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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan suatu aktivitas dasar manusia, dengan adanya

komunikasi manusia dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lain

baik dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga, pekerjaan, di pasar,

di dalam lingkungan masyarakat maupun dimana manusia itu berada.

Komunikasi tidak dapat di pungkiri bagi manusia begitu pun didalam suatu

lembaga atau organisasi, dengan adanya komunikasi yang baik organisasi

akan berjalan lebih lancar sesuai yang akan di inginkan dan akan

mendapatkan keberhasilan yang luar biasa dan begitu juga sebalikanya, jika

komunikasi tidak baik maka akan terdapat keburukan dalam kerja, terlebih

lagi akan terjadinya tidak teraturnya dalam struktur organisasi (Liliweri,

1997: 2).

Sebagian besar atau komunikasi hal yang paling sering

diperbincangkan, bukan hanya di kalangan ilmuan komunikasi melainkan di

kalangan awam juga menyangkut tentang pembicaraan komunikasi, sehingga

kata komunikasi itu sendiri banyak mempunyai banyak arti di dalam

persepsi-persepsi masyarakat. Pendek kata, istilah komunikasi sedemikian

lazim di kalangan kita semua meskipun setiap orang mengartikan komunikasi

secara berlainan tetapi mempunyai makna yang hampir serupa (Mulyana,

2007: 45).
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Komunikasi barasal dari bahasa latin yang berarti” pemberitahuan”

atau pertukaran pikiran”. Dengan demikian secara umum komunikasi

terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi pertukaran pikiran atau

pengertian antara komunikator (penyebar pesan) dengan komunikan

(penerima pesan), tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk tercapainya

suatu pengertian antar dua belah pihak atau menyamakan makna pesan yang

telah disampaikan oleh beberapa benyak persepsi yang di di terima oleh

komunikator (Anuar Rasyid, 2009 : 145).

Komunikasi pada umumnya di artikan sebagai bentuk penyampaian

informasi atau pesan serta pengertian dari seseorang kepada orang lain.

Komunikasi dapat berhasil apabila adanya suatu sikap yang saling pengertian

dari kedua belah pihak antar si pengirim pesan atau informasi kepada

penerima pesan agar dapat saling memahaminya.Wilbur Schram (dalam

Effendy , 2003 : 41)  menampilkan suatu kondisi agar komunikasi atau pesan

membangkitkan tanggapan yang akan kita inginkan, kondisi tersebut di

rumuskan :

1. Pesan atau informasi harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa,

sehingga mudah menarik dan mudah di mengerti oleh  komunikan;

2. Pesan atau informasi harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada

pengalaman yang sama antar komunikator dan komunikan, sehingga akan

memudahkan antar kedua belah  pihak;

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut;



3

4. Pesan menyarankan suatu jalan untuk memperoleh suatu kebutuhan yang

layak bagi situasi kelompok dimana komunikan berada pada saat ia

digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Dengan sedikit gambaran tetang komunikasi, maka penulis akan lebih

terfokus dan tertarik kepada pembahasan komunikasi interpersonal, dimana

komunikasi interpersonal telah lama di kanal sebagai dasar komunikasi yang

efektif untuk keberhasilan suatu lembaga atau organisasi, oleh karena itu

perlu bagi seorang pemimpin harus memahami konsep-konsep dasar dari

komunikasi agar dapat memahami mengelola suatu lembaga atau organisasi

dengan efektif.

Dian Indriati, SH menyebutkan bahwa, komunikasi interpersonal

sangat penting untuk digunakan dalam suatu lembaga atau instasi

pemerintahan, karena dengan efektifnya komuniksai interpersonal akan

menimbulkan suatu kegiatan yang lebih positif dan menjaga suatu keakrapan

di setiap pegawai (wawancara 19-Juni-2012),

Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ini sebagai kontrol

instansi yang lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya berperan sebagai

orator yang lain seperti mengontrol dan menginformasikan kedapa instansi

POLHUT PolisiKehutanan, Badan Pemadaman Api kebakaran. Jadi dengan

demikian dari kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam harus

banyak membangun komunikasi yang efektif kepada instansi yang lain untuk

menjaga komunikasi yang baik dan lancar dalam menjalankan tugasnya.
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Kepuasan kerja merupakan respons seseorang (sebagai pengaruh)

terhadap bermacam-macam lingkungan kerja yang di hadapinya. De Wine

dan Barone (didalam Muhammad Arni, 2009:90) menemukan bahwa apabila

kepuasan komunikasi bertambah, maka iklim organisasi akan bertambah

positif  secara umum. Komunikasi dan kepuasan kerja menunjukan secara

tidak langsung bahwa karyawan haruslah mendapatkan informasi yang di

perlukan untuk mengerjakan pekerjaan mereka, jika mereka ingin

menempilkan peranannya mereka secara tepat, ketidak puasan kerja dari pada

para keryawan biasanya berhubungan dengan komunikasi, karena sumber

dari kepuasan kerja karyawan apabila karyawan tersebut mamasuki

organisasi, membawa keinginan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu.

