
BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada bab ini disajikan data yang telah penulis peroleh dari  hasil angket,

dan dokumentasi yang telah di isi oleh responden. Penelitian ini bertujuan untuk

mendapatkan data tentang peranan komunikasi organisasi pimpinan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan disiplin kerja

pegawai, untuk itu pengumpulan data sesuai dengan apa yang telah dikemukakan

dalam bab I pendahuluan yaitu dengan menggunakan angket, dokumentasi, dan

observasi.

Untuk mengetahui bagaimana peranan komunikasi organisasi pimpinan di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam meningkatkan disiplin

kerja pegawai, berdasarkan hasil angket penulis sebagai berikut:

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

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

3. Adanya hubungan komunikasi antara sesama pegawai secara baik..

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

5. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan

perusahaan.

6. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para pegawai untuk

melaksanakan pekerjaan.

7. Besarnya rasa tanggung jawab para pegawai untuk melaksanakan   tugas

dengan sebaik-baiknya.

8. Meningkatnya efisiensi dan hasil kerja para pegawai.



Penulis memberikan angket mendalam terhadap beberapa pimpinan dan

pegawai KPP PPT yang dianggap dapat mewakili dari semua pertanyaan yang

ada.

A. Peranan Komunikasi Organisasi Pimpinan Di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pekanbaru Tampan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja

Pegawai

Untuk mengetahui Peranan Komunikasi Organisasi Pimpinan di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam Meningkatkan

Disiplin Kerja Pegawai maka penulis melakukan observasi langsung

kelapangan dan melakukan wawancara dengan menyebarkan angket.

Selanjutnya penulis melakukan penyebaran angket kepada responden

sebanyak 11 orang yang terdiri dari masing-masing setiap kepala seksi yang

ada di KPP PPT, maka dari itu keseluruhan angket yang telah disebarkan

tersebut dapat diterima semuanya (100%).

Data yang telah terkumpul melalui angket akan disajikan dalam bentuk

tabel kemudian diperkuat dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk

mempermudah pemahaman terhadap tabel, maka penulis menggunakan

frekuensi adapun data yang telah diterima kembali keseluruhannya dari

responden dapat dilihat pada hasil angket berikut.

1. Adanya komunikasi antara atasan dan bawahan yang berjalan efektif

Tabel dibawah ini merupakan hasil angket penulis dengan

responden mengenai komunikasi antara atasan dan bawahan.



Tabel 3.1
Adanya Komunikasi Antara Atasan Dan Bawahan

Yang Berjalan  Efektif

Option Alternatif Jawaban Frekuensi %
A Efektif 17 92
B Cukup efektif - 0
C Kurang efektif 3 8
D Tidak efektif - 0

Jumlah 20 100

Bisa di lihat bahwa hasil angket penulis dengan responden

menggambarkan responden komunikasi yang berjalan efektif di KPP PPT

dengan jumlah 92% atau sebanyak 17 orang. Dan hanya sekitar 8% saja

yang menjawab kurang efektif atau sebanyak 3 orang. Untuk jawaban

cukup efektif dan tidak efektif dengan jumlah 0% atau tidak ada yang

menjawab jawaban kurang baik. Dari data di atas pegawai di KPP PPT

dalam peranan pimpinan sebagai suatu mentaati peraturan belum

memaksimalkan peranannya secara utuh sebab dari 11 responden yang di

wawancara hanya 9 orang saja yang menjawab sangat mentaati pegawai

dalam mentaati peraturan di KPP PPT.

2. Adanya komunikasi antara atasan dan bawahan yang berjalan efektif

Tabel di bawah ini merupakan hasil angket penulis kepada

responden dalam hal komunikasi antara bawahan dan atasan.

Tabel 3.2
Adanya Komunikasi Antara Bawahan Dan Atasan

Yang Berjalan Efektif

Option Alternatif Jawaban Frekuensi %
A Efektif 14 85
B Cukup efektif 6 15
C Kurang efektif - 0
D Tidak efektif - 0

Jumlah 20 100



Bisa di lihat bahwa hasil angket penulis dengan responden

menggambarkan tentang komunikasi antara bawahan dan atasan secara

efektif dengan jumlah 85% atau sebanyak 14 orang responden, sedangkan

yang menjawab cukup efektif dengan jumlah 15% atau sebanyak 6

responden dan kurang efektif dan tidak efektif dengan jumlah 0%. Dapat

disimpulkan bahwa komunikasi antara bawahan dan atasan memang

efektif di manfaatkan .

3. Adanya hubungan komunikasi antara sesama pegawai secara baik

Tabel  di bawah ini merupakan hasil angket penulis dengan

responden mengenai hubungan komunikasi antara sesama pegawai secara

baik.

Tabel 3.3
Adanya Hubungan Komunikasi Antara Sesama Pegawai Secara Baik

Option Alternatif Jawaban Frekuensi %
A Sangat baik 17 85
B Baik - 0
C Cukup baik 3 15
D Tidak baik - 0

Jumlah 20 100

Bisa di lihat bahwa hasil angket penulis dengan responden

menggambarkan tentang hubungan komunikasi antara sesama pegawai

secara baik, jawaban sangat baik dengan jumlah 85% atau sebanyak 17

orang responden, sedangkan responden dengan jawaban cukup baik

dengan jumlah 15% atau sebanyak 3 orang responden, dan jawaban tidak

baik dengan jumlah 0% atau sebanyak 0 orang responden, bisa

disimpulkan bahwa hubungan komunikasi antara sesama pegawai secara

baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan belum



sepenuhnya dilakukan pimpinan KPP PPT disebabkan dengan kesibukkan

lain pada pimpinan KPP PPT.

