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A. Latar Belakang 

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga 

halnya bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu 

organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya, 

kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet atau berantakan. 

Dalam organisasi atau instansi pemerintahan komunikasi memainkan peranan 

penting, karena tanpa adanya komunikasi kegiatan organisasi tidak akan berjalan 

lancar.  

 Komunikasi  berasal dari bahasa latin, yaitu cum, kata depan yang artinya 

dengan atau bersama dengan, dan kata units, kata bilangan yang berarti satu. Dua 

kata tersebut membentuk kata benda communio, yang dalam bahasa inggris disebut 

dengan communion , yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan gabungan, 

pergaulan, atau hubungan. Karena untuk melakukan communio diperlukan usaha 

dan kerja. Kata communio dibuat kata kerja communicate yang berarti membagi 

sesuatu dengan seseorang, tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, 

memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, 

berhubungan, berteman. Jadi, Komunikasi berarti pemberitahuan pembicaraan, 

percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan.1 

 Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, 

manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari 

di rumah tangga, ditempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja 

manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. 2  

 Komunikasi organisasi merupakan kepuasan anggota organisasi terhadap 

beberapa aspek komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Indikator variabel 

komunikasi organisasi meliputi perspektif organisasi, umpan balik personal, 

integrasi organisasi, komunikasi atasan langsung, iklim komunikasi, komunikasi 

                                                             
1 Nurjaman dan Umam, Komunikasi dan Public Relation, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) 
2 Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 
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horizontal, kualitas media dan komunikasi bawahan. Kepuasan kerja. Kepuasan 

kerja adalah sikap yang mencerminkan perasaan senang atau bahagia karyawan 

untuk bekerja. Indikator variabel kepuasan kerja, yaitu kompensasi, promosi, dan 

pengawasan. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keikatan karyawan 

terhadap organisasi.3 

 Komunikasi interpersonal adalah suatu proses komunikasi yang 

berlangsung secara tatap muka yang dilakukan antara dua orang atau lebih baik 

secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. R. Wayne Pace mengatakan 

“interpersonal communication is communication involving two or more in a face to 

face setting”. Menurut sifatnya, komunikasi interpersonal (pribadi) dibedakan 

menjadi dua, yaitu: komunikasi diadik yaitu proses komunikasi yang berlangsung 

antara dua orang dalam situasi tatap muka yang dilakukan melalui tiga bentuk yaitu 

percakapan, wawancara dan dialog, dan yang kedua adalah komunikasi kelompok 

kecil, yaitu proses komunikasi yang berlangsung antara tiga orang atau lebih secara 

tatap muka dimana anggota-anggotanya saling berinteraksi.4 

 Dengan adanya komunikasi dalam suatu organisasi, dapat mengetahui 

pribadi masing-masing, baik pimpinan maupun bawahan yang terkadang 

mempunyai persepsi, keinginan dan kebutuhan berbeda. Oleh karena itu 

komunikasi merupakan peralatan manajemen untuk mencapai tujuan dan dapat 

menciptakan kerja sama yang efektif dan dapat meningkatkan produktivitas kerja.5 

 Produktivitas kerja dapat diartikan sebagai perbandingan dari apa yang 

dihasilkan (out put) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang dipergunakan 

(input). Selanjutnya dikatakan oleh Sinungan bahwa produktivitas kerja juga 

merupakan suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu 

kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin dan hari esok lebih baik dari hari 

                                                             
3 Hidayat, Pengaruh Kepemimpinan terhadap Komunikasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen 

Organisasi pada Industri Perbankan. (Jurnal Makara Seri Sosial Humaninora, 17(1), 19-32. DOI: 

10.7454/mssh.v17i1.1799 2013) 
4 Lestari dan Lubis, Hubungan Komunikasi Interpersonal Dengan Produktivitas Kerja Pada 

Karyawan Costumer Service Bank Tabungan Negara Medan, (Jurnal Psikologia, Vol. 9, No. 1, 

2014) 
5 Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: GPPE Universitas 

Gajah Mada, 2003). 
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ini. Berdasarkan pendapat ini, maka dapat dinyatakan bahwa produktivitas kerja 

merupakan hasil dari perpaduan antara keseluruhan peralatan kerja yang digunakan 

dengan kemampuan individu yang menjadi pelaksana kerja.6 

 Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan 

adalah lingkungan kerja, kedisiplinan, komunikasi interpersonal dan kesehatan. 

