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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Konsep dan Teori Komunikasi Interpersonal  

a. Pengertian Komunikasi Interpersonal  

Komunikasi antarpribadi atau yang lebih dikenal dengan 

komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang penyampaian 

pesannya dilakukan secara tatap muka oleh satu orang dan pesan tersebut 

diterima oleh orang lain baik lebih atau sekelompok kecil orang, dengan 

tujuan agar penerima pesan yang disampaikan dan memberikan umpan 

balik segera. Menurut Hardjana, komunikasi interpersonal adalah interaksi 

tatap muka antara dua atau beberapa orang, dimana pengirim pesan secara 

langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara 

langsung pula.
8
 

Begitu Mulyana, menyatakan komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara 

verbal dan non verbal.
9
 Menurut Devito yang dikutip  Effendy, bahwa 

komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satua orang dan 

penerimaan pesan oleh orang lain  atau sekelompok kecil orang, dengan 

                                                           
8 Agus M. Hardjana, Komunikasi Intrapersonal & Komunikasi Interpersonal  

(Yogyakarta: Penerbit Kesinnus, 2003), h. 85 
9 Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), h. 81. 
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berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik 

segera.
10

 Sedangkan menurut Muhammad, komunikasi interpersonal 

adalah proses pertukaran informasi di anatara seseorang dengan paling 

kurang seseorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang dapat 

langsung diketahui balikannya (komunikasi langsung).
11

 

Menurut Roudhinah, komunikasi antarpribadi adalah komunikasi 

yang sedang berlangsung antara dua orang, di mana terjadi kontak 

langsung dalam bentuk percakapan.
12

 Komunikasi yang terjadi antara dua 

orang ini bisa berupa bentuk komunikasi langsung secara bertatap muka 

atau face to face atau juga dapat melalui sarana komunikasi yaitu melalui 

telepon, email, dan lain-lain. Selanjutnya komunikasi interpersonal lebih 

menunjukkan  bagaimana gaya komunikasi interpersonal dilakukan 

sebagaimana dikatakan Kreitner dan Kinicki, yaitu: 

a. Assertiveness, komunikasi yang dilakukan secara tegas, akan tetapi 

tidak memaksa. Dalam kata lain orang lain bisa turut serta 

mempengaruhi hasil dari komunikasi. 

b. Aggresiveness, komunikasi yang dilakukan secara cepat dan 

menyerang, hal ini ditujukan untuk mengambil keuntungan dari orang 

lain. 

                                                           
10 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik (Bandung: PT. Remaja     

Rosdakarya, 2007),  h. 30. 
11 Arni Muhammad, Op. Cit., h. 158. 
12 Roudhonah, Ilmu Komunikasi (Jakarta: Jakarta Pers, 2007), h. 21 
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c. Nonassertiveness, komunikasi yang tidak tegas yang ditujukan untuk 

memberikan kesempatan orang lain untuk mengambil keuntungan dari 

kita. 
13

 

Salah satu bentuk komunikasi, juga dijelaskan dalam Alquran 

surah Maryam ayat 42-49, sebagai berikut: 

                                 

                                 

                                

                               

                                         

                       

                                 

         

Artinya:  42. (ingatlah) ketika dia (Ibrahim) berkata kepada  ayahnya, 

“Wahai ayahku! Mengapa engkau menyembah  sesuatu 

yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak  dapat 

menolongmu sedikitpun?  

43. Wahai ayahku!  Sungguh, telah sampai kepadaku sebagian 

 ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, 

 niscaya aku akan menunjukkan kepadamu yang lurus 

44. Wahai ayahku! Janganlah engkau menyembah setan. 

 Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha 

 Pengasih. 

 45. Wahai ayahku! Aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa 

 azab dari Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga engkau 

 menjadi teman bagi setan 

                                                           
13 Wibowo, Perilaku dalam Organisasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 247. 
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46. Dia (ayahnya) berkata, “ bencilah engkau kepada tuhan-

tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti 

engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu 

yang lama.”  

47. Dia (Ibrahim) berkata, “semoga keselamatan dilimpahkan 

kepadamu, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada 

Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. 

48. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang 

engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada 

Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan 

berdoa kepada Tuhanku.  

49. Maka ketika dia (Ibrahim) sudah menjauhkan diri dari 

mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami 

anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya’qub. Dan masing-masing 

Kami angkat menjadi nabi.
14

 

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan komunikasi antarpribadi 

yang terjadi antara nabi Ibrahim dengan ayahnya. Sedangkan menurut 

Effendy, komunikasi persona ialah komunikasi antara dua orang dan dapat 

berlangsung dengan dua cara yaitu  komunikasi tatap muka dan 

komunikasi bermedia. Karena komunikasi antarpersona situasinya tatap 

muka, oleh para ahli komunikasi dianggap sebagai jenis komunikasi 

efektif untuk  mengubah sikap, pendapat, dan prilaku (attitude, opinion, 

and behavior change) seseorang.
15

  

Setelah melihat beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan 

sedikitnya oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung baik 

tatap muka atau melalui media komunikasi dalam proses penyampaian 

                                                           
14 Q.S Maryam ayat 42-49. 
15 Onong Uchjana Effendy, Op. Cit., h. 125. 
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pesan atau informasi yang dapat langsung dirasakan umpan baliknya oleh 

komunikator atau komunikan. 

