian memberi makna terhadap peristiwa komunikasi yang 

terjadi. Makna pesan dinegosiasikan antar anggota organisasi. Makna muncul dan 

berkembang dalam interaksi yang berlangsung antara anggota organisasi yang 

melibatkan konteks dan waktu. Komunikasi dalam hal ini meliputi pada transaksi 

verbal dan non verbal yang sedang terjadi. Perspektif ini menekankan peranan 

“orang-orang” dan “proses” dalam menciptakan makna. Makna tersebut tidak 

hanya pada orang tetapi juga dalam “transaksi” itu sendiri. Dalam arti lain, 

bagaimana anggota organisasi berperilaku akan bergantung kepada makna 

tersebut bagi mereka. Organisasi dipandang sebagai budaya. Budaya organisasi 

dihasilkan melalui interaksi bersama dari anggota-anggotanya yang kemudian 

disepakati, dikembangkan dan dikokohkan secara berkesinambungan. Proses 
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penyampaian informasi, interaksi antar pegawai dan perilaku-perilaku anggota 

organisasi inilah yang nantinya akan dipersepsikan dan dimaknai bersama.  

Perspektif kritikal, kajian dalam pandangan ini melihat hubungan antara 

atasan-bawahan dalam masyarakat kapitalis. Perspektif ini melihat bagaimana 

unsur dominasi pimpinan terhadap bawahan. Bagaimana pimpinan menentukan 

peraturan dan struktur komunikasi yang harus dijalankan. Organisasi 

dipandang sebagai instrumen penindasan. Memfokuskan perhatian 

pada anggota organisasi yang tertindas (pekerja, perempuan, kaum minoritas). 

Perspektif ini juga mempelajari tentang bagaimana ekonomi, sosial dan 

komunikasi membangun suatu kekuatan dan kekuasaan.  

Dalam penelitian ini memandang komunikasi organisasi melalui perspektif 

meaning-centered atau intepretif yang menfokuskan pada bagaimana individu 

atau anggota organisasi bertransaksi, berinteraksi dan berperilaku yang kemudian 

memberikan makna bersama terhadap peristiwa komunikasi yang terjadi di dalam 

organisasi tersebut.  

 

1.5.9. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi merupakan suatu bentuk pengalaman sehari-hari dan merupakan 

suatu kegiatan yang kompleks. Komunikasi merupakan komponen vital dari 

semua bidang kehidupan. Rasberry&Lemoine (1986:23) mendefenisikan 

komunikasi sebagai sebuah kegiatan memilih, membentuk dan mengalihkan 

simbol-simbol diantara orang-orang untuk menciptakan suatu arti. Pamela-

Zalabak (1991:30-33) menunjukan komunikasi organisasi sebagai proses bersifat 
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evolutif, secara budaya saling bergantung, proses berbagi arti dan menciptakan 

hubungan dengan lingkungan dan dirancang untuk dikelola, kooperatif, perilaku 

yang berkonsentrasi pada tujuan. Selain itu, organisasi juga melakukan 

komunikasi eksternal dengan publik-publik eksternal yang berkaitan dengannya 

(Goldhaber,1993:12). 

Komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling tukar 

menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama 

lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah ubah. 

Seperti dijelaskan Goldhaber (1986:14) : Organizational communications is the 

process of creating and exchanging messages within a network of interdependent 

of relationship to cope with environmental uncertainty. Organisasi memiliki 

tujuan umum untuk meningkatkan pendapatan, namun juga memiliki tujuan-

tujuan spesifik yang dimiliki oleh orang-orang dalam organisasi itu. Dan untuk 

mencapai tujuan, organisasi membuat norma aturan yang dipatuhi oleh semua 

anggota organisasi. Seperti dijelaskan West bahwa organisasi merupakan suatu 

proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara 

timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (West&Turner, 

2008:38).  

Komunikasi yang efektif menjadi faktor yang penting bagi pencapaian 

tujuan suatu organisasi baik organisasi bisnis maupun non bisnis. Bahkan 

komunikasi organisasi disebut sebagai darah bagi kehidupan organisasi 

(Goldhaber,1993:5). Dengan demikian, dapat kita maknai bahwa komunikasi 

organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi 
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dimana terjadi jaringan- jaringan pesan satu sama lain yang saling bergantung satu 

sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

1.5.9.1 Fungsi  Komunikasi dalam Organisasi  

Fungsi komunikasi dalam organisasi seperti dijelaskan Bungin (2008:274) 

memiliki empat fungsi organisasi. Keempat fungsi tersebut dijelaskan sebagai 

berikut :   

a. Fungsi Informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem proses 

informasi (information-processing system). Maksudnya, seluruh anggota 

dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih 

banyak, lebih baik dan tepat waktu.   

b. Fungsi Regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan 

yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua organisasi, ada dua hal yang 

berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. Pertama, atasan atau orang -orang 

yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki 

kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. 

Kedua, berkaitan dengan pesan atau message.  Pesan-pesan regulatif pada 

dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian 

peraturan tentang pekerjaan yang boleh untuk dilaksanakan. 

c. Fungsi Persuasif. Dalam mengatur organisasi, kekuasaan dan kewenangan 

tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya 

kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk memersuasi 

bawahannya daripada memberi perintah. 
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d. Fungsi Integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang 

memungkinkan pegawai dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan 

baik. Ada dua saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam 

organisasi tersebut (newsletter dan bulletin) dan laporan kemajuan organisasi. 

Saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antarpribadi selama masa 

istirahat kerja, pertandingan olahraga maupun kegiatan darma wisata. 

Pelaksanaan aktifitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi 

yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. 

 

1.5.9.2. Arus Informasi dalam Organisasi  

Organisasi bisa dikelompokan menjadi organisasi formal dan informal. Sistem 

formal dalam berkomunikasi mengkhususkan pada kebijakan manual dan struktur 

organisasi. Organisasi formal umumnya memiliki suatu struktur yang terumuskan 

dengan baik yang menerangkan hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas 

dan tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

Daniels,Spiker&Papa (1997:114) “In many organizations, the formal system of 

communication is specified in policy manuals and organization chart”. Didalam 

organisasi formal arus komunikasi biasanya di gambarkan dengan tiga arah aliran 

pesan yaitu kebawah, keatas dan horizontal. Hal ini seperti yang djelaskan 

Daniels,Spiker&Papa (1997:114) sebagai berikut “The concept of hierarchy is so 

ingrained in organizational life that formal communication usually is described in 

term of the three directions of message flow within a hierarchical system: 

downward, upward and horizontal”. 
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1. Komunikasi ke Bawah  (Downward Communication) 

Komunikasi ke bawah lebih sering terjadi di dalam sebuah organisasi formal 

karena sifat komunikasinya yang berasal dari seseorang yang memiliki posisi 

lebih tinggi kepada pegawai yang ada dibawahnya. Di jelaskan Daniels, 

Spiker&Papa (1997:114) sebagai berikut “Downward communication involves the 

transmission of messages from upper levels to lower levels of the organization 

hierarchy”. Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa 

informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang 

berotoritas lebih rendah (Pace&Faules,2001:184). Kebanyakan komunikasi ke 

bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan 

tugas-tugas dan pemeliharaan. Menurut Katz&Kahn dalam Daniels (1997:115) 

mengidentifikasi lima tipe pesan yang biasanya tercermin dalam komuniasi ke 

bawah, yaitu : 

a. Job instructions, meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan dan arahan 

untuk melaksanakan tugas tersebut. 

b. Job rationales, menjelaskan tujuan dari tugas atau pekerjaan dan 

hubungannya dengan aktivitas atau sasaran organisasi yang lain.  

c.  Produceres and practices information, menyinggung kebijakan-

kebijakan organisasi  aturan dan manfaat. 

d. Feedback, memberikan bawahan penghargaan atas prestasi mereka.  
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e. Indoctrination of organizational ideology, mencoba mengembangkan 

komitmen dari anggota organisasi terhadap nilai-nilai, tujuan dan sasaran 

organisasi. 