Selain itu beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja antara lain 

adalah kualitas dan kuantitas kerja, kerjasama, kepribadian, keterampilan, 

kepemimpinan, keselamatan kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kehadiran atau 

absensi, kesetiaan, ketangguhan dan prestasi kerja.7 

 Dari berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, penelitian ini 

meninjau faktor komunikasi yang terjadi dalam perusahaan. Hubungan yang kurang 

harmonis antara sesama karyawan ataupun antara karyawan dengan atasan, akan 

menciptakan suasana kerja yang buruk dan akan mengganggu produktivitas kerja. 

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik 

antara sesama karyawan dan karyawan dengan atasan maupun antara karyawan 

dengan para nasabah atau yang disebut sebagai komunikasi interpersonal. 

 Komunikasi interpersonal dianggap paling efektif oleh para ahli komunikasi 

karena sifat situasinya face to face communication (tatap muka), tanggapan dari 

komunikan segera dapat diketahui yang disebut umpan balik seketika (direct 

feddback) , artinya komunikator mengetahui dan menyadari umpan balik dari 

komunikan pada saat itu juga, jika ia merasakan umpan balik yang negatif berarti 

uraiannya tidak komunikatif dan pada saat itu juga ia bisa merubah gaya 

penyampaiannya. Menurut Onong Uchyana Effendi dalam buku Dimensi-dimensi 

Komunikasi menyatakan bahwa : “komunikasi antar pribadi atau sering pula 

disebut dyadic communication adalah komunikasi antara dua orang, dimana terjadi 

kontak langsung dalam bentuk percakapan”. Efektifnya Komunikasi Interpersonal 

itu karena adanya arus balik langsung. Komunikator dapat melihat seketika 

tanggapan komunikan, baik secara verbal (jawaban dengan kata) maupun secara 

                                                             
6 Sinungan, Produktivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000) 
7 Ibid Hlm 3 
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non-verbal (gerak-gerik) sehingga komunikator dapat mengulangi atau meyakinkan 

pesannya kepada komunikan. Pengertian efektif dalam Komunikasi Interpersonal 

ini adalah dalam hubungannya perubahan sikap (attitude change).8 

 Dalam Depdiknas, perasaan senang adalah rasa atau keadaan batin sewaktu 

menghadapi sesuatu dengan rasa puas dan lega, tanpa rasa susah dan kecewa. 

Karyawan yang bekerja dengan senang akan dapat menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik karena perasaan senang tersebut akan memacu semangat kerjanya. Jadi 

perasaan senang adalah perasaan yang dapat membantu seorang karyawan dalam 

menyelesaikan tugas dengan baik dan benar9. Komunikasi interpersonal dalam 

suatu organisasi akan saling berinteraksi, saling membagi informasi dan saling 

membantu dalam menyelesaikan masalah mereka, serta saling bertukar pikiran 

untuk meningkatkan kinerja demi tercapainya tujuan atau keberhasilah program 

organisasi yang tidak lepas dari komunikasi antar personal. 

 Pentingnya komunikasi yang baik dalam suatu organisasi karena dengan 

adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi  dapat berjalan dengan lancar dan 

berhasil begitu juga sebaliknya. Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting 

agar tidak salah penyampaian informasi antar pimpinan dan karyawan juga antara 

karyawan dengan karyawan yang lain dalam suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

 Faktor komunikasi juga mempunyai peran yang penting dalam menjaga 

disiplin kerja karyawan, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting 

didalam manajemen organisasi. Sebagaimana yang dijelaskan “Manajemen sering 

mempunyai masalah tidak efektifnya komunikasi. Padahal komunikasi yang efektif 

adalah penting bagi para pimpinan organisasi, paling tidak untuk dua alasan. 

Pertama, komunikasi adalah proses melalui mana fungsi-fungsi manajemen 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat tercapai. 

Kedua, komunikasi adalah kegiatan untuk mana para pimpinan organisasi 

mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka”. Pengelolaan sumber daya 

                                                             
8 http://kampuskomunikasi.blogspot.co.id/2008/04/komunikasi-interpersonal.html.Diakses 22 

Maret 2017, Pukul 21:22 
9 Dahliawati, Hubungan Komunikasi Organisasi dengan Kepuasan Kerja Pegawai di Dinas 

Pendidikan Kota Sawahlunto, (Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol.3, No. 2, 2015). 

http://kampuskomunikasi.blogspot.co.id/2008/04/komunikasi-interpersonal.html.Diakses%2022%20Maret%202017
http://kampuskomunikasi.blogspot.co.id/2008/04/komunikasi-interpersonal.html.Diakses%2022%20Maret%202017
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manusia yang menjadi tugas manajemen pada intinya tidak terlepas dari 

komunikasi antara manajemen puncak dan karyawan bawahannya, baik komunikasi 

secara langsung maupun tidak langsung dalam arti kata secara lisan maupun tulisan, 

karena komunikasi tersebut berguna untuk mengarahkan karyawan agar dapat 

bekerja sesuai dengan prosedur organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. 

