
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disiplin merupakan sikap mentaati peraturan dari ketentuan yang telah

ditetapkan. Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-Qur’an dan Hadist yang

memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah

ditetapkan, antara lain Surat An-Nisaa’ ayat 59:

















Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu), dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisaa’ (4): 59).

Kedisiplinan dalam suatu pekerjaan merupakan kehendak dan

kesediaan pegawai untuk memenuhi dan mentaati segala peraturan dan

ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak

tertulis. Kedisiplinan kerja tidak akan terbentuk dengan sendirinya tanpa

disertai upaya yang dilakukan oleh organisasi atau pemimpin. Upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja tersebut adalah dengan



menetapkan peraturan kerja yang jelas dan tegas, melakukan pengawasan

yang cukup dan menjalin hubungan yang harmonis.

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan

mendorong gairah kerja dan terwujudnya tujuan organisasi dan pegawai.

Dengan demikian seorang pemimpin berusaha untuk mengarahkan

bawahannya agar mempunyai disiplin kerja yang baik. Untuk meningkatkan

dan memelihara kedisiplinan yang baik tidak mudah dilakukan oleh setiap

pegawai, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut

diantaranya adalah tentang absensi, adanya keterlambatan kerja, sering

terjadinya kesalahan dan adanya pemogokan kerja.

Kedisiplinan suatu organisasi dikatakan baik, jika sebagian pegawai

mentaati peraturan-peraturan yang ada. Peraturan sangat diperlukan untuk

memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata

tertib yang baik di dalam organisasi. Dengan tata tertib yang baik, semangat

kerja, moral kerja, efisiensi dan kinerja pegawai akan meningkat. Hal ini akan

mendukung tercapainya tujuan organisasi dari pegawai. Namun, organisasi

akan sulit mencapai tujuannya jika pegawai tidak mematuhi peraturan-

peraturan yang telah dibuat.

Adakalanya hukuman diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan

mendidik pegawai supaya mentaati semua peraturan organisasi. Pemberian

hukuman harus adil dan tegas terhadap semua pegawai. Dengan demikian dan

ketegasan, maka sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Bagi pegawai



institusi pemerintah khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampan peraturan tanpa dibarengi penegakan hukuman yang tegas

dan jelas tidak akan memberikan suatu motivasi untuk disiplin dalam bekerja.

Pemberian hukuman (punishment) pada pegawai Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pekanbaru Tampan salah satunya adalah bagi pegawai yang tidak

masuk kantor bukan karena cuti diberikan sanksi pemotongan tunjangan

sebesar 5% dari gaji yang akan di terima oleh pegawai. Dan bagi pegawai

yang terlambat masuk kerja akan mendapatkan sanksi pemotongan tunjangan

sebesar 2,5% dari gaji yang akan diterima pegawai.

Dalam organisasi atau perusahaan komunikasi merupakan peranan

yang penting karena tanpa adanya komunikasi, kegiatan organisasi tidak akan

berjalan dengan lancar. Maka dengan adanya komunikasi dalam suatu

organisasi dapat mengetahui suatu kepribadian masing-masing, baik terhadap

pimpinan maupun pegawai yang terkadang mempunyai suatu persepsi,

keinginan dan kebutuhan yang berbeda.

Maka perlu bagi atasan untuk menjalin hubungan komunikasi yang

baik dengan pegawai dan juga sesama pegawai agar adanya rasa nyaman bagi

pegawai untuk bekerja dan meningkatkan disiplin dalam bekerja.

Oleh karena itu, komunikasi merupakan peralatan manajemen untuk

mencapai tujuan dan dapat menciptakan kerjasama yang efektif dan dapat

meningkatkan produktifitas kerja (Handoko, 2003: 272). Tujuan komunikasi

dalam proses organisasi tidak lain hanyalah untuk membentuk saling

pengertian (manual understanding).



Komunikasi baik oleh pimpinan kepada bawahannya dapat menjadikan

suatu motivasi bawahan untuk lebih berpratisipasi terhadap pekerjaannya, juga

saling memberikan informasi tentang sesuatu yang menyangkut kepentingan

bersama akan menambah dukungan untuk tetap bekerja dengan baik. Sehingga

pegawai dapat meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja.

Menurut Jhon D.Millet, Organisasi merupakan sebagai proses

pembentukan bagi macam-macam badan usaha, suatu kerangka yang akan

memberikan pembagian aktivitas yang dilakukan dan untuk pengaturan

aktivitas-aktivitas ini dalam suatu kerangka yang menunjukkan kepentingan

tingkatan mereka dan hubungan fungsional. Maka, untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti dengan

melakukan pembenahan sistem administrasi yang tepat dengan segala aktivitas

sesuai dengan yang direncanakan dan dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya (Sutarto, 1998: 25).

Maka, dalam suatu perusahaan atau organisasi jalinlah suatu hubungan

yang baik dalam berkomunikasi yang dapat meningkatkan kemampuan untuk

mengatasi kesalahpahaman, agar suatu visi dan tujuan dari organisasi atau

perusahaan dapat tercapai dengan maksimal.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan atau

organisasi suatu komunikasi sangat penting dalam dunia kerja karena dapat

meningkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan kedisiplinan kerja.

Dalam organisasi atau perusahaan pimpinan harus mampu

mengkomunikasikan tujuan organisasi tersebut kepada bawahan agar



keinginan organisasi bisa tercapai. Dengan komunikasi dan berinteraksi,

pimpinan dapat langsung melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.

Peranan pimpinan perlu dilakukan secara efektif guna meningkatkan

disiplin kerja pegawai. Sebab pegawai adalah sumber daya manusia yang

menjadi asset utama bagi setiap organisasi. Pegawailah yang menjadi

perencana, pelaksana dan pengendali bagi tujuan organisasi yang akan dicapai.

Pegawai-pegawai yang bekerja tersebut tentunya memerlukan lingkungan

kerja yang baik sehingga akan terbentuk motivasi kerja yang tinggi dan pada

akhirnya akan meningkatkan produktivitas organisasi. Salah satu faktor yang

menjadi penunjang keberhasilan pegawai dalam merencanakan,

melaksanakan, dan mengendalikan suatu tujuan organisasi adalah pelaksanaan

komunikasi yang terjadi di dalam organisasi tersebut (Panggabean, 2004:

134).