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

Tabel  di bawah ini merupakan hasil angket penulis dengan

responden mengenai pertemuan dengan seluruh pegawai baik atasan dan

bawahan.

Tabel 3.4
Adanya Pertemuan Dengan Seluruh Pegawai Baik

Atasan Dan Bawahan

Option Alternatif Jawaban Frekuensi %
A Sangat lancar 15 45
B Lancar - 0
C Jarang 4 55
D Tidak lancar 1 1

Jumlah 20 100

Bisa di lihat bahwa hasil angket penulis dengan responden

menggambarkan tentang pertemuan dengan seluruh pegawai baik atasan

dan bawahan jawaban sangat lancar dengan jumlah 45% atau sebanyak 15

orang responden, sedangkan jawaban jarang dengan jumlah 55% atau

sebanyak 4 oarang responden, dan jawaban tidak lancar dengan jumlah 1%

atau sebanyak 1 orang responden, dalam hal ini pertemuan dengan seluruh

pegawai baik atasan dan bawahan di KPP PPT cukup lancar dalam

menyadari hal ini disebabkan kurang nya penyampaian secara langsung

dan mengingatkan terhadap pertemuan dengan seluruh pegawai baik

atasan dan bawahan.



5. Tingginya rasa kepedulian terhadap pencapaian tujuan perusahaan

Tabel  di bawah ini merupakan hasil angket penulis dengan

responden mengenai tingginya rasa kepedulian terhadap pencapaian tujuan

perusahaan.

Tabel 3.5
Tingginya Rasa Kepedulian Pegawai Terhadap

Pencapaian Tujuan Perusahaan

Option Alternatif Jawaban Frekuensi %
A Sangat baik 16 92
B Baik - 0
C Cukup baik 4 8
D Tidak baik - 0

Jumlah 20 100

Bisa di lihat bahwa hasil wawancara penulis dengan responden

menggambarkan tentang tingginya rasa kepedulian terhadap pencapaian

tujuan perusahaan, jawaban sangat baik dengan jumlah 92% atau sebanyak

16 orang responden, sedangkan jawaban cukup baik dengan jumlah 8%

atau sebanyak 4 orang responden, jawaban baik dan jawaban tidak baik

dengan jumlah 0%, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pegawai

memiliki tingginya rasa kepedulian terhadap pencapaian tujuan

perusahaan dapat dikatakan sangat baik di lingkungan Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sehingga dapat tercapainya tujuan

perusahaan.

6. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif untuk melaksanakan

pekerjaan

Tabel  di bawah ini merupakan hasil angket penulis dengan

responden   mengenai pegawai memiliki tingginya semangat dan gairah

kerja dan inisiatif untuk melaksanakan pekerjaan.



Tabel 3.6
Tingginya Semangat Dan Gairah

Kerja Dan Inisiatif Para Pegawai Dalam Melaksanakan Pekerjaan

Option Alternatif Jawaban Frekuensi %
A Sangat baik 7 19
B Baik - 0
C Cukup baik 12 80
D Tidak baik 1 1

Jumlah 20 100

Bisa di lihat bahwa hasil angket penulis dengan responden

menggambarkan tentang tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif

untuk melaksanakan pekerjaan, jawaban sangat baik dengan jumlah 19%

atau sebanyak 7 orang responden, sedangkan responden dengan jawaban

cukup baik dengan jumlah 80% atau sebanyak 12 orang responden,

jawaban tidak baik dengan jumlah 1%, atau sebanyak 1 orang responden

dan jawaban baik tidak 0%. Bisa disimpulkan bahwa belum maksimalnya

pegawai di KPP PPT dalam memiliki semangat dan gairah kerja dan

inisiatif untuk melaksanakan pekerjaan.

7. Besarnya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya

Tabel  di bawah ini merupakan hasil angket penulis dengan

responden mengenai besarnya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan

tugas dengan sebaik-baiknya.



Tabel 3.7
Besarnya Rasa Tanggung Jawab Para Pegawai Untuk

Melaksanakan Tugas Dengan Sebaik-Baiknya

Option Alternatif Jawaban Frekuensi %
A Sangat baik 17 85
B Baik - 0
C Cukup baik 3 15
D Tidak baik - 0

Jumlah 20 100

Bisa di lihat bahwa hasil angket penulis dengan responden

menggambarkan tentang besarnya rasa tanggung jawab untuk

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jawaban sangat baik dengan

jumlah 85% atau sebanyak 17 orang responden, sedangkan responden

dengan jawaban cukup baik dengan jumlah 15% atau sebanyak 3 orang

responden, jawaban baik dan tidak baik dengan jumlah 0%, bisa

disimpulkan bahwa pegawai di KPP PPT sangat baik dalam memiliki rasa

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

8. Meningkatnya efisiensi dan hasil kerja para pegawai

Tabel  di bawah ini merupakan hasil angket penulis dengan

responden mengenai meningkatnya efisiensi dan hasil kerja para pegawai.

Tabel 3.8
Meningkatnya Efisiensi Dan Hasil Kerja Para Pegawai

Option Alternatif Jawaban Frekuensi %
A Sangat baik 16 80
B Baik - 0
C Cukup baik 4 20
D Tidak baik - 0

Jumlah 20 100



Bisa di lihat bahwa hasil angket penulis dengan responden

menggambarkan tentang meningkatnya efisiensi dan hasil kerja para

pegawai, jawaban sangat baik dengan jumlah 80% atau sebanyak 16 orang

responden, sedangkan responden dengan jawaban cukup baik dengan

jumlah 20% atau sebanyak 4 orang responden, jawaban baik dan tidak

baik dengan jumlah 0%, bisa disimpulkan bahwa pegawai di KPP PPT

baik dalam meningkatnya efisiensi dan hasil kerja para pegawai.