2.   Komunikasi ke Atas (Upward Communication)  

Yang dimaksud dengan komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari 

bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang 

lebih tinggi. Seperti dikutip dari Daniel,Spiker&Papa (1997:117) sebagai berikut : 

Upward communication involves transmission of messages  from lower to higher 

levels of organization namely, communication initiated by subordinates with their 

superiors.Biasanya dilakukan seorang bawahan ketika menyampaikan laporan 

pekerjaan atau informasi yang penting kepada atasannya. Katz&Kahn dikutip 

Daniels (1997:117) menjelaskan bahwa komunikasi keatas memberikan atasan 

informasi mengenai hal-hal sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan akan tugas dan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

tugas yang ada. 

b. Berteman dengan bawahan dan masalah-masalah mereka. 

c. Persepsi bawahan atau karyawan atas kebijakan dan praktek-praktek 

organisasi. 

d. Tugas dan prosedur untuk mencapainya.  

Hal- hal yang seharusnya disampaikan oleh karyawan kepada atasannya tidaklah 

selalu menjadi kenyataan. Sharma(1979) dalam Pace (2001:191-192) mengatakan 

bahwa kesulitan itu mungkin disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah 

sebagai berikut :  
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a. Kecenderungan pegawai untuk menyembunyikan perasaan dan pikiran 

nya. Karena itu cara yang terbaik adalah mengikuti saja apa yang 

disampaikan pimpinannya.  

b. Perasaan pegawai bahwa pimpinan tidak tertarik pada masalah mereka.    

c. Kurangnya reward atau penghargaan terhadap pegawai yang 

berkomunikasi ke atas. 

d. Perasaan pegawai bahwa pimpinan tidak dapat menerima dan merespon 

terhadap apa yang dikatakan oleh pegawai. Pimpinan terlalu sibuk untuk 

mendengarkan atau pegawai susah untuk menemuinya. 

3. Komunikasi Horisontal (Horizontal Communication)  

Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan diantara orang- orang yang sama 

tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Pesan yang mengalir menurut fungsi 

dalam organisasi diarahkan secara horizontal. Pesan ini biasanya berhubungan 

dengan tugas- tugas atau tujuan kemanusiaan seperti : koordinasi, pemecahan 

masalah, penyelesaian konflik dan saling memberikan informasi. Komunikasi 

horizontal dapat memudahkan pemecahan masalah, pembagian informasi lintas 

kelompok kerja yang berbeda dan koordinasi tugas antara departemen atau tim 

proyek. Daniels,Spiker&Papa (1997:118) menjelaskan Horizontal communication 

introduces flexibility in organizational structure. It facilitates problem solving, 

information sharing across diferrent work groups, and task coordination between 

departemens or project teams.  

Menurut Pace&Faules (2001:195) komunikasi horizontal ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut :  
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a. Mengkoordinasikan tugas-tugas. 

b. Saling membagi informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas. Ide 

dari banyak orang biasanya akan lebih baik daripada ide satu orang.  

c. Memecahkan masalah yang timbul diantara orang- orang yang berada 

dalam tingkatan yang sama. Dengan adanya keterlibatan dalam 

memecahkan masalah akan menambah kepercayaan moral dari pegawai. 

d. Menyelesaikan konflik diantara anggota yang ada dalam bagian organisasi 

dan juga antara bagian dengan bagian lainnya.  

e. Menjamin pemahaman yang sama. Bila perubahan dalam suatu organisasi 

diusulkan, maka perlu ada pemahaman yang sama antara unit-unit 

organisasi tentang perubahan itu. 

f. Mengembangkan sokongan interpersonal. Karena sebagian besar dari 

waktu kerja pegawai berinteraksi dengan temannya maka mereka 

memperoleh sokongan hubungan interpersonal dari temannya. 

4. Komunikasi Informal 

Organisasi informal merupakan organisasi yang terorganisasi secara lepas, bersifat 

fleksibel, tidak terumuskan dengan baik dan spontan. Sistem komunikasi informal 

melibatkan interaksi yang tidak secara resmi merefleksikan saluran komunikasi. 

Seperti dijelaskan Daniels,Spiker&Papa (1997:120) The informal system involves 

episodes of interaction that do not reflect officially designated channels of 

communication. Selain itu mengutip dari Hawthorne Studies menjelaskan bahwa 

komunikasi terbesar yang terdapat dalam organisasi adalah komunikasi informal. 

Bahkan penemuan terbesar dari Hawthorne mengenai pengaruh dari komunikasi 
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informal adalah komunikasi informal dapat mengembangkan dan menguatkan 

standar pelaksanaan, harapan dari anggota organisasi dan nilai-nilai yang ada pada 

tingkatan organisasi. 

Komunikasi informal, pribadi atau slentingan. Menurut Pace&Faules 

(2001:199) dijelaskan bahwa informasi yang mengalir dengan arah yang tidak 

dapat terduga dan jaringannya digolongkan sebagai slentingan (grapevine). Dalam 

istilah komunikasi selentingan digambarkan sebagai metode penyampaian laporan 

rahasia dari orang ke orang yang tidak dapat diperoleh melalui saluran biasa. 

Sifat-sifat dari komunikasi informal dijelaskan oleh W.L.Davis&Connor, 

dalam Pace&Faules (2001:200) sebagai berikut : 

a. Informasi berjalan dari mulut ke mulut. 

b. Informasi ini biasa bebas dari kendali organisasi dan posisi. 

c. Informasi yang disebarkan berjalan dengan cepat. 

d. Biasanya lebih menggambarkan kelompok tertentu bukan perorangan. 

e. Biasanya lebih merupakan produk situasi daripada produk orang-orang 

dalam organisasi. 

f. Informasi ini biasanya tidak lengkap dan memungkinkan terjadinya salah 

persepsi. 

 

1.5.10. Iklim Komunikasi Organisasi 

Unsur-unsur dasar organisasi seperti anggota, pekerjaan, praktik-praktik yang 

berhubungan dengan pengelolaan, struktur dan pedoman dipahami secara selektif 

untuk menciptakan evaluasi dan reaksi yang menunjukkan apakah yang dimaksud 
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oleh setiap unsur dasar tersebut dan seberapa baik unsur-unsur ini beroperasi bagi 

kebaikan anggota organisasi (Pace&Faules, 2001:153). Misalnya, informasi yang 

cukup merupakan sebuah indikasi untuk para anggota organisasi mengenai 

seberapa baik unsur-unsur dasar organisasi itu berfungsi bersama-sama untuk 

menyediakan informasi bagi mereka. Persepsi atas kondisi-kondisi kerja, 

penyediaan, upah kenaikan pangkat, hubungan dengan rekan-rekan, hukum-

hukum dan peraturan organisasi, praktik-praktik pengambilan keputusan, sumber 

daya yang tersedia dan cara-cara memotivasi kerja anggota organisasi semuanya 

membentuk suatu badan informasi yang membangun iklim komunikasi organisasi. 

Unsur-unsur dalam organisasi tidak secara langsung menciptakan iklim 

komunikasi organisasi, tetapi pengaruhnya terhadap iklim komunikasi organisasi 

tergantung pada persepsi anggota organisasi mengenai nilai dan hukum dan 

peraturan tersebut. Jadi dengan kata lain unsur-unsur yang terdapat di dalam 

organisasi tidak secara otomatis menciptakan iklim komunikasi organisasi tetapi 

tergantung kepada persepsi anggota-anggota organisasi mengenai unsur-unsur 

organisasi tersebut. 

Rasberry-Lemoine (1986:86-89) menjelaskan ada tiga jenis komponen 

kunci yang menunjukkan bahwa iklim komunikasi itu sehat yaitu : 

1. Jumlah informasi yang disebarkan diantara pegawai (quantity of information). 

Iklim komunikasi akan cenderung menyenangkan (sehat) jika jumlah 

informasi yang diterima pegawai tercukupi untuk menunjukkan kerja mereka 

dengan sejumlah pengetahuan, pengertian, dan kepercayaan. Informasi yang 

terlalu sedikit akan menyebabkan pegawai merasa frustasi, bingung terisolasi, 
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tidak dipercaya, dan dapat menyebabkan kesalahan dan hasil yang tidak 

maksimal dalam pekerjaan. Informasi yang terlalu banyak akan menyebabkan 

persoalan seperti kebingungan dan terciptanya persepsi pegawai bahwa 

organisasi "membuang" banyak dana dan tenaga. Pertukaran informasi yang 

terlalu lambat dapat menciptakan banyak kesalahan kerja, tertundanya 

sejumlah pekerjaan, rasa frustasi pada penerima informasi, dan merusak 

kredibilitas si pengirim informasi. 

