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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam sebuah

organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya. Sumber daya manusia bukan hanya sebagai faktor produksi suatu

organisasi atau instansi, akan tetapi merupakan aset  yang dapat menjalankan

organisasi atau instansi tersebut. Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai akan

menjadikan lahan tempat bekerja tersebut bisa mencapai tujuan  yang telah

ditetapkan sebelumnya oleh organisasi atau  instansi tempat dia bekerja.

Public Relations yang sebagian besar tugasnya berada di bidang pelayanan

masyarakat atau publik sudah semestinya memperhatikan tentang perihal kinerja

serta pemaksimalan fungsi dari elemen suatu organisasi. Jika organisasi atau

instansi dapat memperhatikan pegawainya serta menganggapnya sebagai salah

satu aset, maka hak pegawai perlu dipenuhi sehingga akan dapat mempengaruhi

kinerja mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini karena pegawai yang

terpenuhi hak-haknya akan lebih termotivasi dan merasa puas sehingga mereka

melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya yang mereka aplikasikan dan

tunjukkan dalam pekerjaan mereka dan itu menjadi suatu perubahan ke arah yang

lebih baik terhadap kinerja yang mereka lakukan dalam organisasi atau instansi

tersebut.
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Kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting bagi seorang

pemimpin agar dapat mempertahankan pegawai yang berfungsi sebagai penggerak

organisasi. Pegawai yang telah ada hendaklah selalu diperhatikan agar terciptanya

loyalitas pegawai terhadap organisasi yang akhirnya bisa membuat para pegawai

menjadi lebih semangat dan terpacu untuk merubah kinerja mereka lebih baik dari

sebelumnya. Selain itu prilaku dan kualitas pemimpin juga harus diperhatikan

guna tercapainya komunikasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai.

Keberadaan pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat

penting. Fungsi pemimpin tidak hanya sekedar membimbing dan mengarahkan

bawahan saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin

mampu memberikan visi dan misi atau arah yang jelas ke mana organisasi akan

dibawa.

Sukses atau tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas

kepemimpinannya tidak hanya ditentukan oleh tingkat keterampilan teknis

(technical skill) yang dimilikinya, akan tetapi juga ditentukan oleh keahliannya

dalam menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk bekerja dengan baik

(human skill) dan kemampuan mental untuk memadukan dan mengkoordinasikan

semua kepentingan organisasi (conceptual skill).

Demikian pula halnya dengan komunikasi yang menggambarkan

bagaimana kondisi hubungan kerja antara atasan dengan bawahan maupun antara

sesama pegawai. Komunikasi yang terjalin dengan baik, dengan sendirinya akan

menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga kinerja pegawai akan

lebih baik, tetapi begitu pula sebaliknya, komunikasi yang terjalin dengan tidak



3

baik akan membuat kinerja  pegawai tidak optimal dan bahkan akan menimbulkan

konflik di dalam organisasi tersebut (Kartono, 2002: 123).

Komunikasi juga dijadikan sebagai alat bagi seorang pegawai untuk

mengungkapkan pikiran mereka, serta memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi

perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial mereka (Robins, 2008: 392).

Komunikasi menjadi bagian penting bagi setiap lembaga dikarenakan

komunikasi sebagai penggerak suatu organisasi. Tujuan dari sebuah organisasi

mustahil atau sulit dicapai tanpa adanya komunikasi (Wahjono, 2010: 218).

Kaitan yang erat ada pada komunikasi dan gaya kepemimpinan dalam

kehidupan sebuah organisasi. Pencapaian tujuan dengan segala proses

membutuhkan komunikasi yang efektif sehingga seorang pemimpin dalam

menyampaikan informasi bisa mencapai sasaran apa yang ia inginkan dengan

persepsi yang sama (Rivai dan Mulyadi, 2010: 130).

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir Rokan Hilir merupakan

salah satu instansi yang ada di Rokan Hilir. Badan ini terbentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007.

Alasan peneliti menjadikan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan

Hilir sebagai tempat penelitian dikarenakan posisi Badan Ketahanan Pangan yang

sangat strategis karena memiliki peran yang cukup penting untuk memajukan

masyarakat yang ada di Rokan Hilir karena instansi ini merupakan sebuah instansi

yang berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan lingkungan

strategis serta mewujudkan ketahanan pangan untuk menciptakan masyarakat

yang maju dan sejahtera di Rokan Hilir.
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Selain hal di atas, alasan lainnya yang membuat peneliti ingin meneliti

tempat ini selain dikarenakan tempat tersebut dengan sepengetahuan peneliti

belum pernah diteliti oleh peneliti lain dengan objek dan subjek  yang sama, juga

dikarenakan adanya fenomena permasalahan yang dapat dilihat dari kurang

disiplinnya pegawai dalam mematuhi jam kerja kantor (bersumber dari data

absensi pegawai PNS dan pegawai Honorer kantor Badan Ketahanan Pangan

Kabupaten Rokan Hilir serta observasi penulis).

Jika permasalahan ini dibiarkan begitu saja, dalam jangka panjang ke

depan hal ini dikhawatirkan meluas ke permasalahan lain sehingga akan

mempengaruhi kinerja pegawainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pengaruh Komunikasi dan

Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Badan

Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Peneliti tertarik mengambil judul ini dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian dengan subjek dan objek yang sama belum pernah dilakukan oleh

orang lain.

2. Penelitian ini berhubungan dengan komunikasi seperti jurusan yang sedang

peneliti ambil sekarang.
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3. Peneliti merasa mampu menyelesaikan penelitian ini, baik dari segi waktu,

biaya dan referensi-referensi lain yang akan peneliti butuhkan dalam penelitian

ini.

4. Dalam penelitian terdahulu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi hanya

meneliti dengan satu variabel bebas saja (komunikasi atau gaya

kepemimpinan) yang dilakukan oleh beberapa peneliti, dikarenakan hal

tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaruh kinerja jika

dipengaruhi langsung oleh keduanya (komunikasi dan gaya kepemimpinan).

C. Penegasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian yang akan diteliti, maka peneliti akan

menegaskan beberapa istilah untuk bisa mengarahkan agar terbentuk suatu

pemahaman yang sama dari apa yang diteliti, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang

kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat,

atau prilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media

(Effendy, 2004: 11).

2. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan

untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai (Rivai dan

Mulyadi, 2010: 42).
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3. Kinerja Pegawai

Kinerja merupakan suatu hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai oleh

pekerja atau pegawai dalam bidang pekerjaan, menurut kriteria tertentu dan

dievaluasi oleh orang-orang tertentu (Subroto, 2008: 17).

4. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir

Badan Ketahanan Pangan yang akan diteliti adalah Badan Ketahanan

Pangan Kabupaten Rokan Hilir yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 dan salah satu tugasnya adalah

mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Strategis dalam

mewujudkan Ketahanan Pangan untuk menciptakan masyarakat yang maju dan

sejahtera di Kabupaten Rokan Hilir.

D. Penelitian Terdahulu

1. Achmad Mustofa. 2013. Skripsi. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dalam

Komunikasi Organisasi terhadap Efektivitas Kerja Karyawan PT. PLN

(Persero) Wilayah Riau Area Pekanbaru. Jurusan Komunikasi Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada penelitian ini metode  yang  digunakan  oleh Mustofa berupa

metode  deskriptif kuantitatif melalui  penyebaran  kuesioner. Populasi

sebanyak  75 orang,  dengan menggunakan  teknik sampel  jenuh  atau  sampel

sensus dimana  semua  populasi dijadikan sampel penelitian. Pada dasarnya

penelitian  ini menggunakan teori kisi kepemimpinan (Blake dan Mouton).

