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PELAKSANAAN KOMUNIKASI KERJA  PEGAWAI PADA 

KANTOR INSTALASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN 

TEKNOLOGI PERTANIAN ( IPPTP ) TANJUNGPINANG 

 

A.  Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, dengan berkomunikasi 

manusia dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya baik dalam 

kehidupan sehari–hari, di rumah tangga, di tempat kerja, di tengah–tengah 

masyarakat atau dimana saja berada.  Secara luas komunikasi dapat di artikan 

sebagai suatu proses memberikan informasi, data, saran atau ide untuk 

mengkoordinasikan kegiatan dalam organisasi, guna melancarkan kerjasama demi 

tercapainya tujuan yang telah di tetapkan.  Oleh karena itu komunikasi yang 

sempurna akan terjadi bila informasi atau pemikiran yang di sampaikan dapat 

dipersepsikan oleh penerima sesuai dengan yang di maksudkan oleh pengirim.  

Dengan kata lain komunikasi merupakan proses pengalihan pemahaman atau 

pengertian.   

Komunikasi akan berjalan efektif apabila pesan yang di sampaikan oleh 

komunikator (penyampai pesan) dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan 

(penerima pesan). Sehingga komunikasi tidak perlu harus menimbulkan 

kesepakatan, melainkan kejelasan pengertian.  Hal itu menunjukkan demikian 

pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah. 

Suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya 

dilakukan dengan konsisten dan komitmen yang tinggi sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai hal tersebut di atas tidak akan terlepas dari usaha pemberian 
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komunikasi secara berkelanjutan.  Banyak permasalahan timbul pada suatu 

organisasi tidak lain adalah karena kurangnya kemampuan dalam membina 

komunikasi yang baik, akibatnya juga dapat mempengaruhi semangat kerja para 

anggota organisasi. 

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Bernard (1992:62) bahwa 

komunikasi merupakan kekuatan utama dalam organisasi dan sebagai suatu 

dinamika yang terpenting dalam ilmu prilaku organisasi.  Lebih lanjut Bernard 

(1992:165) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur pokok dalam organisasi, salah 

satunya adalah komunikasi, yang lain adalah tujuan organisasi dan kemauan.   

Dengan demikian komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam prilaku 

organisasi, sebab dengan adanya komunikasi yang baik sebagaimana disebutkan 

di atas, maka organisasi dapat berjalan dengan baik serta lancar, sebaliknya 

kurangnya komunikasi dapat menghambat jalan organisasi, yang pada akhirnya 

akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi seluruh anggota organisasi. 

Penyataan di atas sesuai dengan pendapat Robbin (2006:4), bahwa 

organisasi merupakan satu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar 

dengan batas yang relatif dapat ditentukan, dan berfungsi secara 

berkesinambungan untuk mencapai tujuan bersama.  Berdasarkan  Surat 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798/Kpts/OT-210/12/94 tentang organisasi 

dan tata kerja kantor Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian 

(IPPTP) Tanjungpinang, mempunyai tugas melaksanakan penelitian komoditas 

spesifik lokasi, guna untuk bahan penyuluhan di lapangan, dan mempunyai fungsi 

untuk melakukan pengujian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna sebagai 
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penyampaian umpan balik untuk penyempurnaan program penelitian, 

penyampaian paket teknologi hasil pengujian dan perakitan sebagai bahan materi 

penyuluhan pertanian serta melaksanakan pelayanan teknis kegiatan pengkajian. 

Tugas dan fungsi ini, selanjutnya dijabarkan dalam program kerja yang 

disusun berdasarkan issu srtategis pembangunan pertanian yang diproiritaskan 

ditingkat wilayah.  Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya IPPTP 

Tanjungpinang sangat diperlukan adanya komunikasi, sebagai kekuatan utama 

dalam organisasi dan sebagai suatu dinamika dalam prilaku organisasi.  

Berdasarkan  pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti tampak bahwa 

komunikasi kerja antara peneliti, dan teknisi, atau teknisi dengan staf administrasi, 

pada Kantor IPPTP  masih kurang, hal tersebut dikarenakan tugas para peneliti 

lebih banyak di lapangan daripada di kantor, sedangkan teknisi sendiri lebih 

banyak menghabiskan waktunya di laboraturium untuk menyelesaikan tugasnya.  