2. Kualitas informasi (quality information). Bagi pegawai informasi dianggap 

berkualitas bila sumber informasi itu berkualitas. Menurut persepsi pegawai, 

sumber informasi penting adalah atasan langsung, kolega, penyelia, 

manajemen puncak, manajemen tengah, pertemuan departemen, dan kabar 

burung. 

3. Saluran-saluran informasi (channels of information). Iklim komunikasi yang 

sehat ditandai dengan adanya pertukaran informasi melalui saluran vertikal (ke 

atas maupun ke bawah) dan saluran horizontal. 

Forehand seperti dikutip Hardjana (2006:5-6) bahwa menonjolkan dua aspek 

dasar yang khas dalam pengertian iklim komunikasi organisasi, yakni ciri khas 

organisasi yang tidak mudah berubah dan pengaruh ciri khas tersebut pada 

perilaku segenap anggota organisasi. Forehand (1964:362) menjelaskan bahwa 

iklim komunikasi  adalah (Organizational climate is a) set of characteristics that 

describe an organization and that (a) distinguish the organization from other 

organizations, (b) are relatively enduring over time, and (c) influence the 

bebavior of people in the organization.  
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Dalam penjelasannya Forehand menegaskan bahwa dampak iklim 

komunikasi organisasi pada perilaku individu dapat dilihat pada stimuli yang 

dihadapi para anggota organisasi secara individual, kekangan atau hambatan atas 

kebebasan memilih perilaku di kalangan karyawan, dan proses pemberian sanksi 

dan ganjaran. Setiap anggota organisasi memiliki karakter yang berbeda-beda 

dalam bersikap dan berkomunikasi dengan pemimpin maupun rekan kerjanya. 

Terdapat faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi hal tersebut, oleh karena 

itu diperlukan pemahaman terhadap iklim komunikasi organisasi untuk bisa 

menciptakan iklim komunikasi positif guna meningkat motivasi kerja.  

Berikut gambaran mengenai proses terbentuknya iklim komunikasi. 

Gambar 1.1 
Proses Terbentuknya Iklim Komunikasi Organisasi 

 
Unsur-Unsur Organisasi      Resepsi-Resepsi Makro    Pengaruh Komunikasi 

 

 

 

 

 

Sumber : Pace&Faules (2001:150) 
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6. Kesediaan memberikan dukungan 
 

Gambar di atas menjelaskan mengenai proses terbentuknya iklim komunikasi 

organisasi dan mengidentifikasi komponen-komponen yang berperan serta dalam 

iklim tersebut. Komponen-komponen diantaranya adalah unsur-unsur yang 

terdapat dalam organisasi, unsur-unsur tersebut tidak secara langsung membentuk 

iklim komunikasi, tetapi semuanya bergantung kepada persepsi anggota 

organisasi. Iklim komunikasi organisasi dapat memberikan gambaran kepada 

anggota organisasi mengenai seberapa jauh organisasi memberikan kepercayaan, 

mendukung anggota, menyediakan informasi yang cukup, terbuka, mendengarkan 

dengan penuh perhatian, melibatkan peran serta semua anggota, serta 

memperlihatkan perhatian perusahaan atau organisasi terhadap anggota yang 

memiliki kinerja kerja yang tinggi. Persepsi mengenai tersedianya informasi bagi 

anggota organisasi yang meliputi jumlah informasi yang diterima cocok atau 

tidak. Informasi itu berguna atau tidak dan apakah balikan informasi dikirimkan 

kepada sumber yang tepat. Persepsi mengenai organisasi itu sendiri yang meliputi 

keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan keputusan, tujuan yang 

dipahami, penghargaan serta sistem yang terbuka.  

Perkembangan pemahaman konseptual berpangkal dari ’iklim komunikasi 

ideal’ yang dicetuskan oleh Redding (1972) yang mempunyai lima dimensi yaitu 

dukungan, pembuatan keputusan partisipatif, kepercayaan, keyakinan, dan 

kredibilitas, keterbukaan dan ketulusan, dan tujuan-tujuan kinerja tinggi. 

Dijelaskan Goldhaber (1993:66) dalam bukunya Organizational Communication 

sebagai berikut : 
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A basic tenet of communication climate is that an individual's cognitive and 
affective perceptions of an organization influence that individual's behavior 
in the organization. Major communication climate issues are concerned with 
the following: 

1. Perceptions about communication sources and relationships 
in the organization :  
a. Are members satisfied with superiors, coworkers, and 

subordinates as sources of information ? 
b. How important are these sources ? 
c. Are the sources trusted ? 
d.  Are the sources open to communication ? 

2. Perceptions about information available to organization members : 
a. Is an adequate amount of information received from 

sources on important topics ? 
b. Is the information useful ? 
c. Is feedback on information sent to sources adequate ? 

3. Perceptions about the organization itself : 
a. How involved are members in decisions that affect them ? 
b. Are goals and objectives understood ? 

4. Are people supported and rewarded for their efforts ? 
a. Is the system open to input from its members ? 

  
Lebih lanjut, iklim komunikasi yang baik dalam suatu organisasi lebih 

memberikan kebebasan kepada anggota organisasi untuk memperoleh informasi 

tentang organisasi, lebih berani mengeksplor kemampuan mereka dalam berkarya, 

berani menghadapi tantangan dunia pekerjaan, dan lebih menunjukkan bahwa 

mereka dipercaya untuk mempertanggung jawabkan hasil-hasil dari pekerjaan 

mereka. Dennis dalam Goldhaber (1993:66) mencoba membuat definisi tentang 

iklim komunikasi yang berbunyi sebagai berikut "a subjectively experienced 

quality of the internal environment of an organization … which embraces 

members' perceptions of messages and message-related events occurring in the 
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organization." Dari definisi di atas kita mengetahui bahwa konsep iklim 

komunikasi merupakan ramuan persepsi yang terdiri dari tiga komponen, yakni 

persepsi individu tentang lingkungan internal, pesan-pesan, dan peristiwa-

peristiwa yang mengandung pesan. Kualitas internal organisasi adalah sebuah 

istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan situasi keseluruhan 

lingkungan kerja, baik lingkungan fisik maupun sosial. Dalam persepsi para 

pegawai misalnya, lingkungan internal organisasi adalah ramah, terbuka, 

birokratis, atau penuh kecurigaan. Pesan-pesan berarti makna dalam komunikasi 

baik verbal maupun non-verbal, jenis isi pesan maupun ‘rasa’ dalam pesan 

(message content and mode) dan ‘gaya’ pesan. Pesan-pesan dalam komunikasi di 

lingkungan kerja, misalnya, dipersepsikan sebagai informatif atau evaluatif, dan 

dalam nada membantu atau mengecam, dengan gaya sinis, menggurui, atau 

persaudaraan. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pesan adalah kejadian 

(tindakan, perlakuan, dan interaksi) yang berbingkai tempat, waktu, dan situasi 

yang dianggap penting oleh pegawai. Jadi kualitas pesan-pesan dan peristiwa-

peristiwa yang terkait dengan pesan pada dasarnya berhubungan dengan 

kompetensi dan latar komunikasi (communication competence and context). 

Semuanya dianggap sebagai manifestasi dari perlakuan organisasi dan manajemen 

terhadap pegawai. Oleh karena itu, ketiga-tiganya dianggap mengandung makna 

penting bagi pegawai dan ditanggapi melalui pengertian, sikap, semangat, dan 

rasa puas pegawai, yang secara positif atau negatif mengarahkan kerja sama 

dengan atasan maupun antar sesama pegawai. 
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Dengan demikian, iklim komunikasi pada dasarnya menggambarkan 

kualitas hubungan-hubungan personal yang dialami pegawai di dalam lingkungan 

kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa iklim komunikasi mencerminkan 

bagaimana pengalaman empiris pegawai tentang komunikasi dan perlakuan atasan 

terhadap dirinya dan segenap pegawai, maupun hubungan dan komunikasi, sikap, 

dan pengertian yang berkembang di antara sesama pegawai. Apakah pengalaman 

pegawai di lingkungan kerja menunjukkan kualitas positif yang dapat membuat 

pegawai merasa bermakna dan punya pengaruh melalui keterlibatannya dalam 

praktek kegiatan sehari-hari, ataukah sebaliknya. 