Hasil  uji  korelasi  product  moment  antara  variabel  gaya kepemimpinan
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demokratis dan efektivitas kerja karyawan menghasilkan koefisien korelasi  (r)

sebesar  0,741,  yang  berarti gaya  kepemimpinan  terhadap  efektivitas kerja

karyawan terdapat pengaruh yang signifikan kuat. Hal itu dibuktikan dengan

adanya pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis

terhadap efektivitas kerja  karyawan  sebesar 54,9%  dan  45,1%  sisanya

dipengaruhi  oleh variabel  lain  atau  faktor  lain, seperti  lingkungan  kerja,

tata  ruang  kerja.

2. Albakri Mufthi. 2007. Skripsi. Peranan Komunikasi Organisasi dalam

Menunjang Kinerja Karyawan Pada Suitable English  Course di Pekanbaru.

Jurusan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini ditujukan untuk  mengetahui sejauh mana  peranan

komunikasi organisasi dalam menunjang kinerja karyawan pada lembaga

Suitable English Course di Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi awal, angket

sebanyak 15 responden dan dokumentasi yang berasal dari lembaga Suitable

English Course tentang masalah yang berkaitan dengan  penelitian penulis.

Sedangkan analisa data yang penulis lakukan adalah menggunakan teknik

deskriptif kualitatif dengan persentase. Hasil penelitiannya adalah bahwa

peranan komunikasi organisasi dalam  menunjang kinerja karyawan pada

Suitable English Course di Pekanbaru tergolong sangat berperan. Ini terbukti

dengan persentase angket yang disebarkan rata-rata 82,8%.

Penelitian-penelitian di atas dinilai relevan dengan penelitian yang akan

peneliti lakukan karena setiap judul sudah mewakili dari masing-masing variabel
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yang akan peneliti lakukan. Perbedaannya selain perbedaan lokasi, penelitian yang

akan peneliti lakukan adalah peneliti mengambil 3 varibel, yaitu komunikasi, gaya

kepemimpinan dan kinerja pegawai serta mencari faktor mana yang lebih

dominan dalam mempengaruhi kinerja.

E. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai

berikut:

a) Proses komunikasi yang tidak efektif antara sesama pegawai menghambat

dan mempengaruhi kinerja pegawai pada kantor Badan Ketahanan Pangan

Kabupaten Rokan Hilir.

b) Proses komunikasi yang tidak efektif antara pimpinan pada setiap bidang

atau sub bidang menghambat dan mempengaruhi kinerja pegawai pada

kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir.

c) Proses komunikasi yang tidak efektif antara pimpinan dengan seluruh

pegawai mempengaruhi kinerja pegawai pada kantor Badan Ketahanan

Pangan Kabupaten Rokan Hilir.

d) Gaya kepemimpinan yang belum bisa secara penuh menerima pendapat dari

pegawai menghambat dan mempengaruhi kinerja pegawai pada kantor

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir.
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e) Pemimpin yang belum bisa menjalin hubungan baik dengan pegawai

menghambat dan mempengaruhi kinerja pegawai pada kantor Badan

Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir.

f) Kurangnya keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan atau

kebijakan menghambat dan mempengaruhi kinerja pegawai pada kantor

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkaji tentang :

a) Pengaruh komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai

pada kantor badan ketahanan pangan kabupaten Rokan Hilir.

b) Komunikasi yang diteliti adalah komunikasi dengan pendekatan komunikasi

organisasi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini,

maka dirumuskan masalah, apakah komunikasi dan gaya kepemimpinan

berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan faktor manakah (komunikasi atau

gaya kepemimpinan) yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja

pegawai pada kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir.

F. Hipotesis

1. Diduga bahwa komunikasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara

simultan (bersama-sama) terhadap kinerja pegawai pada kantor Badan Ketahan

Pangan Kabupaten Rokan Hilir.
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2. Diduga bahwa komunikasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial

(masing-masing) terhadap kinerja pegawai pada kantor Badan Ketahan Pangan

Kabupaten Rokan Hilir.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dan mencari

faktor manakah yang paling dominan dalam memengaruhi kinerja pegawai

pada kantor badan ketahanan pangan kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a) Sebagai bahan informasi bagi kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten

Rokan Hilir  tentang pentingnya komunikasi dan gaya kepemimpinan dalam

kaitannya dengan kinerja pegawai.

b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi

kepala kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir.

c) Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh peneliti selama perkuliahan.

d) Sebagai bahan petunjuk atau bahan referensi bagi pihak lain yang

membutuhkan.

e) Untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata Satu (S1)

pada Jurusan Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
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H. Kerangka Teoritis

1. Komunikasi

a. Pengertian komunikasi

Secara umum komunikasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu

(Effendy,2004: 3) :

1) Komunikasi secara etimologis

Secara etimologis atau menurut asal katanya, istilah komunikasi

berasal dari bahasa latin communicatio, dan perkataan ini bersumber

pada kata communis yang berarti sama, dalam arti kata sama makna,

yaitu sama makna mengenai suatu hal.

2) Komunikasi secara terminologis

Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari

hubungan sosial.

Definisi lain diungkapkan oleh Effendy bahwa komunikasi adalah

proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk

memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau prilaku, baik

langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media

(Effendy,2004:11).

Selanjutnya menurut Thoha, komunikasi adalah suatu proses

penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang kepada

orang lain (Thoha, 2008: 167).



12

Menurut Kartono, komunikasi ialah arus informasi dan emosi-emosi

yang terdapat dalam masyarakat yang berlangsung secara vertikal (atas-

bawah) maupun secara horizontal, dapat berarti pula perhubungan atau

persambungan wahana atau sarana-sarana (Kartono, 2002: 118)

Sementara menurut Muhammad, komunikasi adalah pertukaran

pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim dengan si penerima

pesan untuk mengubah tingkah laku (Muhammad, 2000: 4).

Menurut Rivai dan Mulyadi, komunikasi adalah pengiriman dan

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan

yang dimaksud dapat dipahami (Rivai dan Mulyadi, 2010: 336).

Dari berbagai pendapat di atas jelaslah bahwa komunikasi

merupakan penyampaian pesan atau informasi dari komunikator (pengirim)

kepada komunikan (penerima) dalam bentuk verbal maupun non verbal

dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima informasi agar

dapat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pengirim atau

penyampai informasi.

b. Teori komunikasi organisasi

Berikut ini dikemukakan teori komunikasi organisasi yang akan

membantu untuk melihat proses komunikasi dalam organisasi. Teori

komunikasi organisasi yang akan dibahas untuk melihat proses komunikasi

yang terjadi dalam organisasi adalah teori klasik (Muhammad, 200: 53).

Teori klasik atau struktural berasal dari dua teori. Pertama, teori

saintifik manajemen yang dikembangkan oleh W. Tylor yang menekankan
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pada pembagian pekerjaan untuk mendapatkan hasil maksimal dengan biaya

seefesien mungkin. Sejalan dengan prinsip Tylor ini Henry Fayol 1919

mengembangkan teori yang agak lebih luas yang menekankan kepada

spesialisasi pekerjaan, otoritas, control dan pendelegasian tanggung jawab.

Kedua berasal dari teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber

1947 yang menekankan pada pentingnya bentuk struktur hierarki yang

efektif bagi organisasi. Masing-masing teori tersebut akan dibicarakan

sepintas lalu sebelum masuk pada teori klasik.

Pada teori saintifik manajemen pengelolaan organisasi didasarkan

pada prinsip-prinsip kunci sebagai berikut:

1) Pembagian pekerjaan

2) Otoritas dan tanggung jawab

3) Kesatuan komando

4) Kesatuan arah

5) Minat masing-masing bawahan terhadap minat umum

6) Pembayaran yang wajar

7) Sentralisasi

8) Mata rantai komando

9) Perintah

10) Kesamaan

11) Stabilitas personel yang tetap

12) Inisiatif

13) Rasa kesatuan.
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Selanjutnya kita lihat pula teori birokrasi. Birokrasi merupakan

organisasi manusia yang distruktur secara ideal. Birokrasi ini dicapai

melalui pembentukan aturan, struktur dan proses dalam organisasi. Kita

dapat mengenal suatu organisasi bersifat birokrasi atau tidak berdasarkan

karakteristiknya. Karakteristik birokrasi adalah sebagai berikut :

1) Adanya aturan-aturan, norma-norma dan prosedur yang baku mengenai

apa yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas-tugas organisasi.