Komunikasi interpersonal sangat di pengaruhi oleh konsep diri pada

prilaku manusia itu sendiri, bagaimana cara memandang diri sendiri dan

bagaimana orang lain memandang dan dapat mempengaruhi interaksi dengan

orang lain. Komunikasi interpersonal mempengaruhi komunikasi dan

hubungan dengan orang lain. Wenburg dan Wilmat 1973 (dalam Arni

Muhammad, 2003:59) menyatakan bahwa persepsi individu tidak dapat dicek

oleh orang lain, tetapi semua arti atribut di tentukan oleh masing-masing

individu, karena semua pesan bermula dari diri kita sendiri.

Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara

seseoarang dengan paling kurang di antara dua orang yang dapat langsung

balikannya. Dengan bertambahnya orang yang terlibat berkomunikasi maka

akan bertambahlah persepsi orang dalam kejadian komunikasi sehingga akan



5

bertambahlah kompleks komunikasi tersebut. Komunikasi interpesonal

adalah membentuk hubungan dengan orang lain (Muhammad, 2009 : 159).

Dengan adanya banyak informasi yang baik dan merasa puas terhadap

karyawan-karyawan yang sedang bertugas, penting bagi karyawan untuk

peningkatan kinerja pegawai. Secara perorangan akan mendorong

sumberdaya manusia secara keseluruhan dan memberikan feed back yang

dapat merubah prilaku dalam kenaikan produktifitas.

Kepuasan komunikasi di dalam suatu lembaga atau organisasi menurut

Redding (dalam Muhammad, 2009 : 87) adalah semua tingkat kepuasan

seorang karyawan mempersepsi linkungan komunikasi secara keselurahan,

Konsep kepuasan mencakup untuk memperkaya ide iklim komunikasi kepada

kepuasan anggota organisasi atau karyawan terhadap informasi yang tersedia.

Kepuasan menunjukan bagaimana informasi yang tersedia memenuhi

persyaratan karyawan akan tuntutan bagi informasi akan diproses dan

direspon orang yang menerima, komunikasi ini jelas di pengaruhi oleh

persepsi bagaimana baiknya aktivitas komunikasi dari suatu lembaga untuk

memuaskan pribadi.

Menurut DeVito (didalam Liliweri,1997:12) komunikasi interpersonal

adalah pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain

dengan efek dan umpan balik yang langsung. komunikasi interpersonal

merupakan komunikasi antara seorang komunikator dengan seorang

komunikan. Jenis komunikasi tersebut dianggap paling efektif dalam upaya

membentuk sikap, pendapat atau perilaku seseorang berhubung sifatnya yang
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dialogis. Perilaku dialogis tersebut ditunjukkan melalui komunikasi lisan

dalam percakapan yang menampilkan arus balik yang langsung. Jadi

komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat itu juga, dan

komunikator mengetahui dengan pasti apakah pesan yang dikirimkan itu

diterima atau ditolak, berdampak positif atau negatif.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi

interpersonal adalah pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan

dengan efek dan umpan balik langsung untuk mengetahui apakah pesan yang

dikirimkan itu berdampak positif atau negatif. Dialog adalah bentuk

komunikasi antarpribadi yang menunjukkan adanya interaksi. Mereka yang

terlibat komunikasi bentuk ini berfungsi ganda, masing-masing menjadi

pembicara dan pendengar secara bergantian. Dalam proses komunikasi

dialogis nampak adanya upaya dari para pelaku komunikasi untuk terjadinya

pengertian bersama.

Salah satu dampak yang terjadi dari suatu komunikasi adalah kinerja

dari karyawan. Dengan pengamatan sementara peneliti menemukan suatu

ketidak disliplinan pada kantor,  ruang kantor banyaknya meja dan kursi tidak

ada susunan yang rapi, kurang adanya kedisplinan akan mengganggu

aktivitas kerja dan akan berkurang komunikasi interpersonal terlaksana.

Peneliti juga bisa melihat dengan adanya hewan-hewan yang mati dan di

awetkan seprti harimau yang seharusnya dilindungi oleh pemerintahan, tetapi

hal ini masih banyak yang terburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung

jawab. B2KSDA ini adalah lembaga yang bertugas sebagai orator atau
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mengontrol instansi yang lain dan memberikan informasi seperti Polhut untuk

melakukan kerja sama menjaga kelestarian alam. Jadi komunikasi yang di

bangun pada B2KSDA Riau ini masih harus adanya peningkatan komunikasi

untuk lebih baik.

Bahwa yang peneliti amati tugas dari B2KSDA ini adalah mencakup

komunikasi interpersonal masih harus ditingkatkan karena Kinerja karyawan

di B2KSDA Riau, peneliti lihat kurang adanya komunikasi interpersonal

yang dilakukan, kurang tegur sapa yang dilakuakan dalam organisai.

Semestinya komunikasi interpersonal adalah hal yang penting dalam sebuah

organisasi.