Hal ini tentu akan mempengaruhi jalannya organisasi  pada Kantor Instalasi 

Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Tanjungpinang.   

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya beberapa 

gejala-gejala yang menjadi permasalahan sebagai berikut: 

1. Komunikasi  kerja pegawai merupakan kekuatan utama dalam 

organisasi dan merupakan unsur yang sangat penting dalam prilaku 

organisasi. 

2. Komunikasi antara peneliti, teknisi, dan staf administrasi jarang 

terjadi, sehingga mempengaruhi jalannya organisasi.  
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Berdasarkan hal tesebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pelaksanaan komunikasi yang terjadi di Kantor IPPTP 

Tanjungpinang dengan judul:  

 

”PELAKSANAAN KOMUNIKASI KERJA PEGAWAI  PADA  KANTOR 

INSTALASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI 

PERTANIAN (IPPTP) TANJUNGPINANG”. 

 

Sebelumnya peneliti merasa perlu adanya pertimbangan-pertimbangan 

dalam pengambilan judul penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut 

1.  Komunikasi adalah inti dari administrasi yang bertujuan untuk pencapaian 

tujuan organisasi. 

2.  Tanpa komunikasi,  pelaksanaan  tugas di suatu organisasi tidak akan    

berjalan dengan efektif dan efisien. 

3.  Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional penelitian 

dan pengkajian pada Kantor IPPTP Tanjungpinanag. 

B.  Perumusan Masalah  

Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan berita atau 

informasi dari seseorang ke orang lain. Suatu komunikasi yang tepat tidak akan 

terjadi, kalau dalam penyampaian berita dan cara menyampaikannya kepada 

penerima berita dan yang menerimanya dalam kondisi distorsi.  

Halangan besar untuk mencapai komunikasi yang efektif adalah terjadinya 

aneka persepsi. Penyampaian berita yang tidak jelas, dan menterjemahkan berita 

dari pengirim, sehingga hanya mendengar beritanya tetapi tidak tahu tentang isi 
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informasinya. Berdasarkan gejala-gejala yang di kemukakan di atas, maka peneliti 

mencoba merumuskan permasalahan  penelitian ini sebagai berikut: 

 BAGAIMANA PELAKSANAAN KOMUNIKASI KERJA  PEGAWAI  PADA 

KANTOR  INSTALASI  PENELITIAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI 

PERTANIAN (IPPTP)   TANJUNGPINANG ? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi kerja pegawai bidang 

administrasi  pada Kantor Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi 

Pertanian (IPPTP) Tanjungpinang, serta kendala-kendala yang dihadapi. 

b. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan komunikasi pegawai kantor 

Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IPPTP) 

Tanjungpinang.  

2.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan masukan / sumbangan pemikiran, dan bermanfaat bagi 

pengembangan Ilmu administrasi Negara terutama dalam bidang kajian 

Komunikasi Administrasi. 

b. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan objek yang sama. 
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c. Secara praktis, hasil penelitian ini dharapkan menjadi masukan yang 

bermanfaat bagi Kantor IP2TP  Kota Tanjungpinang, dalam pelaksanaan 

komunikasi kerja.  

D. Kerangka Teori 

Komunikasi pada suatu organisasi, merupakan wujud daripada interaksi 

manusia yang dilakukan oleh setiap anggota organisasi dalam proses pencapaian 

tujuan organisasi.  Dengan kata lain, tercapainya tujuan dari pada organisasi 

merupakan pencerminan dari keberhasilan dalam melaksanakan komunikasi dari 

seluruh anggota organisasi yang berkaitan tugas-tugas yang dikerjakan. 

Davis dalam Mangkunegara (2000: 145) menyatakan bahwa ” komunikasi 

adalah pemindahan informasi dan pemahaman dari seseorang kepada orang lain”.   

Arifin (2004: 13), menyatakan bahwa ” komunikasi pada hakekatnya merupakan 

suatu proses sosial, yaitu sesuatu yang berlangsung atau berjalan antar manusia”.   