2) Spesialisasi peranan anggota organisasi menurut pembagian pekerjaan

3) Hierarki otoritas organisasi secara formal

4) Pekerjaan karyawan dikualifikasikan berdasarkan kompetensi teknis dan

kemampuan melakukan pekerjaan

5) Saling pertukaran dalam pekerjaan sehingga memungkinkan orang lain

menggantikan orang lain menggantikan pekerjaan seseorang

6) Hubungan interpersonal di antara anggota organisasi bersifat profesinal

dan personal

7) Deskripsi pekerjaan yang rinci harus diberikan kepada anggota organisasi

yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab

8) Rasionalitas dan kemungkinan meramalkan aktivitas organisasi dan

penyelesaian tujuan.

Selain adanya karakteristik tertentu dari birokrasi ini, birokrasi juga

mempunyai unsur yang merupakan kunci. Keith Davis mengemukakan

adanya empat unsur kunci dari birokrasi yaitu adanya spesialisasi pekerjaan
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yang tinggi, hierarki otoritas yang kaku, adanya aturan dan kontrol yang

rinci dan impersonality.

1) Pandangan dasar teori klasik

Pandangan teori klasik mengenai organisasi berdasarkan asumsi

sebagai berikut:

a) Organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan.

b) Bagi suatu organisasi, ada struktur yang tepat bagi tujuan,

lingkungan, teknologi dan partisipannya.

c) Pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan dan

kepentingan pribadi terhalang oleh norma-norma rasionalitas.

d) Spesialisasi akan meningkatkan taraf keahlian dan performan

individu.

e) Koordinasi dan kontrol paling baik melalui praktik otoritas dan

aturan-aturan yang tidak bersifat pribadi.

f) Struktur dapat dirancang secara sistemis dan dapat dilaksanakan.

g) Masalah-masalah organisasi biasanya merefleksikan struktur yang

tidak tepat dan dapat diselesaikan melalui perancangan dan

pengorganisasian kembali (Bolman, 1988).

2) Unsur kunci teori klasik

Menurut scott, ada empat yang merupakan unsur kunci dari teori

organisasi klasik yaitu pembagian kerja, hierarki proses fugsional,

struktur dan pengawasan yang ketat. Pembagian pekerjaan terhadap
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tenaga kerja yang ada dalam organisasi. Pembagian pekerjaan ini dapat

menurut jenis pekerjaan atau menurut perkiraan jumlah tanggung jawab/

otoritas dari setip orang. Atau dengan kata-kata lain cara pertama

pembagian pekerjaan berdasarkan fungsi dan cara yang kedua

berdasarkan tingkat hierarki.

Unsur kunci yang kedua adalah hierarki proses fungsional.

Maksudnya adalah bahwa setiap organisasi terdapat adanya tingkat-

tingkat karyawan/pekerja menurut fungsinya atau pekerjaan yang khusus

di dalam organisasi. Tingkat hierarki ini merupakan petunjuk mengenai

besar kecilnya kewenangan dan otoritas pekerja dalam organisasi.

Unsur kunci yang ketiga adalah struktur. Struktur adalah

merupakan jaringan hubungan dan peranan dalam organisasi. Teori

organisasi klasik membedakan dua macam struktur yaitu line dan staf.

Yang dimaksud dengan line atau garis komando adalah mata rantai

perintah dan fungsi utama dari organisasi formal. Atau dengan kata-kata

lain garis yang menunjukkan lalu lintas perintah dari atasan kepada

bawahan. Sedangkan yang dimaksud dengan staf menurut teori ini adalah

orang yang menberikan nasihat atau pelayanan yang dikenai oleh garis

komando. Staf ini merupakan pelengkap garis komando organisasi.

Staf dapat dibedakan atas dua yaitu staf umum dan staf khusus.

Anggota staf umum biasanya dikenal dengan system asisten. Asisten

biasanya  ini hanya melayani satu orang dari anggota organisasi tingkat

atas. Misalnya asisten presiden direktur, asisten gubernur dan sebagainya.
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Sedangkan yang staf khusus adalah orang yang melayani sebagian besar

dari anggota organisasi. Misalnya orang yang duduk pada level kepala

bagian akan melayani orang-orang yang dalam bagiannya tersebut.

Unsur kunci yang keempat adalah pengawasan yang ketat.

Pengawasan yang ketat ini dapat mempengaruhi bentuk orgnisasi.

Misalnya, bila kebanyakan pimpinan melakukan pengawasan yang

sedikit dalam suatu organisasi, maka bentuk struktur organisasinya

adalah tinggi. Tetapi apabila pengawasan yang dilakukan besar maka

bentuk keseluruhan organisasi mendatar. Hal ini dapat dilihat dengan

mudah pada organisasi yang banyak levelnya serta banyak pula bagian-

bagiannya sehingga pengawasan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh

pimpinan tingkat atas, tetapi harus didistribusikan kepada pimpinan-

pimpinan yang dibawahnya.

Besarnya pengawasan oleh pimpinan-pimpinan bagian ini tentu

terbatas pada bagiannya masing-masing. Sedangkan bila organisasi itu

mendatar tidak banyak tingkat maka pimpinan tingkat atas dapat

melakukan pengawasan terhadap semua bagiannya.  Pengawasan ini jauh

lebih besar disbanding dengan pengawasan yang dilakukan oleh

pimpinan bagian teerhadap bagiannya masing-masing. Dengan kata-kata

lain dapat dikatakan bahwa pada struktur organisasi yang tinggi

strukturnya menghendaki banyak saluran dalam melakukan pengawasan,

sedangkan pada organisasi yang mendatar saluran komunikasi dalam

pengawasan tidak banyak.
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c. Unsur pokok komunikasi

Untuk melihat komunikasi yang baik menurut Rivai dan Mulyadi

(2010: 336), komunikasi itu meliputi 8 (delapan) unsur pokok yang

merupakan kesatuan yang utuh dan bulat, bila satu unsur tidak ada,

komunikasi tidak akan terjadi. Jadi keberhasilan suatu komunikasi

ditentukan oleh semua unsur tersebut.

8 (delapan)  unsur pokok komunikasi tersebut sebagai berikut (Rivai

dan Mulyadi, 2010: 336) :

1) Pengirim berita atau komunikator adalah orang yang mempunyai ide

untuk mengadakan komunikasi.

2) Encoding adalah menerjemahkan informasi menjadi serangkaian symbol

untuk komunikasi.

3) Massage (pesan) adalah informasi yang sudah disandikan dikirim oleh

pengirim kepada penerima.

4) Channel (saluran) adalah media komunikasi formal antara seorang

pengirim dengan seorang penerima.

5) Receiver (penerima) atau komunikan adalah individu yang menanggapi

pesan dari pengirim.

6) Decoding (peng-artian) adalah interpretasi suatu pesan menjadi informasi

yang berarti.

7) Noice (gangguan) adalah faktor yang menimbulkan gangguan,

kebingungan terhadap komunikasi.
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8) Feedback (umpan Balik) adalah balikan dari proses komunikasi sebagai

suatu reaksi terhadap informasi yang disampaikan oleh pengirim.

d. Arah dan isi pesan komunikasi dalam organisasi

Arah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi adalah sebagai

berikut (Muhammad, 2000: 107) :

1) Komunikasi ke bawah.

Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir

dari para atasan atau pimpinan kapada bawahannya. Kebanyakan

komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang

berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan.