Kantor B2KSDA Riau merupakan instansi pemerintah yang berlokasi

di jalan JL. H. Soebrantas, Km 8,5 Pekanbaru, dimana memiliki visi dan misi

tertentu yang perlu diwujutkan. Hal ini akan tercapai apabila adanya

komunikasi interpersonal yang lebih baik diantara mereka. Komunikasi

interpersonal sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan maupun pengawasan,

perencanaan. Dengan demikian komunikasi interpersonal memiliki potensi

besar dalam suatu instansi untuk meningkatkan hubungan kinerja. Inilah yang

menjadi latar belakang penulis tertarik untuk membuat judul.

“Hubungan Komunikasi Interpersonal Antar Karyawan Terhadap

Kinerja Karyawan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau”.
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B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan pemilihan judul, karena penulis melihat sangat

menarik dalamhubungan komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan

yang ada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya AlamRiaukhususnya yang

akan diambil dalam penelitian inisesuai dengan judul yang di ambil.

1. Penulis merasa mampu untuk meneliti baik dari segi waktu, tempat,

tenaga, dan dana;

2. Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti agar membawa dampak

positif  bagi Kantor B2KSDA Riau.

3. Sangat berkaitan dengan judul yang di ambil oleh penulis dengan jurusan

penulis studi ilmu komunikasi.

C. Penegasan Istilah

1. Komunikasi interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi diantara

seseorang dengan paling kurang seorang biasanya di antara dua orang

yang dapat langsung diketahui dengan balikannya (Muhammad, 2009 :

159).

2. Kinerja

Menurut Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2009:7) kinerja adalah

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan

strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada

ekonomi.
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3. Karyawan

Karyawan adalah kekayaan atau aset utama perusahaan, karena peran

karyawan menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai sasarannya

atau tujuan perusahaan (Malayu, 2000:46).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakangyang telah diuraikan di atas maka dapat

dirumuskan permasalahan yaitu, seberapa besar tingkat hubungan komunikasi

interpersonal antar karyawan terhadap kinerja karyan yang dilakukan di Balai

Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan di lakukan ini adalah

Untuk mengetahui hubungan Komunikasi Interpersonal Antar Kinerja

Karyawan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara praktis, berguna untuk bahan masukan atau untuk membantu

para dosen, mahasiswa, dan akademis lainnya dalam menyusun buku

yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal.

b. Secara teoritis, berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan

bagi penulis untuk melakukan pengabdian di masyarakat kedepannya.
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c. Sebagai bahan untuk mengadakan lebih lanjut tentang komunikasi

interpersonal kedepannya.

d. Sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata Satu

(SI) Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoriotis

a. Hubungan Komunikasi Interpersonal

Pembahasan kerangka teoritis ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-

konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian Peranan

Komunikasi Interpersonal Antar Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Balai

Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan dalam teori Uses and

Gratifications.Untuk mendapatkan pemenuhan (grafications) atas kebutuhan

seseorang atau uses and gratifications, salah teori dan pendekatan ini tidak

mencakup atau keseluruhan proses komunikasi, karna sebagian besar prilaku

audiensdijelaskan melalui berbagai kebutuhan (needs) dan kepentingan (interens)

mereka sebagai suatu fenomena mengenai proses penerimaan (pesan media).

Pendekatan Uses And Gratifications ditujukan untuk menggambarkan proses

penerimaan dalam komunikasi massa dan menjelaskan penggunaan media oleh

individu atau agregasi individu
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Pendekatan uses and gratifications memberikan alternative untuk

memandang pada hubungan antara isi media dan audiens, dan pengkategorian isi

media menurut fungsinya. Meskipun masih di ragukan satu atau beberapa model

uses and gratifications, kata (Efendy, 2000: 290) menggambarkan logika yang

mendasari tentang teori uses and gratifications: (1) kondisi sosial psikologi

seseorang akan mnyebabkan adanya (2) kebutuhan, .yang menciptakan (3)

harapan-harapan terhadap (4) media massa atau penggunaan media ( atau

keterlibatatan dalam aktivitas lainnya) yang akhirnya akan menghasilkan (6)

pemenuhan kebutuhan dan (7) konsekkuensi lainnya, termasuk yang tidak di

harapkan  sebelumnya. Sebagai tambahan elemen-elemen dasar tersebut di atas,

pendekatan uses and gratifications sering memasukan unsure motif untuk

memuaskan kebutuhan dan alternatif-alternatif fungsional untuk memenuhi

kebutuhan.

Karl Erik Rosengren memodifikasi 7 elemen menjadi 11 elemen sebagain

berikut: (1) kebutuhan mendasar tertentu, dalam interaksinya dengan (2) berbagai

kombinasi antara intra dan ekstra individu, dan juga dengan (3) struktur

masyarakat termasuk struktur media menghasilkan (4) berbagai penapuran

personal idividu, (5) persepsi mengenai solusi yang menghasilkan (6) berbagai

motif untuk menari penyelesaian personal, yang menghasilkan (8) perbedaan pola

prilaku lainnya, yang menyebabkan (9) perbedaan pola kosumsi yang dapat

mempengaruhi (10)kombinasi karakteristik intra dan ekstra individu sekaligus

akan mempengaruhi pula (11) struktur media dan berbagai struktur politik,
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cultural, dan ekonomi dalam masyarakat(Efendy dalam Burhan Bungen,

2008:286).