W. Charles Redding (1972:111) di dalam bukunya Communication within 

the Organization: An Interpretive Review of Theory and Research, menyajikan 

tinjauan kritis atas berbagai teori dan riset tentang komunikasi di kalangan 

organisasi-organisasi industri dan bisnis dan sampai pada kesimpulan yang antara 

lain berbunyi sebagai berikut “The climate of the organization is more crucial 

than are communication skills or techniques (taken by themselves) in creating an 

effective organization”. Higgins (1982:204) seperti dikutip Hardjana (2006:21-22) 

sebagai berikut “Organizational climate is the sum of employees’ perceptions, 

including those of managerial employees, of the desirability of the organization’s 

work and social environment “. Lee Thayer (1968:198) menjelaskan bahwa iklim 

dapat membantu mempererat, menghambat atau menjauhkan hubungan. Iklim 

suportif muncul dari sikap saling menghormati, motif dan perasaan ’niatan hati 

dan rasa saling menghormati’. Lebih tepatnya berbunyi sebagai berikut : 

(Climate is) the total complex of feelings and sentiments and orientations 
... of an interpersonal relationship. ... Climate depends largely upon 
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actions and intentions, not upon words as such. A positif and 
advantageous relationlship cannot be built out of words or from the 
principles of human relations. It derives ultimately from the treatment 
each has at the hands of the other, and from the way their behavior toward 
each other is interpreted and evaluated by each. The most facilitating 
climate comes from the most mutually advantageous intentions and 
actions. 

Tentang pentingnya pengelolaan iklim komunikasi, Haney (1986:13) menulis 

sebagai berikut :  

Iklim komunikasi itu nyata-nyata ada. Iklim komunikasi mempunyai 
pengaruh pada cara kita bekerja dan berhubungan dengan orang-orang 
lain. Iklim ini tercipta oleh cara kita berinteraksi satu sama lain, cara kita 
berperilaku, dan karena disebabkan oleh perilaku kita, iklim komunikasi 
dapat dikelola. Kita dapat memilih iklim macam mana yang hendak kita 
ciptakan.  
 

Dalam membangun iklim komunikasi yang suportif seperti dijelaskan Goldhaber 

(1993:68) sebagai berikut : 

Notice that all eight responsibilities contribute toward the building of 
supportive communication climate. 

1. All managers must set goals for their people. 
2. All managers must train their people and help them become more 

effective in their job. 
3.  All managers must review their subordinates' progress in results and 

in goals, and not appraise their activities or failures but. actual 
achievement of their goals. 

4.  All managers must provide leadership. If they do not, groups will 
flounder, cooperative atmosphere will dwindle, and employees will 
work in their own direction. 

5. All managers must constantly install new methods within their group 
and area of expertise to make their group continually more effective. 

6. All managers must plan ahead. They must foresee opportunities and 
difficulties and develop action plans to resolve outstanding issues. 
Bosses are successful only when the people in their group are 
successful. 

7. All managers must develop their people. Note that forced or artificial 
development is not implied, but rather opportunities and 
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encouragement so that employees can improve as persons and as 
experts. 

8. Finally, when appraising an employee's accomplishments, managers 
must use the financial and social standards they established for that 
employee. 

 
 

 
1.5.11. Faktor-Faktor Pembentuk Iklim Komunikasi  

Menurut pemikiran Redding, Denis dalam Goldhaber (1993:65-66) iklim 

komunikasi organisasi sebaiknya memuat lima dimensi yang diperoleh sebagai 

kesimpulan dari komunikasi supervisi manajerial yang efektif yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Dukungan (Supportiveness).  

Dukungan ini tergambar pada seberapa besar dukungan para guru terhadap semua 

kebijakan yang diputuskan oleh sekolah. Perhatian atau dukungan pimpinan pada 

diri mereka dan sebaliknya yaitu dukungan guru terhadap sekolah. Mereka tentu 

berharap bahwa pimpinanya tidak hanya memikirkan perilaku yang berorientasi 

pada tugas saja namun mereka juga berharap bahwa pimpinannya  menunjukkan 

hubungan yang positif dan mendukung dengan bawahannya. Pimpinan mereka 

diharapkan menunjukan sikap yang menunjukkan pemahaman pada masalah yang 

dihadapi mereka, mendukung dengan sikap yang suportif pada karir mereka. 

2. Pembuatan Keputusan Partisipatif (Participative Decision Making).  

Seberapa besar keterlibatan mereka dalam proses pembuatan keputusan bersama 

terkait dengan kebijakan organisasi. Bawahan harus diberi kesempatan 

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan manajemen di atas mereka agar berperan 
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serta dalam proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan. Dalam Pembuatan 

keputusan ini, para guru disemua tingkat dalam organisasi haruslah diajak 

berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah yang terkait pada 

semua wilayah kebijakan sekolah tempat mereka bekerja, yang relevan dengan 

kedudukan mereka. Ide, pandangan, dan saran mereka dipertimbangan dalam 

pembuatan keputusan. Osmo Wiio dalam Goldhaber  (1993:67) berpendapat bahwa :  

increases in message flow, or the openness of communication, may have a 
negative impact in some organizations due to overload or increased 
expectations. In one pre-post study, he found that dissatisfaction with the 
job and the organization actually increases as a function of a more open 
communication climate. He reasoned that the increase in communication 
raises employee expectations of participation in the decision-making 
process. When these expectations are not met, the result is greater 
dissatisfaction. 

 
3. Kepercayaan, Keyakinan, dan Kredibilitas (Trust, Confidence, 

Credibility). 

Sejauhmana para guru bisa mempercayai pimpinan mereka begitu pula sebaliknya 

sejauhmana pimpinan mereka percaya pada kinerja mereka. Sumber-sumber 

komunikasi dan peristiwa-peristiwa komunikasi harus dapat dipercayai dan 

diandalkan, bebas dari manipulasi, begitu pula hubungan antara atasan dan 

bawahan ditandai oleh sikap saling mempercayai. Seberapa jauh pimpinan, 

bawahan dan sesama rekan kerja mereka dapat dipercaya. Dalam kaitannya 

dengan kepercayaan, semua anggota organisasi disemua tingkat haruslah berusaha 

keras untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang didalamnya 

berisi sebuah kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas yang didukung oleh 

pernyataan dan tindakan. Dalam lingkungan sekolah terdapat suasana yang 

diliputi kejujuran dan keterusterangan yang mewarnai hubungan-hubungan dalam 
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organisasi (sekolah), dengan kata lain para pegawai mampu mengatakan apa yang 

ada dalam pikiran mereka tanpa mengindahkan apakah mereka berbicara kepada 

teman sejawat, bawahan, atau pimpinan mereka. 

4. Keterbukaan dan Ketulusan (Openness and Candor).  

Seberapa mudah mereka bisa memperoleh informasi yang berhubungan langsung 

dengan tugas mereka saat itu, sehingga mereka mudah untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan mereka dengan orang-orang atau bagian-bagian lainnya, dan yang 

berhubungan luas dengan organisasi. Persepsi anggota organisasi tentang 

keterbukaan organisasi terhadap informasi yang dianggap penting bagi mereka. 

Kebebasan dan kemudahan pegawai dalam memperoleh informasi sangat 

mempengaruhi iklim komunikasi dalam lingkungan kerja mereka. Ini bisa 

dijelaskan bagaimana komunikasi formal dan informal ditandai oleh keterbukaan 

dalam berbicara maupun mendengarkan. Dalam hubungan komunikasi baik 

seharusnya pegawai dengan pimpinan maupun antar pegawai, dapat berbicara 

terus terang dan didengarkan secara tulus, jujur tanpa pretensi untuk menyiasati, 

kecuali untuk keperluan informasi yang memang rahasia. Sejauhmana pimpinan 

mereka mendengarkan saran-saran dan laporan-laporan masalah yang 

dikemukakan oleh bawahan, secara berkesinambungan dan dengan pikiran 

terbuka yang mana informasi dari mereka ini harus dipandang cukup penting 

untuk dilaksanakan kecuali ada petunjuk yang berlawanan. Pegawai sangat 

berharap untuk dapat memperoleh informasi yang lebih layak, lebih baik dan tepat 

waktu sehingga informasi yang didapat memungkinkan mereka dapat 

melaksanakan pekerjaan secara lebih tepat dan pasti. Begitupun sebaliknya 
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pimpinan juga membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan 

organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi didalam organisasi 

sekolah. 