Secara umum komunikasi ke bawah dapat diklasifikasikan atas

lima tipe, yaitu :

a) Instruksi Tugas

Instruksi tugas atau pekerjaan yaitu pesan yang disampaikan

kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan dilakukan oleh

mereka dan bagaimana melakukannya. Pesan itu mungkin bervariasi

seperti peruintah langsung, deskripsi tugas, prosedur manual, program

latihan tertentu, alat-alat bantu melihat dan mendengar yang berisi

pesan-pesan tugas dan sebagainya.

b) Rasional

Rasional pekerjan adalah pesan yang menjelaskan mengenai

tujuan aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas

lain dalam organisasi atau objek organisasi. Kualitas dan kuantitas
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dari komunikasi rasional ditentukan oleh filosofi dan asumsi pimpinan

mengenai bawahannya. Bila pimpinan menganggap bawahannya

pemalas, atau hanya mau bekerja bila dipaksa maka pimpinan

memberikan pesan yang bersifat rasional ini sedikit. Tetapi bila

pimpinan menganggap bawahannya orang yang dapat memotivasi diri

sendiri dan produktif, maka biasanya diberikan pesan rasional yang

banyak.

c) Ideologi

Pesan mengenai ideologi ini adalah merupakan perluasan dari

pesan rasional. Pada pesan rasional penekanannya ada pada penjelasan

tugas dan kaitannya dengan perspektif organisasi, sedangkan pada

pesan ideologi sebaliknya mencari sokongan dan antusias dari anggota

organisasi guna memperkuat loyalitas, moral dan motivasi.

d) Informasi

Pesan informasi dimaksudkan untuk memperkenalkan

bawahan dengan praktek-praktek organisasi, keuntungan, kebiasaan

dan data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi dan rasional.

Misalnya buku panduan untuk karyawan.

e) Balikan

Balikan adalah pesan yang berupa informasi mengenai

ketepatan individu dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu bentuk

sederhana dari balikan ini adalah pembayaran gaji pegawai yang telah

selesai melakukan pekerjaannya dan tidak ada kritikan dari atasannya
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yang berarti pekerjaannya bagus. Tetapi apabila hasil pekerjaan tidak

bagus atau kurang baik, mungkin berupa kritikan atau peringatan

terhadap pegawai tersebut.

Pada proses komunikasi ini, informasi yang biasa

dikomunikasikan dari atasan ke bawahan berupa (Pace dan Faules,

2010: 185)  :

a) Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan.

b) Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan.

c) Informasi mengenai kebijakan dan praktek-praktek organisasi.

d) Informasi mengenai kinerja pegawai.

e) Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas.

2) Komunikasi ke atas

Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan

kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang

lebih tinggi. Fungsi dari komunikasi ke atas adalah :

a) Dengan adanya komunikasi ke atas, pimpinan dapat mengetahui

kapan bawahannya siap untuk diberi informasi.

b) Arus komunikasi ke atas memberikan informasi yang berharga bagi

pembuat keputusan.

c) Memperkuat apresiasi dan loyalitas pegawai terhadap organisasi

dengan jalan memberikan kesempatan untuk menanyakan,

mengajukan ide-ide serta saran-sarantentang jalannya organisassi.
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d) Menjadikan pemimpin dapat menentukan apakah bawahannya

menangkap arti seperti yang dia maksudkan dari arus informasi yang

ke bawah.

e) Membantu pegawai mengatasi masalah-masalah pekerjaan mereka

dan memperkuat keterlibatan mereka dalam tugas-tugasnya dan

organisasi.

Hal-hal yang perlu disampaikan dalam komunikasi ke atas adalah :

a) Apa yang dilakukan bawahan, pekerjaannya, hasil yang dicapainya,

kemajuan mereka dan rencana masa yang akan datang.

b) Menjelaskan masalah-masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan.

c) Menawarkan saran-saran atau ide-ide bagi penyempurnaan unitnya

masing-masing atau organisasi secara keseluruhan.

d) Menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan mereka mengenai

pekerjaannya, teman sekerjanya dan organisasi.

3) Komunikasi horizontal

Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan di antara orang-

orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Pesan dalam

komunikasi horizontal ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau

tujuan kemanusiaan, seperti koordinasi, pemecahan masalah,

penyelesaian konflik dan saling memberikan informasi.

Jika uraian di atas menggambarkan arah komunikasi hanya ke

atas, ke bawah dan horizontal, menurut Effendy, antara komunikasi

vertikal (ke atas, ke bawah) dan komunikasi horizontal tersebut kadang-
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kadang terjadi komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah

komunikasi antara pimpinan seksi dengan pegawai pada seksi yang lain.

Contohnya, seorang sopir yang termasuk seksi angkutan berkomunikasi

dengan kepala  bagian personil yang secara struktural tidak mencakup

seksi angkutan tersebut (Effendy, 2004: 125).

e. Manfaat komunikasi dalam organisasi

Dalam berorganisasi, tidak bisa terlepas dari yang namanya

komunikasi. Komunikasi dalam suatu organisasi memiliki manfaat, antara

lain ( Kartono, 2002: 118-119):

1) Menghubungkan semua unsur yang melakukan interrelasi pada semua

lapisan, sehingga menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas antar-

sesama.

2) Semua jajaran pimpinan dapat langsung mengetahui keadaan bidang-

bidang yang dibawahi, sehingga berlangsung pengendalian operasional

yang efisien.

3) Meningkatkan rasa tanggungjawab semua anggota dan melibatkan

mereka pada kepentingan organisasi sehingga membuat mereka merasa

menjadi bagian dari organisasi.

4) Memunculkan saling pengertian dan saling menghargai tugas masing-

masing, sehingga meningkatkan rasa kesatuan semangat kerja sama.

f. Gangguan dan rintangan komunikasi

Dalam melakukan komunikasi terkadang ditemui berbagai kendala

yang dapat mengganggu fungsi dari komunikasi itu sendiri, adapun
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Kendala-kendala yang umum ditemui saat berkomunikasi adalah sebagi

berikut (Cangara, 2010: 153) :

1) Gangguan teknis

Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam

berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang

ditransimisi melalui saluran mengalami kerusakan (channel noise).

2) Gangguan semantik dan psikologis

Gangguan semantik ialah gangguan komunikasi yang disebabkan

karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan semantik

sering terjadi karena :

a) Kata-kata yang digunakan terlalu banyak menggunakan bahasa asing

sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu.

b) Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang

digunakan si penerima.

c) Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga

membingungkan penerima.

d) Latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap

simbol-simbol yang digunakan.

3) Gangguan fisik

Rintangan fisik ialah rintangan yang disebabkan karena kondisi

geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai. Rintangan

fisik antarmanusia juga diartikan karena adanya gangguan organik, yakni

tidak berfungsinya salah satu pancaindra pada penerima / pengirim.
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4) Rintangan Status

Rintangan status ialah rintangan yang disebabkan jarak sosial

antara peserta komunikasi, misalnya perbedaan status senior dan junior

atau atasan dengan bawahan.

5) Rintangan Kerangka Berpikir

Rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan

adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap

pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini disebabkan karena latar

belakang penalaman dan pendidikan yang berbeda.

6) Rintangan Budaya

Rintangan budaya ialah rintangan yang terjadi disebabkan karena

adanaya perbedaan norma, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh

pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi.

2. Gaya Kepemimpinan

a. Pengertian gaya kepemimpinan

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak

gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik (Rivai dan

Mulyadi, 2010: 42).

Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi

yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok (Rivai dan

Mulyadi, 2010: 2).

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi

kelompok menuju pencapaian sasaran (Robbins, 2008: 432).
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Menurut Yukl (2005: 3) kepemimpinan adalah suatu proses yang

disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat

terhadap orang lain untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi

aktivitas dan hubungan di dalam kelompok atau organisasi.