Manusia sebagai anggota organisasi adalah merupakan inti organisasi

sosial, manusia terlibat dalam terlibat dalam tingkah laku organisasi. Teori

hubungan manusia ini menekankan pentingnya individu dan hubungan sosial

dalam kehidupan organisasi, teori ini menyarankan strategi peningkatan dan

penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota organisasi

dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu membangun

potensinya (Muhammad, 2009 : 39-40).

Adapun hubungan interpersonal yang efektif menurut Roger dalam

(Muhammad,2009 : 176) hubungan interpersonal akan terjadi secara efektif

apabila kedua pihak memenuhi kondisi berikut:

1. Bertemu satu sama lainsecara personal.

2. Empati secara tepat terhadap pribadi yang lain dan berkomunikasi yang

dapat dipahami satu sama lain yang berarti.

3. Menghargai satu sama lain, bersifat positif dan wajar tanpa menilai atau

keberatan.

4. Menghayati pengalaman dengan sungguh-sungguh, bersikap menerima

dan empati satu sama lain.

5. Menjaga bahwa saling menjaga keterbukaan dan iklim yang mendukung

dan mengurangi kencendrungan gangguan arti.

6. Memperlihatkan tingkah laku percaya penuh dan memperkuat perasaan

aman terhadap yang lain.
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Adapun penyempurnaan dalam hubungan interpersonal Pace dan Boren

(dalam Muhammad, 2009: 176-177) menyebutkan bahwa penyepurnaan

hubungan interpersonal cendrung menjadi sempurna bila kedua belah pihak

mengenal standar berikut:

a. Mengembangkan suatu pertemuan personal yang langsung satu sama lain

mengkomunikasikan secara langsung.

b. Mengkomunikasikan suatu pemahaman empati secara tepat dengan pribadi

orang lain keterbukaan diri.

c. Mengkomunikasikan suatu kehangatan, pemahaman yang positif

mengenai orang lain dengan gaya mendengarkan dan berespons.

d. Mengkomunikasikan keaslian dan penerimaan satu sama lain dengan

ekpresi penerimaan secara verbal dan non verbal.

e. Berkomunikasi dengan ramah tamah, wajar, menghargai secara positif satu

sama lain melalaui respons yang tidak bersifat menilai.

f. Mengkomunikasikan untuk menciptakan kesamaan arti dengan negosiasi

arti dan memberikan respons yang relevan.

Adanya hubungan komunikasi interpersonal (antarpribadi) bisa membantu

dalam prestasi kerja karyawan dan mempermudah pimpinan untuk memberi

arahan, innformasi dan masukan tentang perkembangan pembengunan dalam

masyarakat. Dengan adanya arahan sehingga anggota organisasi bisamendapatkan

motivasi yang lebih baik lagi dalam mengerjakan tugasnya.Selain itu pada

komunikasi interpersonal juga terdapat beberapa teori dalam hubungan
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komunikasi interpersonal. (dalam Rahmat, 2005:120-124), menjelaskan beberapa

model dalam hubungan interpersonal yaitu:

a) Model pertukaran sosial

Model ini memandang hubungna interpersonal sebagai suatu transaksi

dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan

sesuatu yang memenuhi kebutuhannya.

b) Model peranan

Bila model pertukaran sosial memandang hubungan interpersonal

sebagai transaksi dagang, model peranan melihat sebagai panggung

sandiwara. Di sini setiap orang harus memaikan peranannya sesuai

dengan “naskah” yang telah dibuat oleh masyarakat.

c) Model permainan

Dalam model ini orang berhubungan ada bermacam-macam

permainan, orang tua, orang dewasa, dan anak. Orang tua adalah aspek

kepribadian yang merupakan asumsi dan prilaku yang kita terima dari

orang tua kita, orang dewasa adalah bagian kepribadian yang

mengolah informasi secara rasional, sesuai dengan situasi yang terjadi.

d) Model interaksional

Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem.

Setiap sistem memiliki sifat struktural, integratif, dan medan. Semua

sistem terdiri dari subsistem yang saling tergantungan dan bertindak

bersama sebagai kesatuan, semua sistem mempunyai kecendrungan

untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan.
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a) Komunikasi Interpersonal

Komunikasi antarpribadi (Interpersonal Comunication) yang didefinisikan

oleh Josep A. Devito (dalam Effendi, 2003 : 59) yaitu : proses pengiriman dan

penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di sekelompok kecil orang-orang

dengan beberapa efek dan umpan balik seketika.

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara

tatap muka  yang memungkinkan di setiap pesertanya menangkap reaksi orang

lain secara seketika, baik secara verbal maupun non verbal. Bentuk komunikasi

ini khusus  dari komunikasi antarpribadi adalah komunikasi diadik (dyadic

communication) yang hanya melibatkan dua orang  atau lebih (Mulyana,

2001:73).