Dalam perangkat organisasi, tugas terpenting adalah bagaimana

mengasuh dan membina pegawai agar produktif dalam bekerja baik secara

professional maupun proporsional. Hal ini tidak dimungkiri bahwa seorang

pimpinan merupakan motivator bagi pegawainya, sehingga pegawai

mendapatkan kebutuhannya. Inilah yang harus dilakukan pimpinan untuk

memelihara tenaga kerja yang bagus (Wibowo, 2011: 381).

Pimpinan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu

organisasi. Keberadaan pimpinan sangat besar pengaruhnya pada kemajuan

dan perkembangan oganisasi yang dipimpinnya (Surya, 2006: 12).

Yang perlu dilakukan oleh pimpinan adalah berkomunikasi langsung

kepada orang perorang pegawai sehingga pimpinan dapat mengetahui secara



langsung tanggapan dari pegawai. Pimpinan merupakan komunikator secara

langsung dan pegawai akan merasa bahwa dirinya benar-benar diperhitungkan

dalam organsasi. Maka peranan pimpinan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dirasakan

penting. Sebab instansi pemerintahan yang bergerak dalam pelayanan

masyarakat ini membutuhkan kinerja para pegawai untuk dapat memberikan

pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan disiplin kerja para pegawai, Kepala Kantor

harus dapat membina kerjasama yang baik, mengarahkan dan mendorong

bawahan, maka para pimpinan perlu memahami faktor-faktor perilaku

manusia. Cara pimpinan dalam memengaruhi bawahannya salah satunya

dengan mewujudkan serta menegakkan disiplin kerja. Dalam mewujudkan

disiplin kerja para pegawai, diperlukan adanya sanksi atau hukuman. Namun,

tidak cukup dengan itu saja, melainkan juga pimpinan harus memerhatikan

tingkat kesejahteraan para pegawainya seperti berkaitan dengan hubungan

kerja atau fasilitas yang diberikan. Hal ini dapat memicu para pegawai untuk

meningkatkan loyalitasnya dalam melaksanakan tanggung jawab dalam suatu

organisasi.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, disiplin

kerja pegawai telah diterapkan dengan baik yaitu dengan mengeluarkan tata-

tertib disiplin kerja yang harus dipatuhi oleh pegawai dan sesuai peraturan

yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, permasalahan dalam penelitian

ini masih adanya pegawai yang melanggar tata-tertib yang telah ditetapkan



tersebut, adanya pegawai terlambat masuk kerja, meninggalkan ruang kerja

dan melalaikan pekerjaan pada saat jam kerja. Apabila hal tersebut tidak

ditangani dengan baik oleh pimpinan KPP PPT, tentu saja akan menyebabkan

tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, tidak akan

tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan direncanakan.

Menghadapi masalah tersebut tentunya diperlukan solusi supaya

peranan pimpinan dapat berjalan secara efektif. Menurut Effendy (2006: 117)

jika seorang pimpinan ingin menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin,

ia harus dapat melaksanakan kepemimpinannya secara efektif. Untuk itu ia

harus mampu melaksanakan komunikasi secara efektif pula. Dalam konteks

kepemimpinan, seorang pemimpin bisa berkomunikasi efektif jika ia mampu

membuat para pegawainya melakukan aktivitas tertentu dengan kesadaran dan

penuh tanggung jawab. Hal yang sekiranya dapat ditempuh dalam mengatasi

masalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan tersebut

adalah berupa penyampaian tugas dan informasi secara langsung.

Meningkatkan kedisiplinan pegawai, dengan memberikan teguran secara

langsung terhadap pegawai yang bermasalah. Selain berupa penugasan

ataupun teguran langsung terhadap pegawai dengan adanya pimpinan maka

pegawai akan merasa memiliki hubungan baik terhadap pimpinannya dan hal

ini dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai.

Melalui peranan pimpinan yang efektif dan efisien, dapat menjadikan

lingkungan kerja serta iklim suatu organisasi menjadi lebih kondusif. Hal ini

dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi pegawai. Peranan pimpinan dapat



terganggu apabila diantara pimpinan dan pegawai kurang membina

komunikasi serta hubungan kerja yang baik.

Dari uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji secara

mendalam bagaimana peranan pimpinan yang sesungguhnya di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan disiplin

kerja pegawai, oleh karena itu maka penulis merasa tertarik untuk melakukan

sebuah penelitian dengan judul “Peranan Komunikasi Organisasi Pimpinan

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Dalam

Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun dasar pemikiran penulis mengangkat masalah ini yaitu:

1. Keinginan peneliti untuk mengetahui peranan komunikasi organisasi

pimpinan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan.

2. Judul ini sangat relevan dengan jurusan yang penulis ambil yaitu

Komunikasi.

3. Penulis merasa penelitian ini dapat memberikan referensi bagi mahasiswa

jurusan Komunikasi dan memberikan gambaran mengenai peranan

komunikasi organisasi pimpinan kepada instansi terkait yakni Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

4. Masalah ini sesuai dengan kemampuan penulis baik dari segi financial,

waktu serta buku pendukung yang dijadikan referensi.

C. Penegasan Istilah



Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah, maka penulis

merasa perlu memberikan penegasan istilah yang terkandung di dalam judul

penelitian ini. Yakni sebagai berikut:

1. Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 854), peranan adalah

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Jadi

peranan merupakan tindakan dan sikap seseorang secara aktif untuk

melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Adapun peranan yang

dimaksud disini adalah peranan pimpinan dalam meningkatkan disiplin

kerja pegawainya.

2. Komunikasi Organisasi

Komunikasi Organisasi adalah proses menciptakan dan saling

menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu

sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu

berubah-ubah (Arni Muhammad, 2009: 67).

3. Pimpinan

Pimpinan adalah orang yang memberikan bimbingan, tuntunan dan

mengarahkan orang-orang sebagai pengikut atau bawahan yang

dipimpinnya, berdasarkan kemampuan mereka secara maksimal untuk

mencapai tujuan organisasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 874).

4. Disiplin Kerja

Disiplin kerja menurut Malayu Hasibuan (2006: 444) adalah

kesadaran dan kerelaan seseorang dalam menaati semua peraturan

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.

5. Pegawai



Pegawai adalah orang yang bekerja pada suatu pemerintahan,

perusahaan, atau suatu organisasi tertentu (Pusat Bahasa Departemen

Pendidikan Nasional, 2001: 842).