Jadi, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan

pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai

atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola prilaku

dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin

(Rivai dan Mulyadi, 2010: 42).

Definisi lain tentang gaya kepemimpinan dikemukan oleh Thoha

(2008: 303) bahwa gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan oleh

pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya.

b. Fungsi kepemimpinan

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan

suatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok

atau organisasi masing-masing, yang mengisaratkan bahwa setiap pemimpin

berada di dalam dan bukan di luar situasi itu (Rivai dan Mulyadi, 2010 : 34).

Fungsi kepemimpinan menurut Rivai dan Mulyadi (2010: 34) adalah

sebagai berikut:

1) Fungsi intruksi, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah.

2) Fungsi konsultasi, fungsi ini bersifat komunikasi dua arah.
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3) Fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang0orang yang

dipimpinnya baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun

dalam melaksanakanya.

4) Fungsi delegasi, fungsi ini memberikan pelimpahan wewenang atau

menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa

persetujuan dari pemimpin.

5) Fungsi pengendalian, fungsi ini mengatur aktivitas anggotanya secara

terarah dan dalam koordinasi yang efektif.

Menurut Siagian ada 5 fungsi kepemimpinan, yaitu (Siagian,

2003:47) :

1) Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha

pencapaian tujuan.

2) Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan

dengan pihak-pihak di luar organisasi.

3) Pimpinan selaku komunikator yang efektif.

4) Mediator yang handal, khususnya dalam hubungan kedalam, tertama

dalam menangani situasi konflik.

5) Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral.

c. Teori munculnya pemimpin

Ada 3 (tiga) teori yang menjelaskan munculnya pemimpin (Kartono,

2002: 29) yaitu :

1) Teori genetis yang menyatakan bahwa :

a) Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-

bakat alami yang luar biasa sejak lahir.

b) Dia ditakdirkan menjadi pemimpin.
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2) Teori sosial yang menyatakan bahwa :

a) Pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk, tidak dilahirkan

begitu saja.

b) Setiap orang bisa jadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan

pendidikan.

3) Teori ekologis atau sintesis yang menyatakan bahwa seorang akan sukses

menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat

kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui

pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan

lingkungannya.

d. Teori kepemimpinan

Sebelum melihat lebih jauh tentang teori dari gaya kepemimpinan,

berikut ini penulis menyajikan terlebih dahulu beberapa teori tentang

kepemimpinan itu sendiri, yaitu (Rivai dan Mulyadi, 2010: 7) :

1) Teori sifat

Teori ini memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi

sifat-sifat yang tampak dari pemimpin. Asumsi dasar dari teori ini adalah

keberhasilan pemimpin disebabkan karena sifat atau karakteristik, dan

kemampuan yang luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin, dan oleh

sebab itu seseorang dirasa layak untuk memimpin.

Wahjono (2010: 268) menambahkan teori ini menjelaskan

fenomena bahwa hanya sedikit orang yang mampu menjadi pemimpin

dibanding sekian banyak yang menjadi pengikut sehingga teori ini
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menyimpulkan bahwa pemimpin mempunyai ciri-ciri yang menonjol

dalam diri pemimpin tersebut.

Adapun sifat atau karakteristik dan kemampuan yang luar biasa

yang dimiliki seorang pemimpin, antara lain (Rivai dan Mulyadi,

2010:7):

a) Inteligensia

Seorang pemimpin memiliki kecerdasan di atas para

bawahannya. Pemimpin dengan kecerdasannya itulah dapat mengatasi

masalah yang timbul dalam organisasi, dengan cepat mengetahui

permasalahan apa yang timbul dalam organisasi, menganalisis setiap

permasalahan, dan dapat memberikan solusi yang efektif, serta dapat

diterima semua pihak.

b) Kepribadian

Sifat kepribadian seperti kesiagaan, keaslian, integritas pribadi,

dan percaya diri diasosiasikan dengan kepemimpinan yang efektif.

c) Karakteristik fisik

Seorang pemimpin dikatakan layak menjadi pemimpin dengan

melihat karakteristik fisiknya, yaitu: usia, tinggi badan, berat badan,

dan penampilan.

2) Teori perilaku

Dalam teori ini perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang bisa

dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat

akan meraih keefektifan dalam memimpin.

3) Teori situasional
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Merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang

menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat

bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya

kepemimpinan tertentu. Pendekatan ataupun teori ini mensyaratkan

pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku

manusia.

e. Studi tentang kepemimpinan

Dalam mengkaji mengenai kepemimpinan, pada akhir tahun 1940

para peneliti mulai mengeksplorasikan pemikiran bagaimana prilaku

seseorang dapat menentukan keefektifan kepemimpinan seseorang.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang sering dijadikan

acuan dalam mengkaji tentang kepemimpinan adalah (Rivai dan Mulyadi,

2010: 8) :

1) Studi dari University of Michigan

Kajian kepemimpinan yang dilakukan pada Pusat Riset

University of Michigan dengan sasarannya adalah melokasikan

karakteristik prilaku kepemimpinan yang tampaknya dikaitkan dengan

ukuran keefektifan kinerja.

Melalui penelitian tersebut dapat diidentifikasikan dua gaya

kepemimpinan yang berbeda, disebut sebagai job-center yang

berorientasi pada pekerjaan dan employee-centered yang berorientasi

pada karyawan.
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a) Pemimpin yang job-centered

Pemimpin yang berorientasi pada tugas menerapkan

pengawasan ketat sehingga bawahan melakukan tugasnya dengan

menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Pemimpin ini

mengandalkan kekuatan paksaan, imbalan, dan hukuman untuk

mempengaruhi sifat-sifat dan prestasi pengikutnya. Perhatian pada

orang dilihat sebagai suatu hal yang mewah yang tidak dapat selalu

dipenuhi oleh pemimpin.

b) Pemimpin yang employee-centered

Pemimpin jenis ini mendelegasikan pengambilan keputusan

pada bawahan dan membantu pengikutnya dalam memuaskan

kebutuhannya dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang

suportif. Pemimpin yang berpusat pada pegawai memiliki perhatian

terhadap kemajuan, pertumbuhan dan prestasi pribadi pengikutnya.

Tindakan-tindakan ini diasumsikan dapat memajukan pembentukan

dan perkembangan kelompok.

2) Studi dari Ohio State University

Penelitian ini dilakukan oleh Fleishman dan rekan-rekannya di

Ohio State University. Pennelitian ini menghasilkan perkembangan teori

dua faktor kepemimpinan, yaitu membentuk struktur dan konsiderasi.

a) Membentuk struktur

Melibatkan prilaku dimana pemimpin mengorganisasikan dan

mendefinisikan hubungan-hubungan di dalam kelompok, cenderung

membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, dan menjelaskan

cara-cara mengerjakan tugas yang benar. Pemimpin yang memiliki
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kecenderungan membentuk struktur yang tinggi akan berorientasi

pada tujuan dan hasil.

b) Konsiderasi

Melibatkan prilaku yang menunjukkan persahabatan, saling

percaya, menghargai, kehangatan dan komunikasi antara pemimpin

dan pengikutnya. Pemimpin yang memiliki konsiderasi tinggi

menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan partisipasi.

f.Teori gaya kepemimpinan

Ada beberapa bentuk gaya kepemimpinan yang muncul

berdasarkan beberapa teori menurut para ahli, di antaranya yaitu sebagai

berikut :

1) Teori Kisi Kepemimpinan

Menurut Face dan Faules (2010: 280-283), teori ini dicetuskan

oleh Blake dan Mouton pada tahun 1964. Teori ini menggambarkan

bagaimana perhatian pemimpin pada tugas / produksi dan pada

manusia sehingga menciptakan gaya pengelolaan dan kepemimpinan.

Blake dan Mouton menggunakan skala 1 sampai 9 untuk

menggambarkan pengukuran perhatian pada orang dan pada tugas.