5. Tujuan Kinerja Tinggi (High Performance Goals).  

Sejauhmana mana semua anggota organisaisi mempunyai kesadaran tentang 

berkinerja yang tinggi untuk kemajuan organisasi. Bagaimana tujuan-tujuan 

kinerja dikomunikasikan secara jelas di dalam sekolah, antar pegawai atau antara 

pegawai dengan pimpinan. Semua anggota organisasi disemua tingkat dalam 

organisasi harus menunjukkan suatu komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja 

tinggi-produktivitas tinggi, kualitas tinggi, biaya rendah, demikian pula 

menunjukkan perhatian besar pada anggota organisasi yang lainnya. 

 
 
1.5.12. Kepemimpinan  

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan dinamika dan 

kemajuan penyelenggaraan organisasi. Pemimpin akan muncul jika ada 

sekelompok orang bekerja yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai 

suatu tujuan bersama. Gibson dalam Sedarmayanti(2002:272) mendefinisikan 

kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk 

mempengaruhi, membimbing dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar 

mereka mau berbuat sesuatu demi tercapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah 

sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif 

yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk 

mencapai sasaran (Yukl,1996:55). Jadi dalam memimpin pasti terlibat 
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kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau memotivasi orang lain atau 

bawahannya agar mereka mau melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengertian 

lain bahwa kepemimpinan merupakan suatu aktivitas untuk mempengaruhi 

perilaku atau seni mempengaruhi manusia baik perorangan maupun kelompok 

(Thoha,2004:9). Menurut Robbins (2002:163) kepemimpian adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Disisi lain 

menyebutkan bahwa tujuan kepemimpinan adalah membantu orang untuk 

menegakkan kembali, mempertahankan dan meningkatkan motivasi mereka.  

Kepemimpinan dalam kaitannya dengan manajemen sekolah merupakan 

proses mempengaruhi semua personel yang mendukung  pelaksanaan operasional 

kegiatan sekolah dalam rangka mencapai proses belajar mengajar yang efektif. 

Untuk itu seorang guru harus dimotivasi untuk dapat mengembangkan kreativitas 

dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tercapai lulusan yang sesuai 

dengan harapan dan tujuan sekolah. Seperti dijelaskan diatas maka kepemimpinan 

memiliki beberapa implikasi, antara lain : 

1. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para guru atau 

bawahan (followers). Para guru atau bawahan harus memiliki kemauan untuk 

menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya bawahan, 

tidak akan ada pimpinan. 

2. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya 

(his or herpower) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja 

yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk 
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kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku 

bawahan dalam berbagai situasi. 

3. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), 

sikap bertanggung jawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cognizance), 

keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan 

pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk 

meyakinkan orang lain (communication) dalam membangun organisasi. 

Secara umum dikatakan oleh FandyCiptono &Anastasia Diana (2002:153) 

seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa karakteristik, sebagai 

berikut :   

a. Tanggung jawab yang seimbang. Keseimbangan dalam hal ini adalah 

antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan 

tanggung jawab terhadap orang-orang yang harus melaksanakan pekerjaan 

tersebut. Dengan kata lain seorang pemimpin disamping memperhatikan 

bagaimana struktur tugas yang menjadi tanggung jawabnya, juga harus 

memperhatikan para kondisi bawahannya. 

b. Model peranan yang positif. Peranan adalah tanggung jawab, perilaku, 

atau prestasi yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus 

tertentu. Oleh karena itu seorang pemimpin yang baik harus dapat 

dijadikan panutan atau contoh bagi para bawahannya. 

c. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Pemimpin yang baik harus 

bisa menyampaikan ide-ide pemikirannya secara ringkas dan jelas, serta 

dengan cara yang tepat. 
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d. Memiliki pengaruh positif. Pemimpin yang baik memiliki pengaruh 

terhadap bawahannya dan menggunakan pengaruhnya tersebut untuk hal- 

hal yang positif. Pengaruh adalah seni menggunakan kekuasaan untuk 

menggerakkan atau mengubah pandangan orang lain ke arah suatu tujuan  

atau sudut pandang tertentu. 

e. Mempunyai kemampuan menyakinkan orang lain. Pemimpin yang sukses 

adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan berkomunikasi 

dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain dari sudut pandangnya 

serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab total terhadap sudut 

pandang tersebut. 

 

1.5.13. Gaya Kepemimpinan  

Konsep awal mengenai kepemimpinan transaksional dan transformasional 

dikemukakan oleh Burns (1978) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Bass (1985) 

Bass menjelaskan bahwa kepemimpinan transaksional berhubungan dengan 

kebutuhan bawahan yang difokuskan pada perubahan, dimana pemimpin 

memenuhi kebutuhan bawahan dalam perubahan untuk meningkatkan kinerja. 

Menurut Robbins (2003:62) pola hubungan pemimpin dan bawahan dalam 

kepemimpinan transaksional dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pemimpin mengetahui keinginan bawahan dan berusaha menjelaskan bahwa 

bawahan akan memperoleh apa yang diinginkan apabila kinerja mereka 

memenuhi harapan. 
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2. Pemimpin memberikan atau menukar usaha-usaha yang dilakukan bawahan 

dengan imbalan atau janji untuk mendapat imbalan. 

3. Pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi bawahan selama 

kepentingan pribadi tersebut sepadan dengan nilai pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh bawahan. 

Selanjutnya Bass (1994:21) menyatakan bahwa karakteristik 

kepemimpinan transaksional ditunjukkan oleh tiga dimensi, yaitu : 

1. Contingent reward (imbalan kontingen). Kepemimpinan ini merupakan 

perilaku yang menjelaskan harapan bawahan dan imbalan yang didapat 

apabila bawahan mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Imbalan 

kontingen yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku pemimpin yang 

memberitahukan kepada anggota orgnisasi mengenai kegiatan yang harus 

dilakukan jika ingin memperoleh imbalan tertentu, selalu berbicara 

mengenai rekomendasi dan promosi untuk setiap pekerjaan yang dilakukan 

bawahan dengan baik, menjamin bahwa bawahan akan mendapatkan 

keinginannya sebagai pengganti usaha-usaha yang telah dilakukan, bawahan 

dapat menegosiasikan apa yang akan diperoleh dari usaha yang telah 

dilakukan serta memberikan keinginan bawahan sebagai pengganti atas 

dukungan yang diberikan bawahan kepada organisasi. 

2. Active management by exception (manajemen eksepsi aktif). Kepemimpinan 

ini merupakan perilaku yang memantau pelaksanaan tugas dan masalah yang 

mungkin muncul serta melakukan tindakan perbaikan untuk memelihara 
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kinerja yang telah ada. Dalam hal ini, pemimpin menunjukkan adanya aturan 

dan pengendalian agar bawahan terhindar dari kesalahan dan kegagalan 

dalam melaksanakan tugas. Pemimpin juga selalu memantau gejala 

penyimpangan, kesalahan anggota serta melakukan tindakan perbaikan atau 

menunjukkan sikap korektif yang bersifat aktif pada permasalahan dan 

kinerja anggota. 

3. Laissez-faire atau passive avoidant. Kepemimpinan ini merupakan perilaku 

yang tidak mengupayakan adanya kepemimpinan (no leadership), bereaksi 

hanya setelah terjadi kesalahan dan menghindari mengambil keputusan. 

Dalam kepemimpinan ini, pemimpin memberikan kebebasan penuh pada 

bawahan untuk bertindak, menyediakan materi serta tidak mau berpartisipasi 

kecuali menjawab pertanyaan dan tidak membuat evaluasi atau penilaian. 

Pemimpin cenderung membiarkan bawahan melakukan pekerjaan dengan 

cara yang sama setiap waktu. Kepemimpinan ini merupakan gabungan dari 

perilaku kepemimpinan laissez-faire dengan kepemimpinan eksepsi pasif 

serta merupakan dimensi yang paling ekstrim dan tidak efektif 

Penelitian Bass&Avolio (1994:460) mengenai tipe kepemimpinan 

transaksional menyimpulkan bahwa segala aktifitas pekerjaan yang dilakukan 

bawahan harus memiliki harga atau mendapatkan imbalan. Namun hal tersebut 

justru menjadi kelemahan tipe kepemimpinan transaksional karena komitmen 

bawahan terhadap organisasi biasanya berjangka pendek. Mereka menambahkan 

bahwa aktivitas pekerjaan bawahan hanya terfokus pada negosiasi upah serta 

mengabaikan pemecahan masalah atau visi bersama. Komitmen bawahan terhadap 
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organisasi akan tergantung pada sejauh mana kemampuan organisasi dalam 

memenuhi keinginan bawahan. Hal inilah nampaknya yang mendorong Bass 

(1990) untuk mengembangkan konsep kepemimpinan transformasional untuk 

melengkapi teori kepemimpinan transaksional yang masih memiliki kelemahan. 