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana peranan komunikasi organisasi pimpinan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan

disiplin kerja pegawai?

b. Bagaimana bentuk peranan komunikasi organisasi pimpinan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan

disiplin kerja pegawai?

c. Bagaimana disiplin kerja pegawai dengan adanya pimpinan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya mengenai pada

peranan komunikasi organisasi pimpinan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan

komunikasi organisasi pimpinan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian



1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana peranan komunikasi organisasi pimpinan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan disiplin kerja

pegawai.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

a. Kegunaan teoritis

1) Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi

pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya

komunikasi organisasi di masa yang akan datang.

2) Dapat memberikan referensi dan masukan, mahasiswa, dan

kalangan akademis yang berkaitan dengan komunikasi organisasi,

terutama mengenai peranan komunikasi organisasi pimpinan dalam

meningkatkan disiplin kerja pegawai pada suatu instansi atau

organisasi.

b. Kegunaan praktis

1) Sebagai bahan masukan bagi instansi yang diharapkan bisa

menjadi sumbangan  pemikiran tentang peranan pimpinan.

2) Persyaratan penulis sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar

sarjana S1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Ilmu

Komunikasi.

F. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis

a. Peranan



Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi

bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut

Levinson dalam Soekanto (1982: 238), adalah suatu konsep perihal apa

yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial atau

dalam arti kata peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang

membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Sedangkan dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 854) peranan adalah tindakan

yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peranan menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) adalah

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peranan terdiri dari tiga (3) hal, sebagai berikut:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi

atau tempat seseorang dalam masyarakat.

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh

individu dalam masyarakat sebagai organisasi,

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur masyarakat.

Adapun konsep tentang peran menurut Komarudin (1974: 768)

dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” adalah sebagai berikut:

1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang

dalam manajemen,

2) Pola perilaku yang utama diharapkan dapat menyertai suatu status,

3) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata,



4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik

yang ada padanya,

5) Fungsi variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan acuan diatas pengertian dari peranan adalah

penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang

usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai

hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Menurut Gros, Mason, dan Meacheren mendefinisikan peranan adalah

sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu-

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (David, 1999:

105). Antara kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan. Menurut

Ralph Linton tidak ada peranan tanpa kedudukan, kedudukan tidak

berfungsi tanpa peranan (Soejono, 1982: 213).

Menurut Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa

peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan

masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran

disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat

peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran

yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-satus social khusus.

Wirutomo (1981: 99-101) mengemukakan pendapat David

Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan,

seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang

berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan

sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu

yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh



norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk

melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan

kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua

macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat

terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang

peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran

terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan

dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-

kewajinannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat

dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur

masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling

berhubungan.

b. Komunikasi Organisasi

Dalam kehidupan manusia sehari-hari tentunya memerlukan

komunikasi, begitu juga dalam sebuah organisasi atau perusahaan

komunikasi mempunyai peranan penting dalam mencapai suatu tujuan

yang diinginkan. Tanpa adanya komunikasi suatu fungsi management

dalam organisasi tidak dapat  berjalan dengan lancar. Sedangkan

organisasi merupakan tempat berkumpulnya orang-orang.

Komunikasi organisasi adalah pertunjukan dan penafsiran

pesan diantara unit-unit komunikasi (orang dalam jabatan) yang

merupakan bagian dari suatu organisasi-organisasi tertentu (Mulyana,

2001: 31).

Komunikasi organisasi menurut Goldhaber adalah proses

menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan



yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan

yang tidak pasti atau yang selalu berubah-berubah (Muhammad, 2000:

67).

Dengan melihat beberapa pengertian dari sumber diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu

penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan

proses yang mudah dipahami untuk mencapai suatu pesan yang

dimengerti baik dilakukan oleh atasan dengan bawahan maupun

dengan rekan kerja, hal tersebut dilakukan dalam organisasi atau

perusahaan.

1. Dimensi-Dimensi Komunikasi dalam Kehidupan Organisasi

Komunikasi internal.

Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian

pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk

kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan

bawahan, antara sesam bawahan. Komunikasi internal ini lazim

dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari atas ke bawah

dan dari bawahan ke pimpinan kepada pimpinan secara timbal

balik. Dalam suatu organisasi suatu komunikasi timbal balik

penting karena jika hanya satu arah saja, suatu alur organisasi tidak

akan berjalan dengan efektif. Komunikasi vertikal, pimpinan

memberikan instruksi, informasi-informasi, penjelasan-penjelasan



dan lain-lain kepada bawahannya. Komunikasi bawahan kepada

atasan yaitu memberikan laporan-laporan, saran-saran, pengaduan-

pengaduan dan sebagainya kepada pimpinan (Uchjana, 2004: 123).

Ada lim fungsi komunikasi yang biasa dikomunikasikan

dari atasan kepada bawahan, menurut Katz & Kahn dalam

Mulyana (2005: 18) yaitu:

1. Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan.

2. Informasi mengenai dasar pemikiran bagaimana untuk

melakukan pekerjaan.

3. Informasi mengenai kebijakan dan praktik organisasi.

4. Informasi mengenai kinerja pegawai.

5. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas.

Fungsi komunikasi bawahan kepada atasan yaitu:

Apa yang dilakukan bawahan, pekerjaan, hasil yang

dicapainya, kemajuan mereka dan rencana masa yang akan datang.

1. Menjelaskan masalah-masalah pekerjaan yang tidak

terpecahkan yang mungkin memerlukan bantuan tertentu.

2. Menawarkan saran-saran atau ide bagi penyempurnaan unit

masing-masing atau organisasi secara keseluruhan.

3. Menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan mereka mengenai

pekerjaannya, teman sekerjanya dan organisasi (Muhammad,

2000: 118).



Maka dari penjelasan tentang komunikasi vertical yang

dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan berjalannya

alur komunikasi seperti diatas maka suatu hubungan kerja antara

atasan dan bawahan dapat berjalan dengan baik, pegawai akan

merasa mendapat penghargaa dari atasan sehingga dapat bekerja

lebih produktif dan merasa nyaman terhadap lingkungan kerja

sehingga adanya kedisiplinan dalam bekerja.

b) Komunikasi Horizontal

Menurut Pace dan Faules komunikasi horizontal adalah

penyampaian informasi diantara rekan-rekan sejawat dalam unit

kerja yang sama (Mulyana, 2005: 195). Tujuan komunikasi

horizontal yaitu:

1) Untuk mengkoordinasi penugasan kerja.

2) Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan.

3) Untuk memecahkan masalah.

4) Untuk memperoleh pemahaman bersama.

5) Untuk mendamaikan, berunding, dan menengahi perbedaan.

6) Untuk menumbuhkan dukungan antarpersona.

Dapat diketahui bahwa komunikasi horizontal paling sering

terjadi di suatu tempat seperti rapat komisi, interaksi pribadi,

selama waktu istirahat, obrolan di telpon, memo dan catatan,

kegiatan sosial dan lingkaran kualitas.



Pesan dalam komunikasi ini bisa mengalir di bagian yang sama

di dalam organisasi atau mengalir antarbagian. Komunikasi horizontal

ini memperlancar pertukaran pengetahuan, pengalaman, metode, dan

masalah. Hal ini membantu organisasi untuk menghindari beberapa

masalah dan memecahkan yang lainnya, serta membangun semangat

kerja dan kedisiplinan kerja.

2. Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi

Dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komersial

maupun sosial, tindak komunikasi dalam organisasi atau lembaga

tersebut akan melibatkan empat fungsi atau peranan, yaitu:

a. Fungsi Informatif

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem

pemrosesan informasi (information-processing system).

Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat

memperoleh informasi yang lebih banyak, lebiih baik dan tepat

waktu.

Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota

organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti

informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang

mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi.

Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan

informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna

mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan



pegawai (bawahan) membutuhkan informasi tentang jaminan

keamanan, jaminan sosial, kesehatan, izin cuti dan sebagainya.

b. Fungsi Regulatif

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan

yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau

organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif

ini, yaitu:

1) Atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen

yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan

semua informasi yang disampaikan. Disamping itu mereka juga

mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi atau

perintah, sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan

mereka ditempatkan pada lapis atas (position of authority)

supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana

semestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk

menjalankan perintah banyak bergantung pada:

a. Keabsahan pimpinan dalam penyampaian perintah.

b. Kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi.

c. Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang

pemimpin sekaligus sebagai pribadi.

d. Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan.

2) Berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif

pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan

membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan

yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan.

c. Fungsi Persuasif



Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasan dan

kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang

diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang

lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi

perintah.

Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh

pegawai akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding

kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan

kewenangannya.

d. Fungsi Integratif

Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang

memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan

dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan

khusus dalam organisasi tersebut (newsletter, buletin) dan laporan

kemajuan organisasi juga saluran komunikasi informasl seperti

perbincangan antarpribadi selama masa istirahat kerja,

pertandingan olahraga ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan

aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi

yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi (Bungin,

2007: 274-275).

3. Jenis-jenis Komunikasi Dalam Organisasi

a. Komunikasi Tertulis



Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang disampaikan

secara tulisan. Keuntungan komunikasi tertulis antara lain bahwa

komunikasi itu telah dipersiapkan berulang-ulang, menurut

prosedur tertentu, mengurangi biaya dan lain-lain. Kekurangan

adalah memerlukan dokumentasi yang cukup banyak kadang-

kadang tidak jelas, umpan balik yang diminta cukup lama datanya.

b. Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara

berhadapan langsung atau bertatap muka dan dapat pula melalui

telepon. Kebaikan komunikasi lisan adalah dapat dilakukan secara

tepat, langsung, terhindar salah paham, jelas dan informal.

Kekurangannya kadang-kadang dilaksanakan secara lamban dan

lambat, adanya dominasi atasan atau orang lain.

c. Komunikasi Non Verbal

Komunikasi non verbal adalah komunikasi dengan

menggunakan mimik, pantomim dan bahasa isyarat, bahasa isyarat

bermacam-macam bahasa isyarat dapat menimbulkan salah tafsir

terutama kalau berbeda latar belakang.

d. Komunikasi Satu Arah

Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang bersifat

koersif dapat berbentuk perintah, instruksi dan bersifat memaksa

dengan menggunakan sanksi-sanksi.

e. Komunikasi Dua Arah



Komunikasi dua arah adalah bersifat informatif dan

persuasif dan memerlukan hasil (feed back), (Widjaja. 2000: 98-

100).

4. Hambatan Komunikasi Organisasi

a. Gangguan teknis, ini terjadi jika kesalahan suatu alat yang

digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga

informasi yang ditransformasikan sulit untuk diterima atau

dipahami oleh komunikan.

b. Gangguan simantik adalah komunikasi yang disebabkan karena

kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan simantik ini

disebabkan adanya beberapa hal diantaranya:

1. Kata-kata yang digunakan selalu banyak memakai bahasa asing

sehingga membingungkan komunikan.

2. Struktur bahasa tidak digunakan sebagaimana mestinya,

sehingga membingungkan komunikan.

3. Latar belakang budaya yang menyebabkan salah satu persepsi

terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan.

c. Gangguan psikologi rintangan ini terjadi karena adanya gangguan

yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu.

d. Rintangan fisik atau organic, rintangan fisik ini adalah rintangan

yang disebabkan karena kondisi geografis misalnya jarak sosial

diantara peserta komunikan, seperti senior dan junior.



e. Rintangan kerangka berpikir adalah rintangan yang disebabkan

adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan

terhadap khalayak yang digunakan dalam berkomunikasi, ini

disebabkan latar belakang pengalaman dan pendidikan yang

berbeda.

f. Rintangan budaya adalah rintangan dimana disebabkan karena

adanya perbedaan norma, kebiasaan dan nilai yang dianut oleh

pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi (Cangara, 2002: 146-

149).

Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah organisasi, bila

komunikasi tidak berjalan dengan lancar, baik antara atasan dan

bawahan dan sesama pegawai yang sederajat akan menimbulkan

dampak yang buruk terhadap kemajuan organisasi tersebut, sehingga

timbullah rasa tidak kedisiplinan dalam bekerja.

c. Pimpinan

Pimpinan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan

suatu organisasi. Keberadaan pimpinan sangat besar pengaruhnya pada

kemajuan dan perkembangan oganisasi yang dipimpinnya (Surya,

2006: 12).

Menurut pendapat Stodgil (Sugiyono, 2006: 58) ada beberapa

peranan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu:

1. Integration, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada

peningkatan koordinasi.