Gambar 1.1. skala teori kisi kepemimpinan
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Dari pengukuran tersebut muncul lima gaya kepemimpinan,

yaitu:

a) Gaya pengalah dengan skala perhatian pada orang dan pada tugas

sama-sama rendah (Grid 1.1)

Gaya ini ditandai oleh kurangnya perhatian pada produksi.

Pemimpin yang lemah cenderung menerima keputusan orang lain,

menyetujui pendapat, sikap, dan gagasan-gagasan orang lain, serta

menghindari sikap memihak. Jika terjadi konflik, pemimpin tetap

berusaha netral dan berada diluar masalah. Sehingga pemimpin ini

hanya berusaha sedikit untuk mengatasi keadaan.

b) Gaya pemimpin pertengahan dengan skala perhatian pada tugas dan

orang 50-50 (Grid 5.5)

Pemimpin jenis ini mencari cara-cara yang dapat berguna

meskipun mungkin tidak sempurna, dalam memecahkan masalah.

Bila ada perbedaan pendapat dengan dirinya, pemimpin ini

berusaha untuk jujur tetapi tegas dan mencari pemecahan yang

tidak memihak. Pemimpin ini berusaha untuk menjaga keadaan

agar tetap baik, sehingga memiliki kemungkinan ketika mendapat

tekanan ia akan mencari jalan untuk menghindar.

c) Gaya Santai dengan skala perhatian terhadap orang lebih tinggi

namun memiliki perhatian rendah pada tugas (Grid 1.9)

Pemimpin sangat menghargai hubungan antar sesama. Ia

lebih senang menerima gagasan orang lain daripada memaksakan
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kehendaknya. Namun, dengan gaya seperti ini, seorang pemimpin

menjadi lebih banyak bersikap menolong dibandingkan memimpin.

d) Gaya kerja dengan skala perhatian tinggi pada pelaksanaan tugas

namun rendah terhadap orang (Grid 9.1)

Pemimpin ini sangat menghargai keputusan yang telah

dibuat. Cenderung mempertahankan gagasannya meskipun kadang-

kadang ini dihasilkan dengan cara menekan orang lain. Jika ada

konflik, pemimpin ini akan berusaha menghentikannya atau

memenangkan posisinya dengan cara membela diri.

e) Gaya tim dengan skala perhatian terhadap orang dan tugas sama-

sama besar (Grid 9.9)

Gaya ini berasumsi bahwa orang akan menghasilkan

sesuatu yang baik jika mereka memperoleh kesempatan melakukan

pekerjaan yang berarti. Anggota organisasi diberi kesempatan

untuk mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan

sesuai dengan kemampuan mereka.

2) Teori 3-D (Reddin)

Pace dan Faules (2010: 283-284) mengemukakan bahwa teori

ini menghubungkan dua hal dalam teori Blake Mouton dengan satu

dimensi lain yaitu efektifitas. Teori ini menghasilkan delapan gaya

kepemimpinan yang dipecah berdasarkan efektifitasnya yaitu :
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a) Lebih efektif

1) Eksekutif : Tugas pemimpin berat, hubungan dengan anggota

kuat, muncul sebagai motivator yang baik yang memperlakukan

orang dengan cara tersendiri dan lebih senang melakukan

manajemen tim.

2) Otokrat Lunak : tugasnya berat, hubungannya lemah, tampaknya

mengetahui apa yang diinginkannya dan tahu cara

memperolehnya tanpa menimbulkan ketidaksenangan.

3) Pengembang : tugasnya ringan, hubungan kuat, tampaknya

mempercayai orang lain secara terselubung, dan menaruh

perhatian utama pada pengembangan hubungan yang selaras.

4) Birokrat : tugas ringan hubungan lemah, tampaknya menaruh

perhatian pada aturan-aturan dan prosedur demi kepentingan

mereka sendiri dan karena ingin menjaga serta mengawasi

situasi dengan mempergunakan aturan dan prosedur itu.

Pemimpin ini sering terlihat amat berhati-hati.

b) Kurang efektif

1) Pencari kompromi : tugas berat, hubungan kuat meskipun hanya

satu atau mungkin tidak ada satupun yang sesuai, muncul

sebagai pembuat keputusan yang buruk dan membiarkan

tekanan amat mempengaruhinya, tampaknya lebih suka

meminimalkan tekanan daripada memaksimalkan produksi

jangka panjang.



36

2) Otokrat : tugas berat, hubungan lemah ketika perilaku seperti ini

tidak sesuai. Tampaknya tidak memiliki kepercayaan kepada

orang lain. Hanya tertarik kepada tugas-tugas langsung.

3) Pembawa misi : tugas ringan, hubungan kuat ketika perilaku

tidak sesuai, tampaknya lebih tertarik kepada manusia secara

pribadi.

4) Penyendiri : tugas ringan, hubungan lemah, tampak seperti tidak

terlibat dan pasif.

3) Teori Empat Sistem (Likert)

Morissan ( 2009: 71-72) mengemukan bahwa teori ini digagas

oleh Rensis Likert. Likert menemukan empat gaya kepemimpinan

berdasarkan pada suatu analisis atas delapan variabel. Delapan

variabel tersebut adalah:

a. Kepemimpinan

b. Motivasi

c. Komunikasi

d. Interaksi

e. Pengambilan keputusan

f. Penentuan tujuan

g. Pengendalian

h. Kinerja

Adapun empat gaya kepemimpinan tersebut adalah :

a. Exploitif-Authoritative (penguasa mutlak)



37

Pemimpin memberi bimbingan sepenuhnya dan

pengawasan ketat pada anggota dengan anggapan bahwa cara

terbaik untuk memotivasi adalah dengan memberi rasa takut,

ancaman, dan hukuman. Interaksi atasan-bahawan amat sedikit.

Komunikasi ke bawah arahnya bersifat perintah.

b. Benevolent-Authoritative (penguasa semi mutlak)

Gaya ini dasarnya bersifat otoritarian, tetapi mendorong

komunikasi ke atas untuk ikut berpendapat maupun

mengemukakan keluhan bawahan. Namun, interaksi diantara

tingkatan-tingkatan dalam organisasi dilakukan melalui jalur resmi.

Komunikasi yang terjadi jarang bersifat bebas dan terus terang.

c. Consultative (penasihat)

Gaya ini melibatkan interaksi yang cukup sering pada

tingkat pribadi sampai tingkat moderat, antara atasan dan bawahan.

Informasi berjalan dengan baik secara dua arah dan sedikit ada

penekanan pada informasi dari atas. Pemimpin menaruh

kepercayaan dan keyakinan besar pada anggota, meskipun tidak

mutlak.

d. Participative (pengajak serta)

Gaya ini amat sportif, dengan tujuan agar organisasi

berjalan dengan baik melalui partisipasi nyata anggotanya.

Informasi berjalan ke segala arah dan pengendalian dijalankan di

setiap tingkatan.
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Para ahli dalam berbagai bidang telah banyak melakukan

penelitian  terhadap gaya dalam melaksanakan kepemimpinan seperti

beberapa gaya yang dimunculkan oleh teori-teori di atas dan pada

pokoknya ada tiga gaya kepemimpinan antara lain (Davis dan Newstrom,

2003: 164-165) :

1) Kepemimpinan autokratik / otoriter (autocratic / authoritarian

leadership)

Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang

berdasarkan kekuasaan mutlak. Seorang pemimpin otoriter memimpin

tingkah laku pengikut-pengikutnya dengan mengarahkan  kepada

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, segala keputusan yang

berada pada satu tangan yakni pemimpin otoriter itu, yang dianggap

oleh orang lain dan menganggap dirinya lebih mengetahui dari pada

orang lain. Setiap keputusan dianggap sah dan pengikut-pengikutnya

menerima tanpa ada pertanyaan. Pemimpin otoriter ini dianggap

sebagai manusia super.