Argumentasi pentingnya kedisiplinan kerja dalam mencapai tujuan organisasi, 

adalah bahwa kedisiplinan kerja akan membentuk perilaku kerja yang efektif dan 

efesien. Apabila dalam suatu organisasi karyawannya kurang disiplin terhadap 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan organisasi, maka kemungkinan adanya 

kesalahan kerja dan inefesiensi akan terjadi untuk itu pimpinan dalam suatu 

organisasi atau atasan dalam suatu organisasi sangat perlu untuk mengadakan 

hubungan kerja secara manusiawi dalam arti sempit adalah dengan komunikasi 

interpersonal. Komunikasi interpersonal yang dilakukan untuk pihak yayasan atau 

organisasi dapat berhasil apabila disampaikan sesuai dengan kebutuhan karyawan. 

Apabila kebutuhan itu dapat terpenuhi oleh komunikator dalam hal ini pimpinan 

organisasi, maka usaha untuk dapat mempengaruhi pendapat setiap karyawan dan 

tujuan lain karyawan akan berhasil sesuai dengan kehendak komunikasi10. 

 Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, komunikasi sangat diperlukan 

untuk mencapai tujuan suatu program, dengan adanya komunikasi yang baik antara 

pimpinan dengan karyawan akan berdampak kepada tercapainya tujuan tersebut. 

Dalam hal ini tujuan dari dinas pendidikan untuk meningkatkan pendidikan di Kota 

Pekanbaru belum maksimal sesuai dengan data yang ditampilkan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kota Pekanbaru sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Dirinci Menurut Ijazah 

yang Dimilki dari Tahun 2013-2015. 

No Pendidikan yang Pernah Ditamatkan 2013 2014 2015 

1 Tidak Punya Ijazah 7,4 8,91 9,62 

2 SD 10,11 15,19 14,80 

3 SLTP 17,48 16,84 18,45 

                                                             
10 Prasetyo dan Yuniati, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal Terhadap 

Semangat Kerja Karyawan, (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol. 3, No. 1. 2014) 
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4 SLTA 49,61 44,23 39,03 

5 Akademi 3,79 3,69 4,77 

6 Universitas 11,61 11,14 13,33 
(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Pekanbaru, 2016) 

 Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat yaitu angka anak yang berumur diatas 10 

tahun yang tidak memiliki ijazah masih meningkat dari tahun ke tahun secara 

signifikan yaitu pada tahun 2013 sebesar 7,4%, kemudian pada tahun 2014 sebesar 

8,91% dan tahun 2015 yaitu sebesar 9,62%. Dalam hal ini kinerja Dinas Pendidikan 

Kota Pekanbaru dalam memberatas anak putus sekolah belum maksimal karena 

terbukti dari angka anak yang tidak memiliki ijazah dari tahun ke tahun meningkat 

secara signifikan. Hal ini bisa saja dikarenakan komunikasi interpersonal pimpinan 

Dinas Pendidikan dengan karyawan kurang harmonis sehingga berdampak kepada 

tujuan program yaitu mengurangi angka anak putus sekolah di Kota Pekanbaru. 

  Aktivitas komunikasi di perkantoran senantiasa disertai dengan tujuan yang 

ingin dicapai sesama kelompok dan masyarakat. Budaya komunikasi dalam konteks 

komunikasi organisasi harus dilihat dari berbagai sisi, sisi pertama adalah 

komunikasi antara atasan kepada bawahan, sisi kedua antara pegawai yang satu 

dengan pegawai yang lain, sisi ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Masing-

masing komunikasi tersebut mempunyai polanya masing-masing. Diantara kedua 

belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi dua arah atau 

komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan 

untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai 

tujuan suatu organisasi. 