b. Karakteristik Komunikasi Interpersonal 

Menurut Arni Muhammad, komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi yang bersifat transaksi. Selanjutnya ada enam aksioma yang 

bersifat transaksi dari komunikasi interpersonal. Aksioma ini menjadi 

prinsip umum dari komunikasi interpersonal,
16

 diantaranya: 

1. Komunikasi tidak dapat dielakkan 

2. Komunikasi tidak dapat dibalikkan 

3. Komunikasi mempunyai isi dan dimensi hubungan 

4. Komunikasi meliputi proses penyesuaian 

5. Hubungan ditentukan oleh pemberi tanda 

6. Interaksi mungkin dipandang sebagai suatu yang simetris. 

Komunikasi interpersonal merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dielakkan, karena secara sadar dan tidak sadar kita secara alamiah akan 

berkomunikasi verbal dan non verbal. Lebih lanjut komunikasi 

interpersonal merupakan proses yang tidak dapat dibalikkan, sesuatu yang 

sudah di ucapkan sudah menjadi sebuah ucapan dan tidak dapat ditarik 

kembali. Karakteristik komunikasi antar pribadi, antara lain: 

 

                                                           
16 Arni Muhammad, Op. Cit., h. 168-172. 
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a. Sifatnya yang dua arah/ timbal balik (two way traffic communication) 

b. Feed back nya langsung tidak tertunda 

c. Komunikator dan komunikan dapat bergantian fungsi 

d. Bisa dilakukan secara sponanitas 

e. Tidak berstruktur 

f. Komunikasi ini lebih banyak terjadi antar dua orang.
17

 

Menurut Judy C. Person yang dikutip Roudhonah, menyebutkan 

enam karakteristik komunikasi antarpribadi, yaitu: 
18

 

1. Komunikasi antarpribadi dimulai dengan diri pribadi (self) 

2. Komunikasi antarpribadi bersifat transaksional 

3. Komunikasi antarpribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan 

hubungan pribadi  

4. Komunikasi antarpribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara 

pihak-pihak yang berkomunikasi 

5. Komunikasi antarpribadi melibatkan pihak-pihak yang saling 

tergantung satu dengan lainnya (independent) dalam proses 

komunikasi 

6. Komunikasi antarpribadi tidak dapat diubah maupun diulang.
 
 

Sedangkan menurut Agus M. Hardjana, komunikasi interpersonal 

merupakan kegiatan yang dinamis. Dengan tetap memperhatikan 

                                                           
17 Roudhonah, Op. Cit., h. 113. 
18 Ibid, h. 114.  
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kedinamisannya, komunikasi interpersonal mempunyai ciri-ciri yang tetap 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi interpersonal adalah verbal dan non verbal 

b. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berproses 

pengembangan 

c. Komunikasi mengandung umpan balik, interaksi, dan koherensi 

d. Komunikasi interpersonal berjalan menurut peraturan tertentu. 

e. Komunikasi interpersonal adalah kegiatan aktif 

f. Komunikasi interpersonal saling mengubah.
19

 

c. Ciri-Ciri Komunikasi Interpersonal 

Joseph A. De Vito yang dikutip Effendy menyatakan bahwa ciri-

ciri komunikasi interpersonal antara lain: keterbukaan, empati, dukungan, 

sikap positif, dan kesetaraan.
20

 

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek 

komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal yang efektif 

harus terbuka kepada orang lain yang diajak berinteraksi. Kedua, mengacu 

pada kesediaan komunikator untuk berinteraksi secara jujur terhadap 

stimulus yang datang (lawan bicara). Ketiga, adanya rasa tanggung jawab 

terhadap perkembangan pemikiran dan perasaaan dari pihak-pihak yang 

terlibat. 

 

                                                           
19 Agus M. Hardjana, Op. Cit., h. 86-90. 
20 Onong Uchjana Effendy, Op. Cit., h. 126 
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Empati adalah kemampuan komunikasi seseorang untuk mencoba 

merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain dari sudut pandangangan 

tanpa mengevaluasi, menilai, menafsirkan dan mengkritik. Pengertian 

yang empatik ini akan membuat seseorang lebih mampu menyesuaikan 

komunikasinya. Orang yang empatik mampu memberi motivasi dari 

pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan 

keinginan mereka untuk masa mendatang. 

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana 

terdapat sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empati tidak 

dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita 

memperlihatkan sikap mendukung dengan besikap deskriptif bukan 

evaluatif, spontan bukan strategik, provisonal bukan sangat yakin. 

Dukungan ada kalanya verbal dan non-verbal.  

Sikap positif dalam komunikasi interperonal sedikitnya ada dua 

cara: (1) menyatakan sikap positif, seperti pertama komunikasi 

interpersonal terbina jika orang memiliki sikap positif terhadap diri mereka 

sendiri. (2) dorongan, perilaku mendorong menghargai keberadaan dan 

pentingnya orang lain, perilaku ini bertentangan dengan katidakacuhan. 