Komunikasi interpersonal ini mempunyai dua arah yang berarti melibatkan

dua orang atau lebih dalam interaksi, agar terjadinya timbal balik arus

komunikasi, dan mempunyai suatu keterbatasan dalam melakukan sasaran dan

kalangan yang di kenalnya. Sering di katakan bahwa hubungan antara atasan dan

bawahan adalah jantung pengelolaan yang efektif dalam suatu organisasi. Dengan

adanya hubungan komunikasi yang efektif dan akan  mendapatkan keberhasilan

tujuan organisasi, maka antara bawahan dan atasan harus adanya kepercayaan dan

keterbukaan antara bawahan dan atasan.

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan di antara anggota-

anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi. Dimana Peranann

Komunikasi Interpersoanal Antar Karyawan Terhadap Kinerja Karyawann dalam

organisi sama dengan Komunikasi Horizontal“Horizontal communications”, yaitu
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proses pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya

(pegawai dengan pegawai) di dalam organisasi. Komunikasi ini sangat penting

utuk digunakan, karena mampu untuk meningkatkan koordinasi di dalam suatu

pekerjaan di berbagai bagian-bagian dalam organisasi. Komunikasi horizontal

memiliki bebrapa tujuan di antaranya:

1. Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja

2. Uerbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan

3. Untuk mencegah masalah diantara sesama pegawai

4. Memperoleh pemahaman bersama

5. Memperkuat hubungan interpersonal di antara sesama kariayawan

(Muhammad, 2009 : 121).

Dalam melakukan komunikasi interpersonal ada berbagai cara baik secara

sadar maupun tidak sadar yang harus di lakukan oleh komunikator.  Yang akan di

lakukan oleh komunikator dalam suatu lembaga atau organisasi adalah melakukan

suatu pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Makro

Pedekatan makro ini bagaimana organisasi biasa berinteraksi secara global

dengan lingkungannya. Dalam berinteraksi ini peringkat atasan atau ketua

organisasi melakukan aktivitas tertentu seperti memproses informasi dari

lingkungan, mengadakan indentifikasi, melakukan integrasi, dan

menentukan tujuan organisasi.
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a. Memproses Informasi dan Lingkungan

Agar suatu lembaga tetap hidup atau efektif, organisasi perlu

memproses informasi dari lingkungannya, dalam maksud

menyesusikan apa yang terjadi pada lingkngan dengan jalan

mentransfer informasi yang relevan dan merumuskan suatu respon

yang tepat terhadap input informasi tersebut.

b. Indentifikasi

Suatu organisasi memerlukan informasi yang telah diproses dari

lingkungan untuk mencapai beberapa negosiasi, persetujuan dengan

relasi-relasi yang petensial dari lingkungannya.

c. Integrasi Dengan Organisasi Lain

Kelompok ini mempunyai sifat-sifat keterbukaan hanya kepada orang-

orang dalam bidangnya, mereka memerlukan rapat dan materi yang

memberikan informasi yang relefan bagi kepentingan golongannya.

d. Penentuan Tujuan

Dari semua organisasi secara makro yang memerlukan komunikasi

yang sangat penting adalah menetukan tujuan organisasinya. Untuk

menentukan tujuan organisasi harus mengembangkan informasi

kekuatan internal dan eksternal organisasi.

2. Pendekatan Mikro

Pendekatan ini terutama memfokuskan kepada komunikasi untuk bawahan

kepada atasan pada suatu organisasi. Komunikasi yang di perlukan pada

tingkat ini adalah komunikasi antara anggota kelompok, komunikasi untuk
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memberikan oreantasi dan latihan, komunikasi untuk melibatkan anggota

kelompok dalam kerja kelompok, komunikasi untuk mensupervisi dan

pengarahan pekerja dan komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan kerja

dalam suatu lembaga kerja instansi

3. Pendekatan Individual

Pendekatan ini berpusat kepad tingkah laku komunikasi individual dalam

organisasi. Kkomunikasi individual ini ada bebarapa bentuk dalam

berbicara dalam kelompok kerja, mengunjungi dan berinteraksi dalam

rapat, menulis dan mengonsep surat, memperdebatkan suatu usulan.

a. Berbicara Dengan Kelompok Kerja

Kerja kelompok adalah pusat efektifnya kerja di dalam organisasi,

karena di antara bawahan dan atasan harus mepunyai keterampilan

komunikasi untuk mendapatkan dan memberikan informasi yang di

perlukan untuk tugas kelompok.

b. Menghadiri dan Berinteraksi Dalam Rapat-rapat

Rapat adalah suatu cara untuk memberikan informasi di dalam suatu

organisasi, oleh karena itu selaku ketua organisasi harus terampil di

setiap rapat yang mencakup keterampilan dalam memberikan

informasi jika diperlukan untuk organisasi.

c. Menulis

Di dalam organisasi tidak lepas dari namanya menulis, karena sangat

penting materi cetak dan tertulis. Materi ini untuk diperlukan dalam

organisasi dan di luar organisasi.
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d. Berdepat Untuk Suatu Usulan

Di dalam organisasi untuk menetukan keputusan harus adanya dibuat

rapat kecil sebelum memilih suatu tindakan tertentu (Muhammad,

2009:75-78).