Kepemimpinan transformasional diperlukan untuk menjawab tantangan 

perubahan yang terjadi pada saat ini. Perubahan yang terjadi akibat adanya 

kemajuan di berbagai bidang kehidupan manusia, tidak terkecuali perubahan pada 

kebutuhan individu, yaitu individu yang ingin mengaktualisasikan dirinya, yang 

berdampak pada bentuk pelayanan dan penghargaan terhadap individu tersebut. 

Kepemimpinan transformasional tidak saja memperhatikan kebutuhan 

untuk aktualisasi diri dan penghargaan, tetapi menumbuhkan kesadaran bagi para 

pemimpin untuk melakukan yang terbaik dalam menjalankan roda kepemimpinan 

dengan lebih memperhatikan faktor manusia, kinerjanya, dan pertumbuhan dari 

organisasinya. Bass (1985) dalam Jabnoun&al-Ghasyah (2005:23) mendefinisikan 

bahwa pemimpin transformasional adalah seseorang yang meningkatkan 

kepercayaan diri individual maupun grup, membangkitkan kesadaran dan 

ketertarikan dalam grup dan organisasi, dan mencoba untuk menggerakkan 

perhatian bawahan untuk pencapaian dan pengembangan eksistensi.  Burns (1978) 

dalam Komariah&Triatna (2006:77) menjelaskan bahwa kepemimpinan 

transformasional sebagai suatu proses yang pada dasarnya para pemimpin dan 

pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih 

tinggi. Para pemimpin adalah yang sadar akan prinsip perkembangan organisasi 

dan kinerja manusia sehingga ia berupaya mengembangkan segi 
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kepemimpinannya secara utuh melalui  pemotivasian terhadap staff dan 

menyerukan cita-citanya yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral seperti 

kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan, bukan didasarkan atas emosi, seperti 

misalnya keserakahan, kecemburuan, atau kebencian. Suharto (2006:16) 

menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai 

hubungan antara pemimpin dan bawahan yang sangat dekat sehingga 

menimbulkan emosi dan kedekatan yang sangat lain, dan bawahan merasa hormat 

dan percaya pada pemimpinnya dan termotivasi untuk bekerja lebih dari yang 

sebenarnya. Kepemimpinan transformasional pada prinsipnya memotivasi 

bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang bisa dilakukan, dengan kata lain 

dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja.  

Kepemimpinan transformasional seperti dijelaskan Bass&Avolio 

(1994:112) dalam empat ciri utama, yaitu :  

1. Idealisasi Pengaruh (Idealized Influence).  

Idealisasi pengaruh adalah perilaku yang menghasilkan standar perilaku yang 

tinggi, memberikan wawasan dan kesadaran akan visi, menunjukkan keyakinan, 

menimbulkan rasa hormat, bangga dan percaya, menumbuhkan komitmen dan 

unjuk kerja melebihi ekspektasi, dan menegakkan perilaku moral yang etis. 

Pemimpin yang memiliki idealisasi pengaruh akan menunjukkan perilaku antara 

lain: mengembangkan kepercayaan bawahan kepada atasan, membuat bawahan 

berusaha meniru perilaku dan mengidentifikasi diri dengan pemimpinnya, 

menginspirasikan bawahan untuk menerima nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-
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prinsip bersama, mengembangkan visi bersama, menginspirasikan bawahan untuk 

mewujudkan standar perilaku secara konsisten, mengembangkan budaya dan 

ideology organisasi yang sejalan dengan masyarakat pada umumnya, dan 

menunjukkan rasa tanggung jawab social dan jiwa melayani yang sejati. 

2. Motivasi Inspirasional (Inspirational Motivation).  

Motivasi inspirasional adalah sikap yang senantiasa menumbuhkan tantangan, 

mampu mencapai ekspektasi yang tinggi, mampu membangkitkan antusiasme dan 

motivasi orang lain, serta mendorong intuisi dan kebaikan pada diri orang lain. 

Pemimpin mampu membangkitkan semangat anggota tim melalui antusiasme dan 

optimisme. Pemimpin juga memanfaatkan simbol-simbol untuk memfokuskan 

usaha dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan penting dengan cara yang 

sederhana. Pemimpin yang memiliki motivasi inspirasional mampu meningkatkan 

motivasi dan antusiasme bawahan, membangun kepercayaan diri terhadap 

kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan mencapai sasaran kelompok. Bass 

(1985) menyatakan bahwa pemimpin yang memiliki motivasi inspirasional akan 

menunjukkan perilaku membangkitkan gairah bawahan untuk mencapai prestasi 

terbaik dalam performasi dan dalam pengembangan dirinya, menginspirasikan 

bawahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik, membimbing bawahan 

untuk mencapai masa depan yang lebih baik, membimbing bawahan mencapai 

sasaran melalui usaha, pengembangan diri, dan unjuk kerja maksimal, 

menginspirasikan bawahan untuk mengerahkan potensinya secara total, dan 

mendorong bawahan untuk bekerja lebih dari biasanya. 
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3. Konsiderasi Individual (Individualized Consideration).  

Konsiderasi individual adalah perilaku yang selalu mendengarkan dengan penuh 

kepedulian dan memberikan perhatian khusus, dukungan, semangat, dan usaha 

pada kebutuhan prestasi dan pertumbuhan anggotanya. Pemimpin 

transformasional memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan individu dalam 

pencapaiannya dan pertumbuhan yang mereka harapkan dengan berperilaku 

sebagai pelatih atau mentor. Bawahan dan rekan kerja dikembangkan secara 

suksesif dalam meningkatkan potensi yang mereka miliki. Konsiderasi ini sangat 

mempengaruhi kepuasan bawahan terhadap atasannya dan dapat meningkatkan 

produktivitas bawahan. Konsiderasi ini memunculkan antara lain dalam bentuk 

memperlakukan bawahan secara individu dan mengekspresikan penghargaan 

untuk setiap pekerjaan yang baik. 

4. Stimulasi Intelektual (Intelectual Stimulation).  

Stimulasi intelektual adalah proses meningkatkan pemahaman dan merangsang 

timbulnya cara pandang baru dalam melihat permasalahan, berpikir, dan 

berimajinasi, serta dalam menetapkan nilai-nilai kepercayaan. Dalam melakukan 

kontribusi intelektual melalui logika, analisa, dan rasionalitas, pemimpin 

menggunakan simbol sebagai media sederhana yang dapat diterima oleh 

pengikutnya. Melalui stimulasi intelektual pemimpin dapat merangsang 

tumbuhnya inovasi dan cara-cara baru dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Melalui proses stimulasi ini akan terjadi peningkatan kemampuan bawahan dalam 

memahami dan memecahkan masalah, berpikir, dan berimajinasi, juga perubahan 

dalam nilai-nilai dan kepercayaan mereka. Perubahan ini bukan saja dapat dilihat 
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secara langsung, tetapi juga perubahan jangka panjang yang merupakan lompatan 

kemampuan konseptual, pemahaman dan ketajaman dalam menilai dan 

memecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian diatas maka seorang pemimpin transformasional 

mempunyai tujuan dan visi misi yang jelas, serta memiliki gambaran yang 

menyeluruh terhadap organisasinya di masa depan. Pemimpin dalam hal ini berani 

mengambil langkah-langkah yang tegas tetapi tetap mengacu pada tujuan yang 

telah ditentukan guna keberhasilan organisasinya. Seperti menerapkan metode dan 

prosedur kerja, pengembangan staf secara menyeluruh, menjalin kemitraan 

dengan berbagai pihak, juga termasuk di dalamnya berani menjamin kesejahteraan 

bagi para stafnya. Di samping itu, hubungan kerjasama dan komunikasi dengan 

bawahan selalu diperhatikan, memperhatikan perbedaan individual bawahan 

mengenai pelaksanaan kerja maupun kreatifitas kerja masing-masing bawahan 

dalam mencapai produktivitas tertentu. 