Kepemimpinan autokratik atau otoriter ini umumnya negatif

yang berdasarkan ancaman dan hukuman. Tetapi kepemimpinan

seperti ini dapat pula positif, seperti yang ditunjukkan oleh autokrat

yang murah hati (benevolent autocratic) yang cenderung memberikan

imbalan kepada para pegawai.

Beberapa manfaat kepemimpinan autokratik adalah bahwa

gaya ini sering memuaskan pemimpin, memungkinkan pengambilan
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keputusan dengan cepat, memungkinkan pendayagunaan pegawai

yang kurang kompeten, dan menyediakan rasa aman dan keteraturan

bagi para pegawai. Kelemahan gaya ini yang utama adalah bahwa

orang-orang tidak menyukainya, terutama apabila mmencapai suatu

titik yang menimbulkan rasa takut dan keputusasaan.

2) Kepemimpinan demokratis ( democratic leadership )

Kepemimpinan demokratis dikatakan juga dengan

kepemimpinan partisipatif dikarenakan gaya yang digunakan

pimpinan berorientasi secara demokratis atas partisipatif pegawai atau

bawahan.

Kepemimpinan demokratis adalah gaya memimpinnya yang

demokratis, bukan soal dipilihnya pimpinan itu secara demokratis.

Seorang pimpinan kelompok kerja atau seorang kepala bagian suatu

jabatan tidak dipilih oleh anak buahnya secara demokratis, ia diangkat

oleh atasannya akan tetapi ia bisa saja  melaksanakan

kepemimpinannya secara demokratis. Ia mengajak anak buahnya

untuk merundingkan masalah yang menyangkut pekerjaannya dan

mengambil suatu keputusan berdasarkan tujuan bersama dan ia selalu

berinteraksi dengan para bawahannya.

3) Kepemimpinan yang bebas ( free-rein /laissez faire leadership )

Gaya kepemimpinan ini menjalankan peranannya secara pasif

dan ia menyerahkan segala usaha untuk menentukan tujuan  dan

kegiatan sepenuhnya kepada anggota-anggota kelompok, dan hanya
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menyerahkan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk

pekerjaan itu. Ia tidak mengambil inisiatif apapun meskipun ia berada

ditengah-tengah kelompok.

3. Kinerja

a. Definisi kinerja

Beberapa definisi tentang kinerja dikemukan oleh para ahli. Berikut

definisi tentang kinerja (Subroto, 2008: 17) :

1) Osborne mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian misi

organisasi.

2) Sofyan Effendi mengatakan bahwa kinerja merupakan suatu hasil atau

taraf kesuksesan yang dicapai oleh pekerja atau pegawai dalam bidang

pekerjaan, menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang

tertentu.

3) Robbins mendefinisikan kinerja sebagai fungsi dari interaksi antara

kemampuan (ability), motivasi (motivation) dan keinginan (obsetion).

Definisi lain dituangkan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 46

Tahun 2011 bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap

pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan

perilaku kerja (Peraturan Pemerintah  Nomor 46 Tahun 2011).

b. Teori-teori kinerja

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja individu dari seorang

pegawai, mengacu dari sejumlah studi empiris, beberapa ahli berpendapat

sebagai berikut (Subroto, 2008: 17) :
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1) Teori kinerja menurut The Liang Gie dan Buddy Ibrahim

Dalam teori ini menyatakan bahwa kinerja sangat ditentukan

antara lain oleh dimensi-dimensi:

a) Motivasi kerja

b) Kemampuan kerja

c) Perlengkapan dan fasilitas

d) Lingkungan eksternal

e) Leadership

f) Misi strategi

g) Fasilitas kerja

h) Kinerja individu dan organisasi

i) Praktik manajemen

j) Struktur

k) Iklim kerja

2) Teori kinerja menurut Schermerhorn

Menurut Schermerhorn untuk mengetahui kinerja organisasi dan

individu dapat dilihat dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhi, yaitu :

a) Pengetahuan

b) Ketrampilan

c) Kemampuan

d) Sikap

e) Perilaku
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Schermerhorn mengungkapkan kemampuan dan keterampilan

sebagai faktor individual masing-masing pegawai. Semakin kompeten

kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki masing-masing pegawai, akan

mempengaruhi pencapaian hasil kinerja.

3) Teori kinerja menurut Stephen Robbins

Menurut Robbins, tingkat kinerja pegawai akan sangat tergantung

pada dua faktor yaitu kemampuan pegawai dan motivasi kerja.

Kemampuan pegawai seperti : tingkat pendidikan, pengetahuan, dan

pengalaman. Tingkat kemampuan akan dapat mempengaruhi hasil

kinerja pegawai dimana semakin tinggi tingkat kemampuan pegawai

akan menghasilkan kinerja yang semakin tinggi pula.

4) Teori kinerja menurut Peter Ducker

Menurut pendapat Peter Ducker bahwa kinerja adalah tes pertama

kemampuan manajemen untuk melakukan suatu perbandingan dari hasil

kegiatan senyatanya yang dinyatakan dalam presentase yang berkisar

antara 0% sampai 1%. Ditambah pula faktor-faktor yang menunjang

kinerja antara lain:

a) Pendidikan dan program pelatihan.

b) Gizi, nutrisi, dan kesehatan.

c) Motivasi.

d) Kesempatan kerja.

e) Kebijakan ekstern.

f) Pengembangan secara terpadu.
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Pasolong dalam Supriadi ( 2013: 312) faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kemampuan, yaitu suatu kapasitas individu untuk mengerjakan

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

2) Kemauan, yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang

tinggi untuk tujuan organisasi.

3) Energi (semangat), tanpa adanya energi psikis dan fisik yang

mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat.

4) Teknologi, yaitu penerapan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan.

5) Kompensasi, yaitu sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagi balas

jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya.

6) Kejelasan tujuan, dalam hal ini seorang pemimpin birokrasi harus

menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah dan

menentukan pula kriteria kinerjanya.

7) Keamanan yang merupakan kebutuhan manusia yang fundamental,

karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan

pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat.

Kinerja bisa di ukur dari beberapa indikator, yaitu (Kiswanto,

2010:1431) :

1. Kualitas pekerjaan, yaitu baik atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan oleh

para pegawai dalam menyusun informasi yang diperoleh di lapangan.
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2. Kuantitas pekerjaan, yaitu jumlah atau banyaknya pekerjaan yang dihasilkan

oleh para pegawai sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam memenuhi

target yang ingin dicapai.

3. Ketepatan waktu, yaitu ketepatan waktu kerja dan keefektifan menggunakan

waktu sehingga pekerjaan diselesaikan dengan baik.

4. Disiplin kerja, yaitu kedisplinan kerja pegawai dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya.

I. Konsep Operasional

Untuk memberikan kesamaan pandangan dan memudahkan analisa serta

mengatasi ruang lingkup penelitian, perlu konsep operasional dan indikator

variabel. Sebelumnya peneliti menggambarkan setiap varibelnya dengan

menggunakan lambang seperti berikut :

Varibel penelitian:

a. Komunikasi = X1.

b. Gaya Kepemimpinan = X2.

c. Kinerja = Y.
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Berikut konsep operasional dalam penelitian ini :

Tabel 1.1 : definisi dan konsep operasional

Variabel Definisi Indikator

Komunikasi
(X1)

Komunikasi adalah
proses penyampaian suatu
pesan oleh seseorang kepada
orang lain untuk memberi
tahu atau untuk mengubah
sikap, pendapat, atau prilaku,
baik langsung secara lisan,
maupun tidak langsung
melalui media (Effendy,
2004:11).