2. Communication, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada

meningkatnya saling pengertian dan penyebaran informasi.

3. Product emphasis, yaitu tindakan-tindakan yang berorientasi pada

volume pekerjaan yang dilakukan.

4. Frontemization, yaitu tindakan-tindakan yang menjadikan

pemimpin menjadi bagian dari kelompok.

5. Organization, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada

perbedaan dan penyesuaian daripada tugas-tugas.

6. Evaluation, yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan

pendistribusian ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman.

7. Initation, yaitu tindakan yang menghasilkan perubahan-perubahan

pada kegiatan organisasi.

8. Domination yaitu, tindakan-tindakan yang menolak pemikiran-

pemikiran seseorang atau anggota kelompoknya.

Sepertinya hal pemimpin memerlukan informasi untuk

mengambil keputusan. Pemimpin membutuhkan informasi untuk

mengadakan pengawasan, informasi untuk mempengaruhi anggota,

meningkatkan motivasi, membujuk. Pada hal pemimpin tidak mungkin

mendapat informasi objektif tanpa komunikasi. Peranan seorang

pemimpin demikian luas, mulai dari merencanakan apa yang akan

dikerjakan, mengorganisasikan, menyusun staf, mengarahkan dan

mengawasi seluruh kegiatan organisasi. Peranan itu tidak dapat

dilakukan bersama dengan orang lain jika pimpinan tidak mampu dan



tidak bersedia mengkomunikasikan pesan-pesan tentang peranan

tersebut kepada pegawainya (Liliweri, 1997: 288).

Sedangkan yang dimaksud peranan dalam penelitian ini bahwa,

peranan komunikasi organisasi pimpinan dalam meningkatkan disiplin

kerja pegawai menjadi hal penting yang perlu dilakukan oleh

pimpinan. Sebab hal yang harus dilakukan seorang pimpinan adalah

memelihara tenaga kerja sehingga pegawai merasa senang terhadap

pekerjaannya (Wibowo, 2011: 381). Dalam hal ini, peranan pimpinan

lah yang menjadi pengamatan penulis mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan penyampaian pesan-pesan baik penugasan,

pemberitahuan informasi, peneguran, penjelasan dari tugas atau berupa

komunikasi biasa sehingga akan terlihat motivasi pegawai tersebut di

dalam bekerja.

Dengan mengetahui, memahami, dan menguasai hal-hal

tersebut, pimpinan sebagai komunikator dapat melakukan kegiatan-

kegiatan seperti berikut:

1. Mengontrol setiap kata dan kalimat yang diucapkan.

2. Mengulangi kata-kata yang penting disertai penjelasan.

3. Memantapkan pengucapan dengan bantuan mimik dan gerak

tangan.

4. Mengatur rasio dan perasaan (Effendy, 2006: 126).

Teori Kepemimpinan Fiedler (dalam Tohardi, 2002: 43),

mengkhususkan diri pada perilaku pemimpin dalam memimpin yaitu



berorientasi kepada tugas atau berorientasi kepada bawahan. Ada tiga

sifat situasi yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan,

yaitu:

1. Hubungan antara pemimpin dengan bawahan.

2. Derajat susunan tugas.

3. Kedudukan kekuasaan seorang pimpinan.

d. Disiplin Kerja

1. Pengertian Disiplin Kerja

Disiplin berasal dari bahasa latin “discipline” yang berarti

latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta

pengembangan tabiat. Dari defenisi tersebut jelas sekali bahwa

arah dan tujuan disiplin pada dasarnya adalah keharmonisan dan

kewajaran, kehidupan kelompok atau organisasi, baik organisasi

formal maupun nonformal (Martoyo, 1996: 141).

Secara lengkap definisi kedisiplinan adalah ketaatan pada

lembaga atau organisasi beserta apa yang menjadi ketentuan yang

berdasarkan keinsyafan dan kesadaran bahwa tanpa adanya

ketaatan segala apa yang menjadi tujuan organisasi tidak akan

tercapai (Admosudirjo, 1997: 31).

Untuk mempermudah pemahaman mengenai disiplin kerja,

peneliti mencoba mengemukakan pendapat dari beberapa ahli

mengenai pengertian disiplin kerja.



Berikut adalah pengertian-pengertian disiplin kerja menurut

para ahli diantaranya yaitu:

Malayu Hasibuan (2006: 444) bahwa:

“Disiplin kerja adalah kesadaran dan kerelaan seseorang

dalam menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma

sosial yang berlaku.”

Veithzal Rivai (2011: 825) bahwa:

“Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para

manajer untuk berkomunikasi karyawan agar mereka bersedia

untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang dalam memenuhi

segala peraturan perusahaan.”

Singodimenjo dalam Edi Sutrisno (2011: 86) bahwa:

“Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang

untuk memenuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang

berlaku di sekitarnya.”

Dari beberapa pengertian displin kerja yang dikemukakan

oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah

sikap kesadaran, kerelaan, dan kesediaan seseorang dalam

mematuhi dan mentaati peraturan dan norma-norma sosial yang

berlaku di lingkungan sekitar.



Untuk menegakkan kedisiplinan kerja karyawan suatu

perusahaan atau instansi ada tiga aspek yang perlu diperhatikan

yaitu sebagai berikut:

1. Sikap mental yang merupakan sikap taat, tertib sebagai hasil

atau pengembangan dan latihan dan pengendalian watak.

2. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku,

norma, kriteria yang sedemikian rupa.

3. Sikap kelakuan yang wajar menunjukkan kesungguhan hati

untuk mentaati  secara cermat dan tertib. (Manulang, 1997: 23)

Adapun ketertiban pegawai dapat di lihat dari:

1. Kepatuhan pegawai atau pegawai pada jam-jam kerja.

2. Kepatuhan pegawai pada perintah atau instruksi dari pimpinan

serta taat pada peraturan dan tata tertib yang berlaku.

3. Berpakaian seragam ketempat kerja atau pengenal instansi.

4. Penggunaan dan pemeliharaan alat-alat perlengkapan kantor

dengan hati-hati.

5. Bekerja dengan mengikuti cara-cara kerja yang telah

ditentukan oleh instansi.