Kesetaraan, suatu komunikasi interpersonal akan menjadi lebih 

efektif apabila suasananya setara, artinya harus ada pengakuan secara 

diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga. Masing-

masing pihak memiliki sesuatu yang penting untuk disumbangkan. 
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Kesetaraan tidak mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja 

semua prilaku verbal dan non-verbal pihak lain.  

d. Kebutuhan Komunikasi Interpersonal dalam Organisasi 

Kualitas komunikasi interpersonal dalam organisasi adalah sangat 

penting. Orang dengan keterampilan komunikasi yang baik membantu 

kelompok membuat lebih banyak keputusan inovatif dan dipromosikan 

lebih sering daripada individu dengan kemampuan kurang berkembang.
21

 

Mengenai hubungan organisasi dengan komunikasi, William V. Hanney 

dalam bukunya communication and organizational behavior yang dikutip 

Eeffendy, menyatakan organization consists of a number of people, it 

involves interdependence, interdependence alls for coordination and 

coordination requires communication. Organisasi terdiri atas sejumlah 

orang, ia melibatkan kegiatan yang saling bergantung, kebergantungan 

memerlukan koordinasi, koordinasi mensyaratkan komunikasi.
22

 

Organisasi ditinjau dari segi dinamikanya dapat diartikan sebagai 

proses kerjasama yang serasi, sistematis diantara orang-orang di dalam 

suatu ikatan formal dan hirarkis serta bertindak sesuai ketentuan yang 

ditetapkan secara efisien dan efektif.
23

 Menurut William C. Schutz yang 

dikutip Oleh Arni Muhammad, bahwa setiap individu mempunyai 

kebutuhan interpersonal atau kebutuhan sosial yang dipenuhinya melalui 

                                                           
21 Wibowo, Op. Cip., h. 247 
22 Onong Uchjana Effendy, Op. Cit., h. 116. 
23 Wahyudi, Op. Cit., h. 1 
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komunikasi interpersonal, selanjutnya ada tiga macam kebutuhan dasar, 

yaitu: 

a. Kasih sayang 

Kebutuhan akan kasih sayang adalah kebutuhan untuk 

mempertimbangkan apakah diri kita disukai atau disayangi oleh orang lain. 

Misalnya dalam organisasi atau dalam pekerjaan kelihatan bahwa 

seseorang disukai oleh setiap orang. 

b. Diikutsertakan  

Kebutuhan merasa berarti dan diperhitungkan adalah merupakan 

kebutuhan interpersonal diikutsertakan. Menurut Schutz orang-orang yang 

tidak berhasil memenuhi kebutuhan ini dinamakan kurang sosial. Lawan 

dari kurang sosial adalah individu yang terlampau sosial yang tidak dapat 

di stop dari keterlibatan berkomunikasi dengan orang lain. Individu yang 

telah memuaskan kebetuhan mereka dalam penghargaan ini dinamakan 

orang yang sosial. Orang ini sanggup menangani situasi dengan atau tanpa 

orang lain. 

c. Kontrol  

Kontrol adalah kebutuhan yang timbul karena rasa tanggung jawab 

dan kepemimpinan. Hampir semua kita mempunyai beberapa kebutuhan 

mengontrol orang lain dan cara menyatakannya berbeda-beda. Ada tiga 

tipe yang berbeda. Beberapa orang yang kepribadiannya yang sangat patuh 

pada orang lain dan karena itu dinamakan abdikrat. Mereka ini tidak 

percaya diri atau sedikit percaya pada diri mereka dan sering menganggap 
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diri mereka tidak sanggup mengerjakan sesuatu, selanjutnya orang yang 

tidak pernah merasa cukup kontrol dinamakan autokrat. Individu-individu 

ini selalu mencoba mendominasi orang lain. Mereka mempunyai 

kebutuhan yang kuat akan kekuasaan bila sebelumnya mereka tidak 

diberikan posisi yang mengontrol atau kekuasaan dalam organisasi. 

Sedangkan demokrat adalah individu yang kebutuhan kontrolnya 

terpuaskan. Orang-orang ini merasa senang apakah mereka mempunyai 

posisi kepemimpinan atau kurang dari itu. 
24

 

e. Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat 

penting dalam kehidupan manusia, dalam setiap proses komunikasi 

manusia pasti memiliki tujuan dan pesan yang ingin disampaikan. Tujuan 

dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, tentunya tujuan 

ini dapat tersampaikan apabila proses komunikasi interpersonal antara dua 

orang atau lebih berjalan lancar sehingga umpan balik yang diterima akan 

baik juga.  

Menurut Arni Muhammad, tujuan komunikasi interpersonal tidak 

perlu disadari pada saat terjadi pertemuan dan juga tidak perlu dinyatakan. 

Tujuan itu sendiri boleh disadari dan boleh tidak disadari, boleh disengaja 

atau tadiak disengaja. Diantara tujuan-tujuan itu adalah: 

 

                                                           
24 Arni Muhammad, Op. Cit., h. 161-165. 
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1. Menemukan diri sendiri 

Salah satu tujuan komunikasi interpersonal ialah menemukan 

personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal 

dengan orang lain maka kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun 

orang lain. Komunikasi interpersonal juga memberikan kesempatan kepada 

kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai, atau menganai diri kita. 

Dengan membicarakan diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber 

balikan yang sangat luar biasa pada pikiran, perasaan, serta tingkah laku 

kita.  

2. Menemukan dunia luar 

Hanya komunikasi interpersonal yang dapat menjadikan kita 

memahami tentang lebih bnayak tentang diri kita serta orang lain yang 

berkomunikasi dengan kita. Meskipun banyak jumlah informasi yang 

datang kepada kita dari media massa hal itu seringkali di diskusikan dan 

akhirnya didalami melalui interaksi interpersonal. Kenyataan, 

kepercayaan, sikap dan nilai-nilai kita barang kali dipengaruhi lebih 

banyak oelh pertemuan interpersonal daripada oleh media atau pendidikan 

formal. 

3. Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti 

Salah satu keinginan orang yang paling besar merupakan bentuk 

serta memlihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita 

pergunakan dalam komunikasi interpersonal diabdikan untuk membentuk 

dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain.  
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4. Berubah sikap dan tingkah laku 

Banyak waktu kita dapat dipergunakan untuk mengubah sikap serta 

tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Selain itu, kita 

juga banyak menggunakan waktu untuk terlibat dalam posisi interpersonal. 

Ada sebuah studi mengenai keefektifan media massa, bertentangan dengan 

situasi interpersonal dalam mengubah tingkah laku tertentu. Lita lebih 

sering membujuk melalui komunikasi interpersonal daripada komunikasi 

media massa. 

5. Untuk bermain dan kesenangan 

Bermain mencakup semua aktifitas yang mempunyai tujuan utama 

adalah dalam mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai 

aktifitas kita pada waktu akhir pekan, menceritakan cerita hal yang lucu. 

Walaupun kelihatannya kegiatan itu tidak berarti, tetapi mempunyai tujuan 

yang sangat penting. Dengan melakukan komunikasi interpersonal 

semacam itu dapat memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran 

yang memerlukan ketenangan dari semua keseriusan di lingkungan kita. 

6. Untuk membantu 

Keberhasilan memberikan bantuan tergantung kepada pengetahuan 

dan keterampilan komunikasi interpersonal. Kita juga telah melihat tujuan-

tujuan komunikasi interpersonal ini dari dua perspektif yang lain. Yang 

pertama tujuan ini boleh dilihat sebagai faktor yang memotivasi atau 

alasan mengapa kita terlibat dalam komunikasi interpersonal. Kedua, 
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tujuan ini boleh dipandang sebagai hasil atau efek umum dari komunikasi 

interpersonal yang berasal dari pertemuan interpersonal.
25

 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan komunikasi 

interpersonal adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang diri, 

membentuk hubungan yang lebih berarti dan memperoleh tambahan 

pengetahuan dunia luar.  Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan 

tujuan-tujuan komunikasi interpersonal atau antar pribadi bahwa 

komunikasi interpersonal bertujuan untuk lebih memahami sifat, karakter, 

dan perilaku manusia sebagai pihak yang berkomunikasi, yang pada 

muaranya akan dapat memberikan dampak kesenangan, memelihara 

hubungan, motivasi, memahami lingkungan dan bahkan merubah perilaku 

seseorang.  

f. Faktor-Faktor Komunikasi Interpersonal 

Menurut Jalaludin terdapat tiga faktor yang menghubungkan 

hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal, diantaranya: 

pertama, percaya (trust), seseorang yang percaya akan meningkatkan 

komunikasi interpersonal karena membuka saluran komunikasi, 

memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi serta memperluas 

komunikan untuk mencapai maksudnya. Kedua sikap suportif adalah sikap 

yang megurangi sikap defensive. Sikap defensive adalah bila seseorang 

tidak jujur, tidak menerima dan tidak empatis. Komunikasi defensive 

terjadi karena faktor personal dan situasional. Ketiga sikap terbuka sangat 

                                                           
25 Ibid, h. 165-168.  
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besar pengaruhnya untuk menumbuhkan komunikasi interpersonal yang 

efektif. Orang yang terbuka akan menilai pesan secara objektif, selalu 

berorientasi pada isi, bersifat profesional dan bersedia mengubah 

kepercayaannya. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan 

kepercayaannya.
26

 

2. Konsep dan Teori Kinerja 

a.  Pengertian Kinerja 

Menurut Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo, kinerja adalah 

perilaku seseorang yang membuahkan hasil kerja tertentu setelah 

memenuhi sejumlah persyaratan.
27

 Menurut Irham Fahmi, kinerja adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau 

program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic 

planning) suatu organisasi.
28

 Menurut Mariot Tua Efendi, kinerja adalah 

hasil kerja dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan 

sesuai dengan peranannya dalam organisasi.
29

 Menurut Judith R. Gordon 

yang dikutip Nuraini, kinerja adalah suatu fungsi kemampuan pekerja 

dalam menerima tujuan pekerjaan, tingkat pencapaian tujuan dan interaksi 

antara tujuan dan kemampuan kerja.
30

 

                                                           
26 Jalaludin Rakmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: CV. Remaja Karya, 2005), h. 15. 
27 Hamzah & Nina, Teori Kinerja (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 63 
28 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 

h. 2 
29 Mariot Tua Efendi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 

h. 195 
30 Hadari Manawi, Evaluasi dan Manajemen Kinerja Di Lingkungan Perusahaan dan 

Industri (Yogyakarta: Gahdah Mada University, 2006)  h. 62. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa kinerja merupakan serangkaian perilaku atau kegiatan kerja 

seseorang dalam menjalankan tugasnya dengan adanya motivasi, 

kompetensi, keterampilan dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja 

seorang pegawai menggambarkan hasil dari pekerjaan atau tugas yang 

diberikan kepadanya, dibandingkan dengan ukuran atau standar yang 

ditentukan. 

b. Standar Kinerja 

Standar kerja merupakan suatu tolok ukur untuk mengetahui 

berapa besar prestasi kerja seorang pegawai di dalam organisasi. Menurut 

Wibowo, standar kinerja merupakan pernyataan tentang situasi yang 

terjadi ketika sebuah pekerjaan dilakukan secara efektif.
31

 Menurut Surya 

Dharma, standar kerja adalah sasaran individu yang berkenaan dengan apa 

yang harus dilakukan dan dipelajari seseorang untuk meningkatkan 

kinerjanya dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui berbagai 

sasaran atau rencana kerja, standar kerja yang baik memiliki ciri sebagai 

berikut : 

a. Konsisten yaitu nilai organisasi dan sasaran departemental dan 

organisasi. 

b. Tepat yaitu jelas dan didefinisikan dengan baik, menggunakan kata 

yang jelas. 