 

1.5.14. Motivasi 

Pengertian motivasi telah banyak dikemukakan oleh beberapa penulis sesuai 

dengan tinjauan atau sudut pandang serta tujuan masing-masing. Menurut 

Mangkunegara (2005:61) motivasi merupakan kondisi atau energi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan 

organisasi perusahaan. Sedangkan Amstrong (1994:68) mengatakan bahwa 

motivasi adalah sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam 

cara-cara tertentu. Dengan kata lain motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan 
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orang. Gibson (1995:185) motivasi merupakan kekuatan yang mendorong 

seseorang pegawai yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi 

sebagai suatu proses yang menghasilkan intensitas, arah dan kebutuhan individu 

dalam usaha mencapai tujuan (Robbins,2003:208). Energi orang untuk 

mengerjakan sesuatu tergantung akan kemauan. Motivasi pada dasarnya adalah 

proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang 

kita inginkan atau kemauan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan karena 

ada dorongan (Martoyo,1994:153). Dorongan untuk bertindak dan melakukan 

sesuatu merupakan konsep dasar dari motivasi. Dorongan tersebut dapat berasal 

dari luar atau dari dalam diri setiap individu.  

Guru sebagai sumber daya manusia yang ada di dalam sekolah 

membutuhkan motivasi untuk dapat hidup di lingkungan sekolah atau organisasi. 

Hamzah (2007:1) mendefinisikan motivasi sebagai dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku sedangkan Hasibuan (2008:92) 

menitikberatkan motivasi pada persoalan bagaimana caranya mendorong gairah 

kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Setiap 

pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang 

tinggi karena adanya dorongan atau motivasi. Pace&Faules (2001:114) 

menjelaskan bahwa motivasi adalah kesediaan seseorang untuk mencurahkan 

energi fisik dan mentalnya untuk melakukan pekerjaannya. Beberapa pendapat 

tersebut memandang bahwa motivasi merupakan energi yang dapat 

membangkitkan dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan 
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atau perilaku tertentu. Adapun pengertian motivasi dalam konteks dorongan untuk 

bekerja dalam sebuah organisasi bahwa motivasi kerja sebagai kondisi yang 

berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja yang saling mendukung untuk mencapai 

tujuan bersama. Yulk Gary (1996:123) mengemukakan bahwa motivasi 

merupakan serangkaian proses yang memberi semangat bagi perilaku seseorang 

dan mengarahkannya kepada pencapaian beberapa tujuan atau secara lebih singkat 

untuk mendorong seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang harus dikerjakan 

secara sukarela dan dengan baik. Siagian (1994:104) mendefinisikan motivasi 

sebagai keseluruhan proses pemberian motif kerja kepada para bawahan, 

sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan iklas demi tercapainya 

tujuan organisasi dengan efektif dan efesien. Edwin B. Flippo dalam 

Sedarmayanti (2000:105) memberikan pengertian motivasi sebagai berikut 

“Direction or motivation is essence, it I skiil in  aligning employee and 

organization interest so that behavior result in achievement of employee want 

simula-neously with attainment or organizational objectives”. Pentingnya 

motivasi dalam upaya meningkatkan prestasi kerja telah diungkapkan oleh 

Hasibuan (2008:94) mengemukakan bahwa motivasi untuk berprestasi akan 

mendorong seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan mengarahkan semua 

kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang 

optimal. Pentingnya motivasi merupakan bagian yang fundamental dari kegiatan 

manajemen sehingga sesuatunya dapat ditujukan kepada pengarahan potensi dan 

daya manusia dengan jalan menimbulkan, menghidupkan dan menumbuhkan 
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tingkat keinginan yang tinggi, kebersamaan dalam menjalankan tugas-tugas 

perorangan maupun kelompok dalam organisasi. Moskowist dalam Hasibuan 

(2008:143-144) menjelaskan Motivation is usually refined the initiation and 

direction of behavior, and direction of behavior, and the study of motivation is in 

effect the study of course of behavior. Melihat melihat beberapa definisi tentang 

motivasi diatas dapat kita dijelaskan bahwa motivasi merupakan suatu keinginan 

kuat dalam diri seseorang  yang mendorong untuk melakukan sesuatu dengan 

mengerahkan kemampuan  terbaiknya, guna menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara dan 

hasil terbaik. 

 

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dari uraian tersebut diatas maka digambarkan alur pemikiran teoritis seperti 

gambar dibawah ini : 

Gambar 1.2 
Kerangka Pemikiran Teoritis 
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1.7. Hipotesis  

1. Ada pengaruh positif antara iklim komunikasi terhadap motivasi mengajar 

2. Ada pengaruh positif antara gaya kepemimpinan terhadap motivasi 

mengajar 

3. Ada pengaruh positif antara iklim komunikasi dan gaya kepemimpinan 

terhadap motivasi mengajar. 

 

1.8. Definisi Konsep 

1.8.1. Iklim komunikasi 

Iklim komunikasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang dialami 

secara pribadi oleh karyawan yang mencakup persepsi-persepsi segenap 

karyawan tentang pesan-pesan dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pesan 

yang terjadi di dalam organisasi (Golhaber,1993:66). Jadi iklim komunikasi 

merupakan gabungan dari persepsi peristiwa komunikasi, perilaku manusia, 

respon pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik 

antarpersona, dan kesempatan yang dialami dan dipersepsikan oleh anggota 

organisasi. 

1.8.2. Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin 

dalam memotivasi, berkomunikasi, berinteraksi, mengambil keputusan, 

menetapkan tujuan dan melakukan kontrol pada semua elemen dalam sekolah 
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untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan khususnya peningkatan motivasi. 

(Robbins,2007:473).  Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam 

memotivasi, berkomunikasi, berinteraksi, mengambil keputusan, menetapkan 

tujuan dan melakukan kontrol pada semua elemen dalam orgnasisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

1.8.3. Motivasi Mengajar   

Dalam Pace&Faules (2001:114) dijelaskan bahwa motivasi adalah kesediaan 

seseorang untuk mencurahkan energi fisik dan mentalnya untuk melakukan 

pekerjaannya. Motivasi sebagai suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, 

arah dan kebutuhan individu dalam usaha mencapai tujuan (Robbins, 2003:208). 

Jadi motivasi menagajar merupakan kesediaan, usaha, kondisi dan keseluruhan 

daya penggerak seorang guru yang menimbulkan semangat mereka untuk 

beraktivitas dalam melaksanakan pekerjaannya. 

1.9. Definisi Operasional 

Iklim Komunikasi Gaya 
Kepemimpinan Motivasi Mengajar 

1. Dukungan  
2. Pembuatan keputusan 

partisipatif   
3. Kepercayaan, 

keyakinan dan 
kredibilitas 

4. Keterbukaan dan 
ketulusan  

5. Tujuan kinerja tinggi  

1. Mengarahkan 
2. Mengendalikan 
3. Mengayomi 
4. Memotivasi  

1. Kebutuhan fisik   
2. Kebutuhan keamanan dan 

keselamatan  
3. Kebutuhan sosial, keinginan 

saling memiliki  
4. Kebutuhan penghargaan  dan 

pengakuan diri  
5. Kebutuhan aktualisasi  diri 
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1.10. Metoda Penelitian 

1.10.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini eksplanatif yaitu menjelaskan hubungan kausal antar variabel-

variabel melalui pengujian hipotesis yaitu pengaruh iklim komunikasi dan gaya 

kepemimpinan terhadap motivasi mengajar. Peneliti membuat definisi konsep, 

kerangka konseptual dan kerangka teori. Peneliti perlu melakukan kegiatan 

berteori untuk menghasilkan dugaan awal antara variabel satu dengan variabel 

lainnya. 

1.10.2. Populasi dan Sampel 

1.10.2.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2005:72). Populasi 

penelitian ini adalah guru SMA Negeri yang berstatus PNS di Kabupaten Demak 

yang berjumlah 277 orang. Sedangkan jumlah SMA Negeri di Kabupaten Demak 

ada 12 SMA.  

1.10.2.2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2005:56) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena dalam penelitian ini 

populasinya terlalu besar maka peneliti menggunakan sampel dalam melakukan 

penelitian ini. Metode pengambilan sampel menggunakan proporsional sampling 
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yaitu dengan mengelompokan atau mengkategorikan populasi agar lebih bersifat 

homogen lalu mengambil sampel secara acak dari sub populasi sesuai dengan 

jumlah dibutuhkan. 