Dalam melekukan komunikasi interpersonal yang di lakukan oleh

komunikator dengan komunikan ada beberapa tahap sehingga akan terbentuknya

komunikasi yang baik dan mudah di mengerti oleh komunikan. Adapun tahap-

tahap komunikasi interpersonal (didalam Rahmat, 2005:125-129). yaitu:

1. Tahap pembentukan hubungan interpersonal, tahap ini sering di sebut

sebagai tahap perkenalan;

2. Tahap peneguhan interpersonal, hubungan interpersonal tidaklah bersifat

statis, tetapi selalu beruah. Untuk memelihara dan meperkuat hubungan

interpersonal, memerlukan suatu tindakan-tindakan tertentu untuk

mengembalikan keseimbangan (equilibrium). Empat faktor  yang sangat

penting dalam memlihara keseimbangan diantaranya keakraban, control,

respons yang tepat, dan nada emosional yang tepat;

3. Tahap pemutusan hubungan interpersonal, walaupun kita dapat

menyimpulkanbahwa jika ke empat faktor di atas tidak ada, hubungan

interpersonal akan diakhiri.

Menurut Pace dan Boran (dalam Muhammad Arni, 2009:176), ada

beberapa cara-cara untuk menyempurnakan proses hubugan komuniksai

interpersonal, hubungan cendrung menjadi sempurna bila kedua belah pihak

saling mengetahui sebagai berikut:
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a. Mengembangkan suatu pertemuan personal yang langsung satu sama

lain mengkomunikasikan perasaan secara langsung;

b. Mengkomunikasikan suatu pemahaman empati secara tepat dengan

pribadi orang lain melalui keterbukaan diri;

c. Mengkomunikasikan suatu kehangatan, pemahaman yang positif

mengenai orang lain dengan gaya mendengarkan dan merespons;

d. Mengkomunikasikan keaslian dan penerimaan satu sama lain dengan

ekspresi penerimaan secara verbal dan nonverbal;

e. Berkomunikasi dengan beramah-tamah,menghargai secara positif satu

sama lain melalui respon yang tidak bersifat menilai;

f. Berkomunikasi untuk menciptakan kesamaan arti dengan negosiasi arti

dan memberikan respons yang relevan.

1) Tujuan Komuniksi Interpersonal

Komunikasi juga suatu bentuk tujuan menemukan diri sendiri dalam

pertemuan interpersonal dengan orang lain, atau membentuk hubungan baru di

dunia luar, membentukdan menjaga hubungan yang baik, mengubah sikap

dan tingkah laku seseoranguntuk bermain dan kesenangan atau mencari

hiburan, dan komunikasi juga membantu antar sesama (Muhammad,

2009:165).

Effendy (1986) mengemukakan  juga bahwa, pada hakikatnya

komunikasi antarpribadi  adalah antara seorang komunikator dengan  seorang

komunikkan untuk melakukan aktivitas bersama,jenis komunikasi tersebut di
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anggap paling efektif untuk mengubah sikap, pendapat, atau prilaku manusia

berhubung prosesnya yang dialogis (Liliweri, 1997:12).

2) Ciri-ciri Komunikasi Interpersonal

Evert M. Rogerts (dalam Liliweri, 1997:13) menyebutkan ciri-ciri

dalam komunikasi interpersonal yaitu:

a. Komunikasi interpersonal dilakukan paling sedikit dua orang dengan

hubungan yang terbatas dan bervariasi;

b. Spontanitas, terjadi secara kebetulan;

c. Konteks komunikasi tatap muka;

d. Tingkat balikan sangat tinggi;

e. Mengubah sikap sesorang.

3) Faktor-faktor Pembentuk Komunikasi Interpersonal

Manusia berkomunikasi ada beberapa faktor, Cassaggrande

berpendapat ada beberapa faktor yaitu:

a. Manusia ingin selalu mengikuti dalam proses perubahan yang relatif  tetap;

b. Manusia membutuhkan orang lain dalam kesehariannya untuk saling

mengisi kekurangan dan  mebagi kelebiahan;

c. Manusia ingin berintraksi hari ini dan memahami pengalaman masa lalu,

dan mengantisifasi untuk masa yang akan datang;

d. Manusaia juga inngin menciptakan hubungan yang baru, dan mencari

pengalaman yang baru (Liliweri, 1997:45).
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4) Fakktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Interpersonal

Adapun faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal menurut

Rahmat dalam Psikologi Komunikasi (2005:129) yaitu:

1. Disiplin pada waktu kerja

2. Motivasi dalam kerja

3. Sikap keterbukaan

4. Minat dalam kerjaan

5. Kepercayaan

b) Kinerja Karyawan

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada yang mengartikan

performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, Namun kinerja mempunyai

arti yang lebih luas. Kinerja adalah tentang apa dilakukan atau kemampuan yang

dijalankan oleh  karyawan  dan bagaimana hasil yang dicapai dari pekerjaan

tersebut (Wibowo, 2009:7).