Dengan kedisiplinan diharapkan akan membantu pekerjaan

seefektif dan seefesien mungkin. Pimpinan berusaha menempuh

berbagai cara untuk dapat mencapai produktivitas kerja pegawai

yang tinggi, misalnya dengan memberikan kompensasi atau

tunjangan-tunjangan tambahan disamping gaji, yang dapat menjadi



perangsang terhadap pegawai agar memiliki semangat dan

kemampuan yang tinggi sehingga dapat bekerja dengan baik.

Menurut (Nitisemito, 1996: 200), ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam menegakkan disiplin kerja pegawai:

a. Kedisiplinan dan Kesejahteraan

Untuk menegakkan kedisiplinan perlu imbangan tingkat

kesejahteraan yang cukup, tingkat kesejahteraan yang

dimaksud adalah besar nya gaji yang mereka terima. Sehingga

mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak. Antara

kedisiplinan dengan kesejahteraan mempunyai hubungan yang

sangat erat, hal ini bagi sebuah instansi yang ingin

meningkatkan kesejahteraan terutama kesejahteraan yang

relatif masih terlalu rendah.

b. Kedisiplinan dan Ancaman

Selain peningkatan kesejahteraan, untuk menegakkan

kedisiplinan perlu adanya penegasan bagi mereka yang

melakukan indisipliner. Disini berarti ancaman tidak dapat

dilakukan tersendiri untuk menegakkan kedisiplinan. Tetapi

bila ancaman atau tindakan tegas yang dilakukan sebagai

pendamping peningkatan kesejahteraan, maka kedisiplinan

akan lebih dapat diharapkan untuk berhasil. Meskipun

demikian karena kedisiplinan merupakan kebiasaan, maka

ancaman yang diberikan bukanlah hukuman tetapi lebih

ditekankan agar mereka melaksanakan kebiasaan yang kita



anggap baik. Oleh karena itu ancaman yang kita berikan

sebelum dijatuhkan perlu adanya peringatan atau hukuman

yang sifatnya peringatan. Pengalaman menunjukkan bahwa

praktek-praktek tertentu sangat penting bagi kebanyakan

tindakan indisipliner yang efektif, akan tetapi efektifitas

tergantung dari keadaan-keadaan individu tenaga kerja.

c. Ketegasan dalam pelaksanaan kedisiplinan perlu dijaga.

Kita jangan membiarkan suatu pelanggarana yang kita

ketahui tanpa suatu tindakan atau membiarkan pelanggaran

tersebut berlarut-larut tanpa tindakan yang tegas. Dengan

kejadian tersebut yaitu dengan membiarkan pelanggaran tanpa

tindakan tegas sesuai dengan ancaman maka bagi pegawai

tersebut akan menganggap ancaman itu hanyalah omong

kosong belaka.

d. Kedisiplinan perlu dipartisipasikan

Dengan jalan memasukkan unsur partisipasi, maka

pegawai akan merasa bahwa peraturan tentang ancaman

hukuman adalah hasil persetujuan bersama. Apabila sebuah

instansi berhasil memasukkan unsur partisipasi dalam peraturan

yang mencantumkan ancaman hukuman maka kecenderungan

mereka akan konsekuen dalam melaksanakannya.

e. Kedisiplinan harus menunjang tujuan dan sesuai dengan

kemampuan



Kedisiplinan pada hakekatnya juga pembatasan

kebebasan dari pegawai, oleh karena itu dalam usaha

menegakkan kedisiplinan bukan hanya sekedar untuk

kedisiplinan saja, tetapi disiplin juga harus dapat menunjang

tujuan sebuah instansi dan haruslah sesuai dengan kemampuan

pegawai.

f. Teladan pimpinan kunci kedisiplinan

Disamping hal diatas, yang juga mempengaruhi

kedisiplinan kerja adalah keteladanan pimpinan dalam

menegakkan kedisiplinan tersebut, sebab pimpinan merupakan

sorotan dan panutan bagi pekerja. Untuk itu perlu keteladanan

pimpinan guna menegakkan disiplin sebuah instansi.

Pembagian disiplin menurut Moekojat di dalam buku

Manajemen Kepegawaian ada dua jenis yaitu:

1. Self imposed discipline

Disiplin yang berasal dari diri seseorang yang pada

hakekatnya merupakan suatu tanggapan spontan terhadap

pimpinan yang cakap dan merupakan semacam dorongan

pada dirinya sendiri artinya suatu keinginan dan kemauan

untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan keinginan

kelompok.

2. Command discipline



Disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan

menggunakan cara-cara yang menakutkan untuk

memperoleh pelaksanaan dengan tindakan yang diinginkan

yang dinyatakan melalui kebiasan-kebiasan, peraturan-

peraturan tertentu. Dalam bentuknya yang ekstrim

“command discipline” memperoleh pelaksanaannya dengan

menggunakan hukuman.

2. Tujuan Disiplin Kerja

Tujuan disiplin kerja menurut Sutrisno (2009: 126) mengemukakan

bahwa tujuan disiplin kerja adalah sebagai berikut:

1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan

perusahaan

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan untuk

melaksanakan pekerjaan.

3. Besarnya rasa tanggung jawab pada karyawan untuk melaksanakan

tugas dengan sebaik-baiknya.

4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas dan rasa solidaritas

yang tinggi dikalangan karyawan.

5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja pada karyawan.

Berdasarkan tujuan disiplin kerja maka disiplin kerja pegawai

harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Tanpa dukungan organisasi

pegawai yang baik, sulit bagi organisasi untuk mewujudkan tujuannya.



Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan/organisasi

untuk mencapai tujuannya.

Menurut pendapat T. Hani Handoko dan Malayu S.P. Hasibuan

tampak adanya usaha dari pihak manajemen untuk mendidik guna

membentuk dan memperbaiki sikap karyawan sehingga mempunyai

kesadaran untuk melaksanakan peraturan perusahaan. Untuk itu akan lebih

tepat jika digunakan istilah pendisiplinan. Secara khusus kegiatan

pendisiplinan kerja ini bertujuan untuk:

1. Mendorong karyawan untuk mentaati peraturan.

2. Memanfaatkan penggunaan sarana dan prasarana secara optimal.

3. Meningkatkan produktivitas kerja.

4. Mendorong pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketepatan yang

berlaku.

Disiplin kerja yang baik dapat ditegakkan apabila semangat dari

karyawan itu sendiri, kerja yang baik tercermin dengan melihat absensi

karyawan, ketepatan waktu kerja dan terpenuhinya kebutuhan mereka.