                                                           
31 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 74.  
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c. Menantang yaitu untuk merangsang standar kerja yang tinggi dan 

mendorong kemajuan.  

d. Dapat diukur yaitu dapat dihubungkan dengan ukuran kinerja yang 

dapat diukur kuantitatif dan kualitatif. 

e. Dapat dicapai yaitu ada dalam batas kemampuan dari seseorang. 

f. Disepakati oleh manajer serta orang yang bersangkutan.  

g. Dihubungkan dengan waktu yaitu dapat dicapai pada suatu jangka 

waktu tertentu. 

h. Berorientasikan kerja kelompok yaitu menekankan kepada kerja sama 

kelompok selain pencapaian individu.
32

 

Menurut Badri Munir Sukoco, penggunaan standar kerja 

memberikan keuntungan penting antara lain :  

a. Membantu meningkatkan efisiensi tiap pegawai dalam menjalankan 

pekerjaanya  

b. Membantu menginformasikan pegawai tentang tingkat output yang 

diharapkan  

c. Membantu manajer dalam membuat keputusan Sumber Daya Manusia 

(SDM), karena pegawai yang kinerjanya di bawah tingkat output yang 

diharapkan dapat segera diketahui dan diberikan penanganan lebih 

lanjut.  

                                                           
32 Surya Dharma, Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori Dan Penerapannya (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), h. 80. 
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d. Karena karyawan sadar akan prosedur untuk menjalankan 

pekerjaanya, maka hanya diperlukan sedikit pengawasan dengan 

memberikan kemandirian atas proses kerja yang dimungkinkan.  

e. Sebagai dasar dalam memberikan kompensasi kepada pegawai  

f. Membantu meningkatkan moral karyawan dengan membuat karyawan 

sadar akan apa yang diharapkan dari mereka.
33

 

Berdasarkan penjelasan diatas, standar kinerja merupakan 

identifikasi tugas pokok fungsi, dan kewajiban pegawai yang 

menggambarkan apa yang harus dilakukan saat bekerja didalam 

organisasi. Dengan adanya standar kinerja sehingga pegawai memahami 

lebih jelas apa yang diharapkan dan juga membantu manajer menunjukan 

kekuatan spesifik dan hal yang perlu diperbaiki. 

c. Indikator Kinerja  

Menurut Mustofa Kamil, indikator kinerja meliputi kedisiplinan, 

kerjasama, ketaatan, kehadiran, kompetensi profesional pegawai serta 

kuantitas kerja.
34

 Indikator kinerja digunakan untuk menyakinkan bahwa 

kinerja pegawai menunjukan kemajuan dalam menuju tercapainya sasaran 

maupun tujuan organisasi. Menurut Ratminto & Atik Septi Winarsih, 

indikator kinerja meliputi: ketampakan fisik (tangible), reliabilitas 

(realiability), responsivitas (responsiveness), kompetensi (competence), 

                                                           
33 Badri Munir Sukoco, Administrasi Perkantoran Modern (Surabaya: PT. Gelora Aksara 

Pratama, 2007), h. 165. 
34 Mustofa Kamil, Model Pendidikan Dan Pelatihan  (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 107. 
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kesopanan (courtessy), kredibilitas (credibility) keamanan (security), akses 

(access), komunikasi (communication), pengertian (understanding the 

customer).
35

 

Menurut Hadari Nawawi, indikator kinerja mencakup lima unsur 

dalam sebuah lingkungan organisasi yaitu : 

a. Kuantitas hasil kerja yang dicapai  

b. Kualitas hasil kerja yang dicapai  

c. Jangka waktu mencapai hasil kerja tersebut  

d. Kehadiran dan kegiatan selama hadir di tempat kerja  

e. Kemampuan bekerja sama.
36

  

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan indikator kinerja merupakan 

kriteria pengukuran kerja pegawai dalam pencapaian sasaran atau tujuan 

yang telah ditetapkan dalam organisasi kerja. 

d. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Devis dalam Ruliana ada dua faktor yang dapat 

memengaruhi kinerja yaitu:  

a. Faktor kemampuan, diterangkan bahwa kemampuan (ability) pegawai 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ), dan kemampuan reality. Artinya, 

jika karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan 

                                                           
35 Ratminto & Atik, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 182-

183. 
36 Hadari Manawi, Op. Cit., h. 67. 
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yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka akan mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

b. Faktor motivasi, motivasi ini terbentuk dari sikap (attitude) seorang 

karyawan dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakan diri karyawan, yang terarah 

untuk berusaha mecapai kinerja secara maksimal.
37

 

Menurut Moh. Pabundu Tika, faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil pekerjaan atau prestasi kerja seseorang atau kelompok 

terdiri dari faktor intern dan ekstern, yaitu: 

a. Faktor intern yang mempengaruhi kinerja karyawan/ kelompok terdiri 

dari kecerdasan, keterampilan, kestabilan emosi, motivasi, persepsi 

peran, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang dan karakteristik 

kelompok kerja  

b. Faktor eksternal antara lain berupa peraturan ketenagakerjaan, 

keinginan pelanggan, pesaing, nilai-nilai sosial, serikat buruh, kondisi 

ekonomi, perubahan lokasi kerja, dan kondisi pasar.
38

  

Menurut Kaswan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja meliputi :  

a. Karakteristik karyawan adalah pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, motivasi, sikap, dan kepribadian karyawan.  