Kinerja menurut Mangkunegara (2005:67) adalah merupakan hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang  di capai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan

kepadanya.

Kinerja merupakan alat bagi suatu organisasi untuk menuju keberhasilan

dalam mencapai tujuannya. Tujuan adalah tetang arah secara umum, sifatnya luas,

tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka

waktu tertentu. Kinerja merupakan tanggung jawab dari  individu terhadap
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pekerjaan, membantu mendefinisikan harapan kinerja, mengusahakan kerangka

kerja bagi supervisor dan pekerjaan saling berkomunikasi. Tujuan kinerja adalah

menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian

antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu

mewujutkan kinerja yang baik (Wibowo, 2009:42).

Membicarakan kinerja tidak lepas dari kerja, dimana keduanya memiliki

makna yang sama yaitu melakukan kegiatan, melakukan suatu kegiatan dan lain

sebagainya. Karena kinerja merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan

pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh instasi kepada karyawan sesuai

dengan job yang diberikan kepada masing-masing karyawan. Jika tingkat kinerja

karyawan baik maka prestasi kerja akan lebih baik, sebaliknya jika prestasi

karyawan itu buruk maka prestasi kerja juga akan mengalami keburukan

(Kartono, 1992:32).

Sedangkan kinerja karyawan menurut Simamora (1997:341) adalahtingkat

hasil kerja karyawan dalam pencapaian persyaratan pekerjaan yang telah

diberikan kepada pegawai. kinerja menyangkut tiga komponen penting yaitu:

1. Tujuan, tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana

seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap

karyawan.

2. Ukuran, ukuran dibutuhkan untuk mengetahui apakah seorang karyawan

telah mencapai kinerja yang diharapkan, untuk itu kuantitatif dan kualitatif

standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan pegawai memegang peranan

penting.
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3. Penilaian, penilaian kinerja reguler yang dikaitkan dengan proses

pencapaian tujuan kinerja setiap personel. Tindakan ini akan membuat

personel untuk senantiasa berorientasi terhadap tujuan dan berperilaku kerja

sesuai dan searah dengan tujuan yang hendak dicapai.

Penilaian kinerja Menurut Simamora (2001: 415), adalah suatu proses

denganya suatu organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Kegiatan ini

dapat memperbaiki keputusan- keputusan personalia dan memberikan umpan

balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka serta

memungkinkan perusahaan mengetahui seberapa baik seorang karyawan bekerja

jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi terdapat beberapa indikator

kinerja karyawan yaitu:

1. Loyalitas, Setiap karyawan yang memiliki tingkat loyal yang tinggi pada

perusahaan, mereka akan diberikan posisi yang baik, hal ini dapat dilihat

melalui tingkat absensi ataupun kinerja yang mereka lakukan;

2. Semangat kerja, Perusahaan harus menciptakan suasana dan lingkungan

kerja yang kondusif hal ini akan meningkatkan semangat kerja karyawan

dalam menjalankan tugas di suatu organisasi;

3. Sikap Kepemimpinan, Pimpinan merupakan leader bagi setiap bawahannya,

bertanggungjawab dan memegang peranan penting dalam mencapai suatu

tujuan. Pimpinan harus mengikutsertakan karyawan dalam mengambil

keputusan sehingga karyawan memiliki peluang untuk mengeluarkan

pendapat, ide dan gagasan demi keberhasilan perusahaan, tanggung jawab,
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tanggung jawab ini harus dimiliki oleh setiap karyawan baik ia berada pada

level jabatan yang tinggi atau pada level yang rendah.

1) Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Kinerja merupakan seseorang kombinasi dari kemampuan, usaha dan

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya, juga melihat dari berbagai

kualitas dan kuantitas dari hasil kerja individu maupun kelompok dalam suatu

aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemapuan alami atau yang di peroleh dari

belajar dan keinginan untuk berprestasi. Keith Davis (didalam Mangkunegara,

2005:67) didalam pelaksanaan kinerja karyawan di instasi perkantoran tentunya

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu:

a. Faktor kemampuan, faktor kemampuan (ability) ini karyawan terdiri dari

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (skill). Dalam arti,

karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110 –120) dengan

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai

kinerja yang di harapkan;

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

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi

yang menggerakkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan

kerja).

2) Prestasi Kerja Karyawan

Menurut Edi Sutrisno (2010:150) prestasi kerja adalah hasil upaya

seseorang yang di tentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta
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persepsi terhadap perannya dalam pekerjaan itu, sebagai hasil kerja yang telah di

capai sesorang dari tingkah laku kerjanya dalam melakukan aktivitas kerja

Sedangkan menurut Hasibuan (2007:94) prestasi kerja adalah suatu hasil

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan

kepadanya. Ada pun indikator prestasi menurut beliau meliputi kecakapan,

pengalaman, kesungguhan, dan waktu.

3) Sasaran KinerjaKaryawan

Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang

menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang ingin

dicapai tersebut diselesaikan. Sasaran kinerja merupakan pernyataan secara.