3. Prinsip-prinsip Disiplin Kerja

Menurut Husin (1997: 326) berpendapat bahwa seorang pegawai

dianggap melaksanakan prinsip-prinsip disiplin kerja apabila ia

melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Hadir ditempat kerja sebelum waktu mulai bekerja.

2. Bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja dan peraturan

organisasi.



3. Patuh dan taat kepada saran maupun perintah atasan.

4. Ruang kerja dan perlengkapan selalu dijaga dengan bersih dan rapi.

5. Menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan efisien.

6. Menggunakan jam istirahat tepat waktu dan meninggalkan tempat

setelah  lewat jam kerja.

7. Tidak pernah menunjukkan sikap malas kerja.

8. Selalu merasa senang dan gembira dalam bekerja.

9. Ada kesediaan untuk saling membantu antar sesama pegawai untuk

mencapai  keberhasilan organisasi.

10. Selama bekerja tidak pernah absen/tidak masuk kerja dengan alasan

yang tidak tepat, dan hampir tidak pernah absen karena sakit.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas dapat

disimpulkan bahwa disiplin kerja mengacu pada prinsip-prinsip yang

merupakan indikator-indikator variabel disiplin kerja. Prinsip-prinsip

disiplin kerja tersebut akan digunakan sebagai landasan pembuatan skala

disiplin kerja.

4. Bentuk Disiplin Kerja

Tindakan pendisiplinan kepada pegawai haruslah sama

pemberlakuannya. Disiplin berlaku bagi semua, tidak memilih, memilah

dan memihak kepada siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi

pendisiplinan yang sama termasuk bagi manajer atau pimpinan, karena

pimpinan harus memberi contoh terhadap para bawahannya.



Menurut Mangkunegara (2011: 129) mengemukakan bahwa bentuk

disiplin kerja yaitu:

1. Disiplin preventif

Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah

digariskan oleh perusahaan.

2. Disiplin korektif

Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam suatu

peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai

dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan.

3. Disiplin progresif

Merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih

berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang.

5. Pendekatan Disiplin Kerja

Penegakkan disiplin kerja tidak bisa diserahkan kepada para

karyawan semata. Untuk itu perusahaan harus mempunyai semacam

model pendekatan kepada para karyawannya. Ada tiga pendekatan disiplin

menurut Anwar Prabu (2001: 130) yaitu pendekatan disiplin modern,

disiplin dengan tradisi, dan disiplin bertujuan.

1. Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah keperluan

atau   kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini berasumsi:

a. Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk

hukuman secara fisik.



b. Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses

hukum yang berlaku.

c. Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau

prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan

dengan mendapatkan fakta-faktanya.

2. Pendekatan disiplin dengan tradisi yaitu pendekatan disiplin dengan

cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi:

a. Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan tidak pernah

ada peninjauan kembali bila telah diputuskan.

b. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya harus

disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.

c. Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar

maupun kepada pegawai lainnya.

d. Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang

lebih keras.

e. Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua

kalinya harus diberi hukuman yang lebih berat.

3. Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa:

a. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua

pegawai.

b. Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan

perilaku.

c. Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik.



d. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab

terhadap perbuatannya.

Menurut Veithzal Rivai (2011: 827), Terdapat tiga konsep dalam

pelaksanaan disiplin diantaranya adalah aturan tungku panas, tindakan

disiplin progresif, dan tindakan disiplin positif. Pendekatan tungku panas

dan tindakan progresif terfokus pada perilaku masa lalu, sedangkan

pendekatan disiplin positif berorientasi ke masa yang akan datang dalam

bekerja sama dengan pegawai untuk memecahkan masalah sehingga

masalah itu tidak timbul lagi.

1. Aturan tungku panas

Pendekatan untuk melaksanakan tindakan disipliner haruslah

memiliki konsekuensi yang analog dengan menyentuh sebuah tungku

panas:

a. Membakar dengan segera

Tindakan disiplin akan diambil, tindakan itu harus dilaksanakan

segera sehingga individu memahami alasan tindakan tersebut.

Berlalunya waktu, orang memiliki tendensi menyakinkan mereka

sendiri bahwa dirinya tidak salah yang cenderung sebagian

menghapuskan efek-efek disipliner yang terdahulu.

b. Harus dilaksanakan segera

Berlalunya waktu, orang memiliki tendensi meyakinkan mereka

sendiri bahwa dirinya tidak salah yang cenderung sebagian

menghapuskan efek disiplin yang terdahulu.

c. Memberi peringatan



Hal ini penting untuk memberikan peringatan sebelumnya bahwa

hukuman akan mengikuti perilaku yang tidak dapat diterima. Pada

saat seseorang bergerak semakin dekat dengan tungku panas,

mereka diperingkatkan oleh panasnya tungku tersebut bahwa

mereka akan terbakar jika mereka menyentuhnya, oleh karena itu

ada kesempatan menghindari terbakar jika mereka memilih

demikian.

d. Memberikan hukuman yang konsisten

Tindakan disiplin harus konsisten ketika setiap orang melakukan

tindakan yang sama akan dihukum sesuai dengan hukum yang

berlaku. Seperti pada tungku panas, setiap orang yang

menyentuhnya dengan tingkat tekanan yang sama, dan pada

periode waktu yang sama akan terbakar pada tingkat yang sama

pula.

e. Membakar tanpa membeda-bedakan

Tindakan disipliner harusnya tidak membeda-bedakan. Tungku

panas akan membakar setiap orang yang menyetuhnya, tanpa

memilih-milih.

2. Tindakan disiplin progresif

Tindakan disiplin progresif dimaksudkan untuk memastikan

bahwa terdapat hukuman minimal yang tepat terhadap setiap

pelanggaran. Tujuan tindakan ini adalah membentuk program disiplin

yang berkembang, mulai dari hukuman yang ringan hingga yang

sangat keras. Disiplin progresif dirancang untuk memotivasi pegawai



agar mengoreksi kekeliruannya secara sukarela. Penggunaan tindakan

ini meliputi serangkaian pertanyaan mengenai kerasnya pelanggaran.

Tindakan disiplin positif.

Tindakan disipliner positif dimaksudkan untuk menutupi

kelemahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mendorong para

pegawai memantau perilaku mereka sendiri dan memikul tanggung

jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Disiplin positif

bertumpukan pada konsep bahwa pegawai harus memikul tanggung

jawab atas tingkah laku pribadi mereka, dan persyaratan pekerjaan.