                                                           
37 Poppy Ruliana, Komunikasi Organisasi: Teori dan Studi Kasus (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 145 
38 Moh. Pambudi Tika, Budaya Organiasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 122. 
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b. Input mengacu pada instruksi yang memberitahu karyawan tentang 

apa, bagaimana, dan kapan pelaksanaan. 

c. Output merujuk kepada standar kinerja.  

d. Konsekuensi merupakan insentif yang mereka terima karena kinerja 

yang baik.  

e. Umpan balik merupakan informasi yang karyawan terima selama 

mereka bekerja.
39

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai muncul dari 

dalam diri karyawan meliputi kompetensi, kecerdasan, keterampilan, 

kestabilan emosi, persepsi peran, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang 

dan karakteristik kelompok kerja, tanggung jawab terhadap  beban tugas 

karyawan, serta motivasi bekerja dan faktor lingkungan kerja meliputi 

sarana yang menunjang pekerjaan karyawan dan hubungan karyawan 

dengan atasannya serta  dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi, perubahan 

lokasi kerja. 

3. Konsep dan Teori Tenaga Administrasi 

a. Pengertian Tenaga Administrasi 

Secara teoritik pengertian administrasi adalah malayani secara 

intensif, sedangkan secara etimologis berarti administrasi dalah bahasa 

Inggris “administer” yaitu kombinasi dari kata Latin yang terdiri dari AD 

                                                           
39 Kaswan, Manajemen  Personalia (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80-81. 



30 

 

dan MINISTRATE yang berarti “to serve” melayani, membantu dan 

memenuhi. Lebih jelas lagi, kata AD artinya intensif, sedangkan 

MINISTRATE berbentuk kata benda yang berarti melayani, membantu 

atau mengarahkan. Jadi secara etimologis administrasi adalah melayani 

secara intensif. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk 

membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di 

dalam mencapai suatu tujuan.
40

 Menurut Hadari, administrasi adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha 

kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah 

ditetapkan sebelumnya.
41

 

b. Tugas Tenaga Administrasi 

Kegiatan tenaga administrasi secara luas disebut office 

administration atau administrasi perkantoran. Menurut pasal 39 ayat 1 

undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, 

 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan adalah melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan 

teknis untuk menunjang proses pendidikan.
42

 Pelaksanaan tugas tenaga 

administrasi merupakan suatu fungsi pendukung dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah.  

                                                           
40 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), h. 1. 
41 Hadari, Op. Cit., h. 6. 
42 Qodir, dkk, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasan No 20 Tahun 

2003 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003), h. 27. 
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Berikut ini adalah tugas tenaga administrasi menurut Permendiknas 

nomor 24 tahun 2008:
43

 

1. Tugas kepala tenaga administrasi, antara lain: 

a. Perencanaan administrasi program dan anggaran 

b. Koordinator administrasi ketatausahaan 

c. Pengelola administrasi program 

d. Penyusun laporan program dan anggaran 

e. Pembina staf 

2. Pelaksana urusan administrasi sekolah melaksanaan: 

a. Administrasi kepegawaian, yaitu melaksanakan prosedur dan 

mekanisme kepegawaian, merencanakan kebutuhan pegawai, serta 

menilai dan membina staf. Lebih rinci tugasnya antara lain: mengisi 

buku induk pegawai, menyusun daftar urut kepangakatan, 

menerbitkan surat tugas dan keputusan, menyusun data dan statistik 

kepegawaian, menyusun arsip dan file pegawai, mengelola daftar 

hadir, dan sebagainya. 

b. Administrasi keuangan, yaitu melaksanakan admnisitrasi keuangan 

sekolah yang meliputi keuangaan rutin, dana komite sekolah, dana 

bantuan dan lainnya. Pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat 

bendahara yang bertanggungjawab kepada kepala tenaga administrasi. 

Rincian tugasnya antara lain: menyimpan dokumen, rekening giro 

                                                           
43 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administasi Sekolah 
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atau bank, menerima dan melakukan pembayaran, menyimpan arsip 

atau dokumen dan SPJ keuangan, membuat laporan penggunaan 

keuangan, membuat laporan posisi anggaran, mencatat keuangan 

berdasarkan sumber keuangan pada buku kas umum, pembantu, 

tabelaris, dan sebagainya. 

c. Administrasi sarana dan prasarana, yaitu merencanakan kebutuhan 

pengelolaan sarana dengan rincian tugas sebagai berikut: menyusun 

daftar kebutuhan sarana dan prasarana, mencatat dan menginventaris 

sarana, menyimpan dokumen kepemilikan, membuat daftar inventaris 

ruang, dan sebagainya. 