 Dengan adanya komunikasi interpersonal, sebuah organisasi dapat 

meningkatkan produktifitas kerja pegawai secara optimal dan dapat menjalin 

hubungan kerja sama yang baik dengan tujuan mengurangi salah paham dan yang 

akan terjadi di instansi atau orgtanisasi tersebut. Pegawai memiliki kebutuhan serta 

keinginan untuk mengetahui informasi tugas-tugasnya dan mengerti seluruh tujuan 

dan strategi dari organisasi. Keterbukaan dan kejujuran kebijakan komunikasi harus 

dibangun oleh pimpinan serta harus diterima oleh setiap pegawai. Agar hubungan 

ini  berhasil, harus ada kepercayaan dan keterbukaan antara pimpinan dan bawahan. 
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 Dalam hal komunikasi yang terjadi antar pegawai, kompetensi komunikasi 

yang baik kan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya, 

sehingga tingkat produktivitas suatu organisasi (perkantoran) menjadi semakin 

baik. Dan sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak 

terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan pendapat 

atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, dampak berdampak pada hasil 

kerja yang tidak maksimal. Peningkatan produktivitas kerja pegawai secara 

perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manuasia secara keseluruhan dan 

memberikan feed back yang tepat terhadap perubahan perilaku, yang direfleksikan 

dalam kenaikan produktifitas. 

 Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru salah satu organiasi formal 

dilingkungan pemerintah yang harus memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

pembangunan dalam bidang pendidikan Kota Pekanbaru Khususnya. Program-

program kerja yang dirancang bertujuan untuk membangun dan perkembangan 

daerah yang merupakan aset yang sangat penting sehingga sangat diharapkan 

produktivitas yang optimal yang dapat diwujudkan melalui komunikasi yang efektif 

supaya dapat memenuhi peran dan fungsinya sebagai aparat pemerintah yang 

mengabdikan diri dirinya pada bangsa dan negara ini. Namun pada kenyataannya, 

sesuai dengan tabel 1 diatas, anak yang putus sekolah atau yang tidak memiliki 

ijazah masih meningkat dari tahun ketahun sehingga tujuan program dari Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru dalam hal meminimalisir anak putus sekolah kurang 

maksimal dan tidak tercapainya tujuan.   

 Berdasarkan observasi dan wawancara awal peneliti, Maka dari itu 

hubungan komunikasi interpersonal pimpinan dengan produktikfitas kerja Pegawai 

di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terlihat dari fenomena-fenomena sebagai 

berikut:  

1. Masih kurangnya keterbukaan antara pimpinan dengan pegawai dalam 

pelaksanaan tugas atau pekerjaan, seperti halnya pimpinan memberikan 

teguran langsung kepada pegawai yang melakukan kesalahan. 

2. Pimpinan kurang memberikan teguran yang tegas kepada pegawai yang kurang 

melaksanakan tugas pekerjaan dengan maksimal. 
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3. Pimpinan kurang mengetahui bagaimana agar pesan yang disampaikan dapat 

dipahami oleh pegawainya. 

4. Pegawai belum berani memberikan saran atau pendapat kepada pimpinan, 

seperti halnya pegawai sangat kaku dan terkesan menerima perintah atau tugas 

yang diberikan apa adanya saja. 

5. Pimpinan kurang memberikan arahan dalam tentang pelaksaan tugas atau 

pekerjaan kepada bawahan dengan baik. 

6. Masih adanya pegawai yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas pekerjaan 

seperti, absen dengan berbagai alasan dan masih adanya karyawan yang datang 

terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan. 

 Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kaitan 

antara komunikasi interpersonal pimpinan dan produktivitas kerja pegawai 

sehingga dapat mencapai tujuan program kerja seperti meminimalisir anak putus 

sekolah di Kota Pekanbaru. Sehingga peneliti tertarik untuk untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Hubungan Komunikasi Interpersonal Pimpinan 

Dengan Produktivitas Kerja Pegawai  Kantor Dinas Pendidikan Pekanbaru”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

 Adapun alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah 

1. Penulis ingin mengetahui apakah ada hubungan antara komunikasi 

interpersonal pimpinan dengan produktivitas kerja pegawai Kantor Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru. 

2. Penulis merasa mampu untuk membahas judul yang penulis ajukan. Kemudian 

penulis merasa mampu dari segi biaya, waktu, kesempatan dan sumber 

pendukung untuk penyelesaian judul yang penulis ajukan sehingga menjadi 

skripsi yang utuh. 

3. Judul ini berkaitan dengan jurusan Ilmu Komunikasi terutama kosentrasi public 

relation yang sedang penulis tekuni. 