Menentukan ukuran sampel (sample size) dari populasi yang diketahui 

jumlahnya adalah dengan menggunakan Rumus Slovin.  

Rumusnya adalah :  

n =      N 

       1 + Ne2 

   n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel  

      yang dapat ditolerir, yakni 10 %. 

Besarnya sampel dapat dihitung sebagai berikut :  

n   =             277 
                   1+277 (0,1)2 

      =               277 

                    1+277 (0,01)  

            =            277 

             1+2,77 

       =            277 

           3,77 

       =           73,47 dibulatkan menjadi 74 orang 
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1.10.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2005:73) teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. 

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel menggunakan proporsional 

sampling yaitu dengan mengelompokan atau mengkategorikan populasi agar lebih 

bersifat homogen lalu mengambil sampel dari sub populasi secara acak sesuai 

dengan jumlah dibutuhkan. Dengan perhitungan sampel jumlah guru SMA Negeri 

yang berstatus PNS dibagi jumlah guru semua dikali besarnya sampel yang di 

butuhkan :   

No Nama SMA 
Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 
Pembulatan 

1 SMA N 1 Demak  26 6,95 7 

2 SMA N 2 Demak 24 6,41 6 

3 SMA N 3 Demak  22 5,88 6 

4 SMA N 1 Dempet  25 6,68 7 

5 SMA N 1 Guntur  23 6,14 6 

6 SMA N 1 Karanganyar  22 6,14 6 

7 SMA N 1 Karangtengah  22 5,88 6 

8 SMA N 1 Mijen  23 6,14 6 

9 SMA N 1 Mranggen  23 6,14 6 

10 SMA N 2 Mranggen  22 5,88 6 

11 SMA N 1 Sayung  23 6,14 6 

12 SMA N 2 Sayung 22 5,88 6 

Jumlah Guru yang berstatus 

PNS 
277 100,00 74 
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1.10.4. Jenis Data dan Sumber Data 

1.10.4.1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu yang 

dikumpulkan dari sumber utama atau yang diperoleh dari responden melalui 

kuesioner yang berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan iklim komunikasi, 

gaya kepemimpinan dan motivasi guru.  

1.10.4.2. Sumber Data 

Sumber data primer yaitu hasil jawaban dari responden melalui kuesioner. Data 

sekunder diperoleh dari jurnal dan buku. 

1.10.5. Skala Pengukuran  

Menggunakan Skala Interval 

1.10.6. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:151) angket adalah pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Sedangkan menurut Sugiyono (2008:199) 

angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner 

yang dibagikan kepada sampel penelitian (Responden) yang terlebih dahulu dibuat 

dan dihitung oleh peneliti. 
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1.10.7. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer 

adalah dengan menggunakan kuesioner tertutup dengan menggunakan Skala 

Likert. 

Sangat Setuju  mendapat skor 4 

Setuju   mendapat skor 3 

Tidak Setuju  mendapat skor 2 

Sangat Tidak Setuju  mendapat skor 1 

1.10.8. Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier ( Multiple Linier 

Regression ) yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari dua variabel 

independent  yaitu iklim komunikasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) terhadap 

variable dependent  yaitu motivasi guru (Y) dengan rumus : 

Y = a + bX2+cX2+........+kXk 

Y= Variabel tidak bebas / dependent 

a = nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0 

b= koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan 

variabel dependent yang didasarkan pada variabel independent. Bila 

b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan. 

Nilai a dihitung dengan rumus : 

 

 

  

        ∑Y(∑X2) - ∑X∑XY 
a =    
           n ∑X2 –  (∑X)2 
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Nilai b dihitung dengan rumus : 

 

 

 

Mencari Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE). Menurut Sutrisno 

Hadi, (2004:41) Sumbangan Relatif adalah untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan masing-masing variabel predictor terhadap kriterium Y. 

  

  

   

   

Keterangan:  

SR %  = sumbangan relatif  

JK reg  = jumlah kuadrat regresi  

JK tot  = jumlah kuadrat total   

Sedangkan Sumbangan Efektif (Sutrisno Hadi, 2004:41) adalah untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan masing-masing variabel predictor terhadap kriterium 

Y. 

       x 100% 

             2
11 %% RXSRXSE =  

          n∑XY - ∑X∑XY 
b =    
           n ∑X2 –  (∑X)2 
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        2
22 %% RXSRXSE =  

   Keterangan:    

   SE % = sumbangan efektif prediktor 

   SR %  = sumbangan relatif  

   R2  = koefisien determinasi 

1.10.9. Uji T dan Uji F 

Uji T pada dasarnya menunjukan apakah variable independent mempunyai 

pengaruh secara parsial terhadap variable dependent sedang Uji F berpengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependent. 

1.10.10. Kualitas Penelitian 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrument. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:168) sebuah instrument dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah angket dikatakan valid 

apabila dapat mengungkapkan kata dari variable yang diteliti secara tepat. Dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengetahui kevalidan suatu 

instrument adalah teknik korelasi product moment dengan angka kasar. Dilakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah alat ukur yang digunakan tepat mengukur apa yang hendak diukur atau 

tidak. Alat ukur statistik yang digunakan adalah korelasi Pearson dengan rumus :   

( )( )
( )222 ..

..
YYNXN

YXXYNrxy
∑−∑−∑

∑∑−∑
=  

Dimana : 

rxy  =  Nilai korelasi X dan Y  
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X    = Jumlah skor tiap butir instrumen 

Y   = Jumlah skor total tiap butir instrumen 

N   = Jumlah responden 

Uji reabilitas bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana kosistensi alat 

ukur yang digunakan, sehingga bila alat ukur tesebut digunakan kembali untuk 

meneliti obyek yang sama dan dengan teknik yang sama pula walaupun waktunya 

berbeda, maka hasil yang akan diperoleh adalah sama. Uji reliabilitas dilakukan 

pada pertanyaan-pertanyaan yang terbukti valid. Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Menurut (Husein, 2000:194) bahwa reabilitas adalah suatu angka indeks 

yang menunjukan kosistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. 

Uji reabilitas mampu menunjukan sejauh mana instrument dapat dipercaya dan 

diharapkan. Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel bila nilai Alpha Cronbach ≥  

0,6.  Dalam penelitian ini, untuk menguji reabilitas dengan teknik analisis dengan 

formula alpha cronbach dengan bantuan komputer yang rumusnya adalah sebagai 

berikut : 

[ ]
[ ] 












−

−

−
= ∑

2
2.1

1
11

t
b

k
kR

σ
σ

 

Dimana :  

R11 = Reabilitas responden 

 k    =  Banyaknya butir pertanyaan 

2bσ =  Jumlah varian butir 

2tσ  =  Varian total 



 91 

1.10.11. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini cenderung hanya menggunakan penilaian dari pihak responden saja 

tanpa mempertimbangkan penilaian dari pihak siswa. Beberapa penelitian bidang 

psikologi pendidikan menunjukkan bahwa rata-rata penilaian yang dilakukan oleh 

pihak diri pelaku sendiri (self rating) berbeda dengan rata-rata penilaian yang 

dilakukan oleh orang lain. Adakalanya penilaian terhadap persepsi diri sendiri 

lebih tinggi daripada penilaian dari orang lain, atau sebaliknya. 

Penelitian ini tidak mempertimbangkan adanya pengaruh psikologis 

terhadap probabilitas personal yang mungkin dimiliki oleh setiap individu. 

Probabilitas personal merupakan nilai yang ditentukan oleh individu berdasarkan 

pada cara berpikir dan daya ingat yang dimiliki responden terhadap sesuatu yang 

kemungkinan besar terjadi. Pengaruh psikologis tersebut dapat berupa 

pengalaman terdahulu yang digunakan sebagai titik referensi (anchor), imajinasi, 

sikap optimistis, keengganan untuk berubah dan kepercayaan yang berlebihan. 

Penelitian ini lebih menekankan pada aspek persepsi responden dalam 

memberikan interpretasi terhadap apa yang seharusnya dijawab, sehingga aspek 

kognitif di atas, seperti; sikap dan keengganan untuk berubah merupakan jawaban 

akhir yang harus diolah yang selanjutnya dijadikan sebagai temuan penelitian.  
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