d. Administrasi kehumasan, yaitu melaksanakan hubungan sekolah 

dengan masyarakat, dengan rincian tugas sebagai berikut: membantu 

proses kegiatan komite, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan 

lembaga masyarakat serta keterlibatan pemangku kepentingan 

(stakeholders), mencatat dan mendokumentasikan kegiatan 

kehumasan, mempromisikan dan mengkoordinasikan penelusuran 

tamatan. 

e. Administrasi persuratan dan kearsipan, yaitu melaksanakan tugas 

kesekretariatan di bidang tata persuratan dan kearsipan, dengan 

rincian tugasnya antara lain: mengelola surat masuk dan keluar, 

menggandakan surat, mengelola buku ekspedisi persuratan, 

memelihara dan menata kearsipan dan dokumen, dan sebagainya. 
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f. Administrasi kesiswaan, yaitu melaksanakan proses administrasi 

kesiswaan, seperti: membuat daftar nomor induk siswa, menyusun 

daftar keadaan siswa, membuat usulan peserta ujian, mengiventaris 

daftar lulusan, menyimpan daftar kumpulan nilai, mengivetaris 

pendaftaran siswa baru, mengisi papan data keadaan siswa, dan 

sebagainya. 

3.   Administrasi layanan khusus, yaitu melaksanakan fungsi koordinator 

layanan khusus, dengan  rincian tugas sebagai berikut: 

a. Koordinator petugas layanan khusus, seperti: penjaga sekolah, tukang 

kebun, petugas kebersihan, pesuruh, dan pengemudi. 

b. Membantu program layanan khusus, seperti: UKS, bimbingan 

konseling, laboraturium dan perpustakaan, dan sebagainya. 

Kegiatan tenaga administrasi ini dilaksanakan dala sebuah 

organisasi, terlaksananya kegitaan ini dalam mencapai tujuan tergantung 

pada baik tidaknya pelaksanaan kegiatan tenaga administrasi. Dengan 

demikian sukses tidaknya suatu organisasi terletak pada pencapaian tujuan 

dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga administrasi. 

4. Hubungan Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah Dengan 

Kinerja Tenaga Administrasi  

Aktifitas organisasi merupakan aktifitas hubungan antar manusia 

dan interaksi antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam kegiatan keseharian sering terjadi hubungan yang 
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kurang harmonis antar individu dalam organisasi, hal ini disebabkan 

komunikasi yang kurang lancar atau dikarenakan tujuan individu berbeda 

tujuan organisasi. Karena itu untuk menjalin kerjasama yang baik perlu 

diciptakan hubungan secara harmonis di antara organisasi.  

Salah satu kiat dalam meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi 

yaitu menjalin hubungan manusia. Berikut adalah beberapa teori hubungan 

manusia dengar  kinerja. Stoner, hubungan manusia adalah cara-cara 

manager berhubungan dengan bawahannya, kalau karyawan bekerja lebih 

giat. Itu berarti organisasi mempunyai hubungan manusia yang efektif, 

sebaliknya kalau karyawan malas bekerja dan terjadi penurunan semangat 

kerja maka hubungan antar manusia dalam organisasi tidak efektif. 

Hubungan manusia adalah kemampuan seseorang untuk 

bekerjasama, berkomunikasi, dan memahami individu di dalam organisasi 

dengan tujuan untuk meningkatkan unjuk kerja karyawan. Sutisna, 

keterampilan hubungan manusia dalam organisasi pendidikan adalah 

kemampuan kepala sekolah untuk mendirikan sistem komunikasi dua arah 

yang terbuka dengan personel sekolah dan anggota masyarakat lainnya 

untuk meningkatkan unjuk kerja guru/ karyawan. 

Perilaku kepala sekolah yang berkaitan dengan keterampilan 

hubungan manusia di sekolah yaitu (a) menunjukkan semangat kerja dan 

memberikan bimbingan dan bantuan dalam pekerjaan, (b) berprilaku 

menyenangkan, menghormati guru dan karyawan, mempunyai integritas 

yang tinggi dan tegas dalam mengambil keputusan, (c) memberi 
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penghargaan pada guru dan karyawan yang berprestasi, (d) memberikan 

dukungan semangat kerja guru/ karyawan dan bersikap tegas kepada 

personel sekolah, (e) mengatur sekolah secara baik.  

Sedangkan Oliva menjelaskan bahwa, perilaku hubungan manusia 

yang dilakukan kepala sekolah meliputi: menerima kritikan yang 

konstruktif, menciptakan dan memelihara hubungan yang positif dengan 

guru, menciptakan dan memelihara hubungan yang positif dengan personel 

sekolah, menciptakan dan memelihara hubungan yang positif dengan 

masyarakat, dan mendukung program sekolah.
44

  

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal kepala 

sekolah terhadap kinerja tenaga administrasi. Berikut ini dipaparkan 

penelitian yang terdahulu yang ada kaitannya dengan maksud mengindari 

duplikasi.  

Wiwit Agustriono, mahasiswa jurusan Kependidikan Islam 

Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, pada tahun 2012 melaksanakan 

penelitian dengan judul Persepsi Guru Terhadap Komunikasi Kepala 

Sekolah Di SMA Negeri 1 Tapung Kecamatan Tapung Kabupaten 

Kampar. Hasil penelitian tentang persepsi guru terhadap komunikasi 

dikatakan positif dengan persentase 63,62% terletak pada rentang 61%-

80%.  