1. Komunikasi antar
pegawai di bagian
yang sama.

2. Komunikasi antar
pegawai di bagian
lain.

3. Komunikasi pegawai
dengan pimpinan
langsung.

4. Komunikasi antar
sesama pimpinan.

5. Komunikasi antar
pimpinan dengan
pegawai.

Gaya Kepemimpinan
(X2)

Gaya kepemimpinan
adalah sekumpulan ciri yang
digunakan pimpinan untuk
mempengaruhi bawahan agar
sasaran organisasi tercapai
atau dapat pula dikatakan
bahwa gaya kepemimpinan
adalah pola prilaku dan
strategi yang disukai dan
sering diterapkan oleh
seorang pemimpin (Rivai dan
Mulyadi, 2010: 42).

1. Hubungan Pimpinan
dengan pegawai.

2. Respon terhadap
Hasil kerja / output
kerja.

3. Pemecahan konflik /
Masalah.

4. Pembagian tugas dan
pekerjaan.

5. Pengambilan
keputusan.

Kinerja
(Y)

Kinerja merupakan
suatu hasil atau taraf
kesuksesan yang dicapai oleh
pekerja atau pegawai dalam
bidang pekerjaan, menurut
kriteria tertentu dan
dievaluasi oleh orang-orang
tertentu (Subroto, 2008: 17)

1. Pemahaman terhadap
tugas pekerjaan
(kualitas).

2. Waktu menyelesaikan
tugas pekerjaan.

3. Hasil pekerjaan
(kuantitas).

4. Disiplin kerja.
5. Kerjasama dengan

rekan kerja.

Sumber : (Effendy, Rivai dan Mulyadi, Subroto).
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J. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Metode kuantitatif ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk angka-

angka serta menggunakan penilaian dengan statistik.

1. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten

Rokan Hilir yang berlokasi di Jalan Purna MTQ Batu 6 Bagansiapiapi,

Kabupaten Rokan Hilir pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2014.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah segala sesuatu, baik itu berupa manusia,

tempat atau barang/paper yang bisa memberikan informasi (data) yang

diperlukan penelitian (Zulfa, 2011: 48).

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai pada kantor Badan

Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan sebagai objek dalam

penelitian ini adalah pengaruh komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap

kinerja pegawai.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas

sejumlah individu, baik yang terbatas (finite) maupun tidak terbatas

(infinite). Sesuai dengan subjek yang penulis teliti adalah pegawai kantor

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir, maka populasi dalam

penelitian ini adalah pegawai Kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten

Rokan Hilir yang berjumlah 60 orang yang dijadikan responden.
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b) Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk

memperkirakan karakteristik populasi. Dalam menentukan jumlah sampel,

peneliti menggunakan metode sensus, yakni menjadikan seluruh pegawai

sebagai objek penelitian. Berdasarkan sensus di lapangan, maka sampel

dalam penelitian ini diambil keseluruhan yaitu sebanyak 60 orang pegawai.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data

primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh

langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data

primer dikumpulkan melalui kuesioner.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung,

mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada di luar

responden. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini:

a) Melalui pustaka teori, yakni dari buku-buku yang ada kaitannya dengan

variabel penelitian, dan masalah yang diteliti.

b) Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi Badan

Ketahanan Kabupaten Rokan Hilir seperti absensi pegawai PNS dan

pegawai honorer, tupoksi kerja masing-masing bidang, serta data jumlah

dan identitas pegawai PNS dan pegawai honorer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sistem pengumpulan data dengan menggunakan

metode sebagai berikut (Zulfa, 2011: 65) :
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a) Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tanya

jawab secara tertulis dari peneliti kepada subjek penelitian. Kuesioner dalam

penelitian ini sejumlah 60 yang dijawab oleh masing-masing responden.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggali

informasi pada dokumen-dokumen, baik itu berupa kertas, video, benda dan

lainnya.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa absensi pegawai, tupoksi

kerja masing-masing bidang, arsip-arsip kantor, foto-foto dan lain

sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis

kuantitatif, yaitu metode analisis dengan angka-angka yang dapat dihitung

maupun diukur, dan dalam prosesnya menggunakan alat bantu statistik.

Statistik sendiri merupakan cara-cara ilmiah yang digunakan untuk

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data berupa

angka-angka, kemudian menarik kesimpulan atas data tersebut, dimana data

tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar.

Untuk mengukur kecermatan dan keandalan instrumen (kuesioner) dalam

pengumpulan data maka dilakukan uji instrument (kuesioner, yaitu):
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a) Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

software SPSS Version 22, yaitu menguji dengan melihat nilai Corrected

Item-Total Correlation dan membandingkannya dengan r tabel atau disebut

juga dengan teknik bivariate personal. Analisis ini dilakukan dengan cara

mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan

koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi.

b) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini bertujuan untuk mengukur kuesioner

apakah jawaban pegawai pada kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten

Rokan Hilir terhadap suatu pertanyaan konsisten dan stabil dari waktu ke

waktu. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan Cronbach’s Alpha, yaitu

apabila nilai alpha hasil perhitungan dari SPSS Version 22 lebih besar dari

0,60 maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel.

Penulis juga menggunakan metode persamaan regresi linier berganda

dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS)

yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua

variabel prediktor (komunikasi dan gaya kepemimpinan) terhadap variabel

kriteriumnya (kinerja) (Usman dan Akbar, 2006: 241).

Rumus persamaan yang digunakan untuk analisa regresi linier berganda

adalah (Usman dan Akbar, 2006: 242) :

Y = a + b1X1 + b2X2
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Keterangan :

Y = Kinerja

a = Konstanta

X1 = Komunikasi

X2 = Gaya Kepemimpinan

b1, b2 = Koefisien regresi yang dihitung

Sebelumnya, data tanggapan responden diberi bobot atau skor dengan

skala 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Jawaban A diberi skor 5 yang berarti sangat baik.

b) Jawaban B diberi skor 4 yang berarti baik.

c) Jawaban C diberi skor 3 yang berarti cukup baik.

d) Jawaban D diberi skor 2 yang berarti tidak baik.

e) Jawaban E diberi skor 1 yang berarti sangat tidak baik.

Untuk selanjutnya alat yang digunakan untuk menguji persamaan

regresi yang telah diperoleh, determinasi dan standar error serta melihat

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini

adalah :

a) Uji asumsi klasik

1) Uji Normalitas Residu

2) Uji Multikolinieritas

3) Uji Autokorelasi

4) Uji Heteroskedastisitas
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b) Uji signifikansi serentak/simultan (Uji F)

Uji F untuk menguji dua atau lebih variabel yang dihasilkan dari

persamaan regresi tersebut secara bersama-sama (simultan) mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, maka dapat dilakukan

dengan uji statistik F dengan ketentuan :

1) Jika Fhitung > Ftabel, maka terdapat pengaruh yang kuat antara variabel

bebas dengan variabel terikat.

2) Jika Fhitung < Ftabel, maka terdapat pengaruh yang lemah antara variabel

bebas dengan variabel terikat.

c) Uji signifikansi parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau individu pengaruh

dari masing-masing variabel bebas yang dihasilkan dari persamaan regresi

secara parsial dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai variabel

terikat, maka dapat dilakukan dengan uji statistik t dengan ketentuan sebagai

berikut :

1) Jika thitung >  ttabel, maka terdapat pengaruh yang kuat antara variabel

bebas dengan variabel terikat.

2) Jika thitung <  ttabel, maka terdapat pengaruh yang lemah antara variabel

bebas dengan variabel terikat.

K. Sistematika Penulisan
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Agar diperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam tiap-

tiap bagian penelitian ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, alasan pemilihan judul,

penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis, konsep operasional, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Kantor Badan

Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Bab ini berisi tentang hasil penelitian tiap-tiap variabel, yaitu variabel

komunikasi (X1), variabel gaya kepemimpinan (X2) dan variabel

kinerja (Y) pegawai pada kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten

Rokan Hilir.

BAB VI : ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang analisis data dengan menggunakan metode

kuantitatif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.