Didalam sasaran kinerja ini ada beberapa unsur-unsur dai antaranya yaitu:

a. The performers, orang yang menjalankan kinerja.

b. The action atau performance, yaitu tindakan atau kinerja yang di lakukan

oleh performer.

c. a. Time element, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan.

d. An evaluationmedhod, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan

dapat dicapai, dan

e. The place, menunjukan tempat di mana pekerjaan dilakukan (Wibowo,

2009:60).

2. Konsep Operasional

Ada beberapa kongsep operasional yang penulis tuliskan untuk dalam

hubungan komunikasi interpersonalAntar Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan
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Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riaudapat diamatidengan indikator –

indikator sebagai berikut:

a. Indikator Hubungan Komunikasi Interpersonal

a) Komunikasi interpersonal yang efektif antara sesama Karyawan yang

mampu meningkatkan kerja sama yang baik antara sesama karyawan.

b) Terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama karyawan

c) Mengubah prilaku pegawai atau karyawan dalam menuju yang positif.

b. Indikator Dari Kinerja Karyawan

a) Mampu meningkatkan produktifitas kerja yang tinggi oleh karyawan di

dalam instansi yang bersangkutan.

b) Terjadinya motivasi yang tinggi oleh karyawan terhadap rutinitas kerja

yang dilaksanakan.

c) Memiliki tanggung jawab yang tinggi setiap karyawan dalam pekerjaan,

baik berada pada level jabatan yang tinggi atau pada level yang rendah.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodePenelitian Deskriptif

Kuantitatif. Didalam metode ini dimana data akan diolah dalam bentuk

angka dan kemudian akan dijelaskan dalam bentuk kalimat yaitu

menggambarkan dan menjumlahkan permaslahan yang diteliti dalam

bentuk angka.

2. Lokasi Penelitian
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Tempat yang akan dilakukan penelitian ini pada Kantor Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam ProvinsiRiau Jl. H. Soebrantas, Km 8,5.

3. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

a. Subjek yang akan dilakukan penelitianadalah Pegawai Kantor Balai

Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

b. Objek penelitian ini adalah Peranan Komunikasi Interpersonal Antar

Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Balai Besar Konservasi

Sumber Daya Alam Riau.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010: 173).

Sedangkan menurut Sugiyono (2002:55) dalam buku

“StatistikPenelitian” adalah wilayah generelasi yang terdiri dari

objek, atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peniliti untuk dipelajari dan ditarik

suatu kesimpulan (Ruslan, 2008: 133). Populasi dalam penelitian ini

adalah 160Pegawai  Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Riau.

b. Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan

menggunakan Random Sampling, yaitu setiap anggota populasi

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel

(Rachmat, 154: 2010). Karena jumlah dari populasi dalam penilitian
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ini berjumlah 160 sampel, maka penulis mengambil 20% dari 160

jumlah sampel, jadi berjumlah 32 sampel, karena dengan

menggunakansampling randompeneliti lebih mudah dalam

melakukan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini,

penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpuan data, yaitu:

a. Angket

Penulis memberikan suatu pertanyaan yang diberikan kepada

responden untuk mendapatkan data dari permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Penulis melakukan langsung pengamatan terhadap objek yang

menjadi kajian.

c. Wawancara

Pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

d. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data tertulis utama arsip-arsip

tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-

maslah dalam penelitian ini (Arikunto, 2002 : 200).

6. Hipotesa

Hipotesa adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih

perlu dibuktikan kenyataannya (Hadi; 1996; 257). Hipotesa digunakan

sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Penulis menetapkan dua buah

hipotesa sebagai berikut:
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Ha : Hubungan Komunikasi Interpersonal mempengaruhi kinerja

Karyawan B2KSDA Riau.

Ho : Hubungan Komunikasi Interpersonal tidak mempengaruhi

kinerja Karyawan B2KSDA Riau.

7. Teknik Analisa Data

Setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul, maka langkah

selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Penulis

menggunakan teknik analisa data secara statistic dengan metode

deskriptif kuantitatif, yaitu riset yang hasil analisisnya disajikan dalam

bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterprestasikan

dalam bentuk uraian (Hasan, 2004: 30).

Penulis menggunakan program SPSS (Statistical Product and

Service Solution) yaitu regresi sederhana untuk melihat apakah

berpengaruh hubungan komunikasi interpersonal antar karyawan terhadap

kinerja karyawan. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan uji statistik

regresi linier sederhana. Dengan persamaan sebagai berikut:

Y = a + bX

a = Konstanta (apabila nilai X sebesar 0, maka Y akan sebesar a atau

Konstanta)

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukan peningkatan atau

penurunan variabel dependen. Apabila b positif (+) = naik, dan apabila b

minus (-) = turun (Tika, 2006; 89).
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Pengolahan data ini diproses menggunakan bantuan Software SPSS

16.0.

H. Sistematika Penulisan

Agar mengetahui secara jelas struktur kesuluruhan dalam penelitian,

penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, alasan pemilihan

judul, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah,

maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis, dan konsep

operasional, metode penelitian.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian di Kantor Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

BAB III : Penyajian Data

BAB IV : Analisa Data

BAB V : Penutup