                                                           
44

 Wahyudi, Op. Cit., h. 71-74 
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Sukmah, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam, pada 

tahun 2015 melaksanakan penelitian dengan judul Komunikasi 

Interpersonal Kepala Sekolah Di Sekolah Menengah Pertama YLPI 

Program Plus Marpoyan Pekanbaru. Hasil menunjukkan bahwa 

komunikasi interpersonal kepala sekolah dapat dilihat dari keterampilan 

berbicara, ketrampilan membuka pintu komunikasi, keterampilan menjaga 

sopan santun, memiliki rasa empati, kecakapan memberikan layanan, dan 

kecakapan menyampaikan informasi. 

Nina Apririyana, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UIN 

SUSKA RIAU 2012 melaksanakan penelitian dengan dengan judul 

peranan Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru Dan Pegawai Sekolah Menengah Atas Cendana Kecamatan 

Rumbai Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi 

interpersonal berperan dalam meningkatkan prestasi kerja di SMA 

Cendana Kec. Rumbai Pekanbaru, dimana kepala sekolah, guru maupun 

pegawai menggunakan komunikasi antar pribadi yang efektif. Dengan 

keterbukaan, rasa empati, saling memberikan dukungan, menciptakan 

suasana positif, dan merasakan adanya kesamaan yang dapat menjalin 

kerja sama yang baik.  

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah bagian yang digunakan dalam 

penelitian yang berfungsi untuk memberikan batasan terhadap kerangka 
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teoritis. Jadi penggunaan konsep operasional sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan penelitian kuantitatif. Berikut indikator komunikasi 

interpersonal dan kinerja tenaga administrasi: 

Indikator Variabel Komunikasi Interpersonal 

Variabel Indikator 

Komunikasi 

interpersonal 

A. Keterbukaan: kemampuan untuk mengungkapkan 

perasaan,  

1. Kepala sekolah menerima masukan orang lain 

2. Bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang 

datang 

3. Kepala sekolah meminta input tentang solusi 

pekerjaan. 

B. Empati: kemampuan untuk merasakan apa yang 

orang lain rasakan, 

1. Kepala sekolah meminta untuk menjenguk 

bawahan yang terkena musibah 

2. Kepala sekolah menunjukkan kebijaksanaan atas 

kesalahan yang dilakukan bawahannya 

C. Dukungan: kemampuan untuk mendukung satu 

sama lain.  

1. Kepala sekolah mengarahkan bawahannya untuk 

bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. 
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2. Kepala sekolah menanggapi pembicaraan 

bawahannya 

3. Kepala sekolah bersikap akomodatif dalam 

pengambilan keputusan 

D. Sikap positif: kemampuan untuk berfikiran positif 

terhadap orang lain 

1. Kepala sekolah tidak mudah menyalahkan usul 

bawahannya 

2. Mendengarkan alasan yang dikemukakan 

bawahan atas gagalnya suatu pekerjaan  

E. Kesetaraan: kemampuan untuk memposisikan 

orang lain dalam kesetaraaan 

1. Kepala sekolah mampu memposisikan diri 

dengan bawahannya 

2. Tidak mau dihormati secara berlebihan 

3. Tidak ada pemaksakan kehendak antara kepala 

sekolah dan bawahannya 

4. Kepala sekolah dan bawahan saling memerlukan  

 

Indikator Variabel Kinerja Tenaga Tenaga Administrasi 

Variabel Indikator 

Kinerja tenaga 

administrasi 

Berperilaku sesuai kode etik 

Menunjukkan komitmen terhadap tugas 
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Mengikuti prosedur kerja 

Mengupayakan hasil kerja yang bermutu 

Bertindak secara tepat dalam menyelesaikan tugas 

Tidak banyak koreksi dari pimpinan 

Hasil kerja yang meningkat dari sebelum ada arahan 

Memiliki rasa tanggung jawab 

Menyelesaikan tugas sesuai pedoman kerja 

Memperhatikan kejelasan tugas 

Mampu  tepat waktu dalam menjalankan tugas 

Menaati aturan yang berlaku 

Memikirkan solusi dari suatu permasalahan 

Kaya ide/ gagasan baru 

Mengikuti perkembangan iptek 

Berpartisipasi dalam  kelompok, mampu menghargai 

pendapat rekan sesama kerja dan orang lain 

Berpenampilan rapi dan pelayanan prima dengan 

bersikap sopan 

Membantu melaksanakan prosedur dan mekanisme 

kepegawaian 

Membantu menyusun RAPBS 

Membantu menyusun rencana kebutuhan dan  

membantu menyusun rencana pemanfaatan sarana 
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operasional sekolah 

Membantu kelancaran kegiatan komite sekolah dan 

membantu merencanakan program  keterlibatan 

pemangku kepentingan 

Melaksanakan kegiatan administrasi surat dan 

kearsipan  dengan baik 

Membantu menyusun program siswa dan program 

pengembangan diri siswa 

Bekerja sesuai dengan aturan 

Menghindari konflik dalam pekerjaan 

Menyusun program sumber daya manusia dan laporan 

kerja 

 

D. Hipotesis 

Ha  : terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi 

interpersonal kepala sekolah dengan kinerja tenaga administrasi di 

Sekolah Menengah Atas Se-Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. 

Ho : tidak terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi 

interpersonal kepala sekolah dengan kinerja tenaga administrasi di 

Sekolah Menengah Atas Se-Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. 