 

C. Penegasan Istilah 
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 Untuk memperjelas makna dan menghindari salah penafsiran terhadap kata-

kata dalam judul penelitian ini maka perlu dijelaskan bebrapa istilah sebagai berikut 

: 

1. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi Interpersonal adalah proses pertukaran informasi diantara 

seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya diantara dua 

orang yang dapat langsung diketahui balikannya11. Dalam hal ini adalah 

komunikasi interpersonal antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan meliputi, 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Bawahan meliputi seluruh pegawai 

yang bekerja Di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 

2. Produktifitas Kerja 

Produktivitas Kerja adalah sikap mental pegawai yang mementingkan usaha 

terus menerus untuk menyesuaikan aktifitas ekonomi terhadap kondisi yang 

berubah, sikap mental untuk menerapkan teori-teori serta metode-metode baru 

dan kepercayaan yang teguh akan kemajuan organisasi.12 

3. Pemimpin dan Pegawai 

Konsep pemimpin berasal dari kata asing “leader” dan “kepemimpinan” dari 

“leadership”. Pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil di dunia, 

dan kepastian dengan hasil ini hanya positif kalau seseorang mengetahui apa 

yang diinginkannya13. Pegawai atau karyawan adalah sumber daya manusia 

atau penduduk yang bekerja disuatu institusi baik pemerintah maupun swasta 

atau bisnis. 

4. Dinas Pendidikan 

Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.14 

5. Kota Pekanbaru 

                                                             
11 Ibid 
12 Adiwinata dan Sutanto, Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas 

Karyawan CV. Intaf Lumajang, (Jurnal AGORA, Vol. 2, No. 1, 2014) 
13 Suwatno dan Priansa, D. J., Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Bandung: 

Alfabeta, 2013) 
14 Whattzee, https://brainly.co.id/tugas/2802070, Di Akses Tanggal 22 Mei 2017 Pukul 16.17 WIB 

https://brainly.co.id/tugas/2802070
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Kota Pekanbaru adalah  ibu kota  dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. 

Kota ini merupakan salah satu sentral ekonomi terbesar di bagian timur Pulau 

Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan 

urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang 

didirikan oleh pedagang Minangkabau. Hari jadi kota ini ditetapkan pada 

tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya 

industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta 

pelaksanaan otonomi daerah.15 

 

D. Permasalahan 

 Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Identifikasi Masalah 

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat pada Dinas  

Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu: 

a. Kinerja yang dihasilkan oleh dinas pendidikan masih kurang maksimal 

dilihat dari jumlah anak putus sekolah dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. 

b. Masih kurangnya keterbukaan antara pimpinan dengan pegawai dalam 

pelaksanaan tugas atau pekerjaan. 

c. Pimpinan tidak selalu memberikan teguran yang tegas kepada pegawai yang 

tidak melaksanakan tugas pekerjaan dengan maksimal. 

d. Pimpinan kurang mengetahui bagaimana agar pesan yang disampaikan 

dapat dipahami oleh pegawainya. 

e. Pegawai  takut memberikan saran atau pendapat kepada pimpinan 

f. Pimpinan tidak selalu memberikan arahan tentang pelaksaan tugas atau 

pekerjaan kepada bawahan dengan baik. 

2. Batasan Masalah 

 Batasan masalah digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan 

penelitian agar menjadi terarah. Maka penulis disini membatasi masalah yaitu 

                                                             
15 Wikipedia bahasa indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru Diakses Tanggal 22     

Mei 2017 Pukul 16.26 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Saudagar_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru
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“Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Dan Produktivitas Kerja Pegawai 

Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru”. Dalam hal ini adalah Komunikasi 

Interpersonal antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan Pegawai 

yang bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru”. 

3. Rumusan Masalah 

 Apakah ada hubungan antara Komunikasi Interpersonal Dan Produktivitas 

Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui hubungan Komunikasi Interpersonal Pimpinan Dengan Produktifitas 

Kerja Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dan adapun kegunaan 

penelitian ini adalah 

1. Secara Akademis 

 Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata 

bagi perkembangan Ilmu Komunikasi. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan 

Ilmu Komunikasi UIN SUSKA RIAU. 

b. Sebagai saran dari penulis terhadap Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 

dalam hal pentingnya hubungan Komunikasi Interpersonal yang kuat 

didalam suatu organisasi formal. 

 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi pada lima bab bahasan, 

dimana maing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, 

Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini berisikan  Teori, Kajian 

Terdahulu, Defenisi Konsepsional dan Operasional Variabel, Hipotesis 

BAB III : METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisikan tentang Jenis dan 

Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan 

Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas, Teknik Analisis Data 

BAB IV : GAMBARAN UMUM, dalam bab ini berisikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, seperti sejarah, visi dan misi serta struktur 

organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI  : PENUTUP, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. 

 