Persyaratan yang perlu bagi disiplin positif adalah komunikasi,

persyaratan pekerjaan dan peraturan kepada para pegawai.

Sedangkan menurut Gauzali Saydam (2000: 286), bentuk

disiplin kerja yang baik akan tercipta suasana sebagai berikut:

1. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan

perusahaan.

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para pegawai

dalam melakukan pekerjaan.

3. Besarnya rasa tanggung jawab para pegawai untuk melaksanakan

tugas dengan sebaik-baiknya.

4. Berkembang rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di

kalangan pegawai.

5. Meningkatnya efisiensi dan hasil kerja para pegawai.

Kajian Terdahulu



Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

Tabel 1.1

No
Judul Penelitian, Peneliti dan

Tahun Penelitian Persamaan Perbedaan

1. Peranan Komunikasi Organisasi
Pimpinan Dalam Meningkatkan
Produktifitas Kerja Karyawan PT.
Metropolitan City Cabang
Pekanbaru (2011)

Peranan
Komunikasi
Organisasi

Produktifitas
Kerja

2. Peranan Komunikasi Organisasi
Terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan Di Rumah Sakit Eria
Bunda Pekanbaru (2009)

Peranan
Komunikasi
Organisasi

Kepuasan
Kerja

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2011) yakni

Peranan Komunikasi Organisasi Pimpinan Dalam Meningkatkan

Produktifitas Kerja Karyawan PT. Metropolitan City Cabang Pekanbaru

menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi pimpinan sangat baik dengan

persentase 87,34% dalam meningkatkan kesetiaan dan tanggung jawab

dalam bekerja. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Visca Yani

Rosia (2009) yakni Peranan Komunikasi Organisasi Terhadap Kepuasan

Kerja Karyawan Di Rumah Sakit Eria Bunda Pekanbaru menyimpulkan

bahwa dapat dikatakan cukup berperan. Dengan penilaian cukup berperan

karena ini terbukti dengan persentase angket yang disebarkan dengan  rata-

rata 66,99 % terletak pada 56%-75%

G. Konsep Operasional

Konsep operasional ini menjelaskan variabel yang akan dijadikan

sebagai tolak ukur penelitian di lapangan yang berhubungan dengan rumusan

masalah.



a. Indikator dari komunikasi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya komunikasi antara atasan dan bawahan yang berjalan efektif.

2. Adanya komunikasi antara bawahan dan atasan yang berjalan efektif.

3. Adanya hubungan komunikasi antara sesama pegawai secara baik.

4. Adanya pertemuan dengan seluruh pegawai baik atasan dan bawahan.

b. Indikator dari disiplin kerja adalah sebagai berikut:

1. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan

perusahaan.

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para pegawai dalam

melaksanakan pekerjaan.

3. Besarnya rasa tanggung jawab para pegawai untuk melaksanakan tugas

dengan sebaik-baiknya.

4. Meningkatnya efisiensi dan hasil kerja para pegawai.

H. Metode Penelitian

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan atau metodologi kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian

yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat di

generalisasikan. Dengan demikian penelitian ini tidak terlalu mementingkan

kedalaman data atau analisis. Riset lebih mementingkan aspek keluasaan data

sehingga hasil riset dianggap representasi dari seluruh populasi. (Kriyantono,

2008: 55)

1. Lokasi Penelitian



Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampan yang beralamatkan di Jalan Mr. SM. Ring Road

Arengka II Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah seluruh pegawai

yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah peranan

komunikasi organisasi pimpinan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian (Arikunto, 2002:

108). Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

penelitian, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai

yaitu 67 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan di teliti.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 30% dari jumlah

populasi. Jadi sampel berjumlah 20 orang pegawai. Pengambilan sampel

yaitu dengan teknik random sampling acak yaitu penulis mengambil

secara acak terhadap responden yang telah ditetapkan sebagai sampel

(Arikunto, 2002: 134).

4. Sumber Data

a. Data Primer



Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung

melalui angket, observasi dan data-data yang diperoleh dari tempat

penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini berupa data-data yang diperoleh melalui

buku-buku yang menjadi pendukung dari penelitian ini dan

dokumentasi sebagai bahan pelengkap penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data, yaitu:

a. Angket adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara

sistematis, kemudian dikirim untuk di isi oleh responden. Setelah di isi

angket dikirim kembali atau dikembalikan ke peneliti. (Bungin, 2009:

123).

b. Observasi adalah proses pengamatan pola perilaku subjek dan objek

atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau

komunikasi dengan hal-hal yang diteliti (Ruslan, 2008: 34). Teknik

observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana

peranan pimpinan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai.

c. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, karena penelitian



dilakukan melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada

(Syah, 2010: 13).

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisa data

tersebut, dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif

adalah data-data yang berupa angka-angka hasil perhitungan atau

pengukuran yang diproses dengan cara dijumlahkan dan ditafsirkan dalam

bentuk kalimat (Arikunto, 1996: 224).

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Dikatakan sangat baik bila pada angka 76-100%

2. Dikatakan baik bila pada angka 56-75%

3. Dikatakan cukup baik apabila berada pada angka 40%-55%

4. Dikatakan tidak baik apabila kurang dari 40%

Untuk mengetahui frekuensi relatif angka persentase menggunakan

rumus sebagai berikut: P=F/N x 100%.

Keterangan:

P  = Frekuensi yang sedang dicari

F  = Jarak frekuensi atau banyaknya individu

N = Angka persentase (Sudijono, 2006: 42)

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN yang menjelaskan latar belakang, Alasan

pemilihan judul, Penegasan istilah, Permasalahan, Tujuan dan

Kegunaan penelitian, Kerangka teoritis dan konsep operasional,

Metode penelitian dan Sistematika penulisan.



BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN yaitu

menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi dan struktur

organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan.

BAB III : PENYAJIAN DATA, yaitu menjelaskan tentang bagaimana

peranan komunikasi organisasi pimpinan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan

disiplin kerja pegawai.

BAB IV : ANALISA DATA, yaitu menjelaskan tentang peranan

komunikasi organisasi pimpinan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan disiplin kerja

pegawai.

BAB V : PENUTUP, pembahasan dalam bab ini merupakan hasil kajian

secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