Sikula dalam Mangkunegara (2004: 145), berpendapat bahwa ”komunikasi yaitu 

proses pemindahan informasi, pengertian dan pemahaman dari seseorang, suatu 

tempat atau sesuatu pada sesuatu, tempat atau orang lain”.   Sedangkan Depari 

dalam Wijaya (1998: 13), menyatakan ”komunikasi merupakan proses 

penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui 

lambangtertentu mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan 

kepada penerima pesan”. 

Mengacu pada pendapat tersebut, maka dapat diambil suatu pemahaman 

bahwa komunikasi itu pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu proses 

pemindahan suatu informasi, ide-ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain 
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dengan harapan, supaya orang lain tersebut dapat menginterprestasikan atau 

melaksanakanya sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh orang pemberi 

informasi tersebut.  

Nirman (1996: 29) menyatakan bahwa ”komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima melalui saluran 

tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima.  Kemudian 

Flippo dalam mangkunegara (2000:145) menjelaskan bahwa ”komunikasi adalah 

aktivitas yang menyebabkan orang lain menginterprestasikan ide,terutama yang di 

maksudkan oleh pembicara atau penulis”. 

Dari pendapat tersebut,dapat diambil pemahaman bahwa komunikasi itu 

pada dasarnya merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu sumber berita 

atau komunikasi kepada pihak lain atau penerima, melalui saluran tertentu dengan 

tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima komunikasi, sesuai dengan 

yang di inginkan atau diharapkan oleh si pengirim pesan. 

Mulyono (2001:5), menyatakan bahwa ”Tanpa komunikasi yang baik, 

segala rencana, aturan-aturan, keputusan-keputusan ataw konsep-konsep yang 

telah dirancang secara matang tidak akan dapat ditangkap, dicerna atau 

diprosesoleh para bawahan atau pegawai”.  Thoha (2000:145) menyatakan bahwa 

”suatu komunikasi yang tidak tepat tidak akan terjadi, jika pihak penyampai berita 

tadi menyampaikan secara patut dan penerima berita menerimanya tidak dalam 

bentuk distorsi”.  Jadi melalui komunikasi inilah pimpinan menjabarkan semua 

fungsi yang dimilikinya, mulai dari penyusunan rencana, penyampaian keputusan-

keputusan, pembagian tugas-tugas keseluruh bagian, koordinasi tugas antar bagian 
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atau instansi yang terkait, sampai dengan pengawasan yang berupa perbaikan –

perbaikan apabila terjadi penyimpangan.  

Suatu penelitian yang dilakukan akan mempergunakan beberapa teori atau 

konsep yang intinya mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang menjadi 

objek penelitian. Menurut Robbins yang dikutip oleh  Liliweri (2004:11) 

mengatakan:  

”Organisasi adalah sebuah bentuk kerjasama yang sistematik antara sejumlah 

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.  Dalam suatu organisasi upaya untuk 

pencapaian tujuan yang telah di tetapkan, keberadaan setiap anggota dalam 

melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sangat menentukan, untuk itu diperlukan 

adanya pelaksanaan komunikasi yang baik, sehinnga pekerjaan yang telah 

direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Ditambahkan Liliweri (2004:51) bahwa proses komunikasi dalam 

organisasi meliputi komunikasi antar pribadi maupun kelompok. Proses 

pelaksanaan komunikasi ada beberapa unsur antara lain : 

1. Komunikator (Pengirim) 

Pengirim adalah pihak yang memprakarsai, artinya dia mengawali 

pengiriman pesan tertentu kepada pihak lain yaitu penerima. Sebagian 

besar studi ilmu komunikasi menunjukan bahwa karakteristik pengirim 

ditentukan oleh latar belakang etnis dan ras, faktor demografis seperti 

umur dan jenis kelamin,sehingga kelatar belakangan sistem politik. Atau 

perbedaan karakteristik ditentukan oleh faktor nilai dan norma hingga ke  

arah yang mudah di lihat dalam wujud kepercayaan,minat, dan kebiasaan. 

Selain itu faktor–faktor yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa 

sebagai pendukung komunikasi misalnya kemampuan berbicara dan 

menulis secara baik dan benar (memilih kata, membuat kalimat), 

kemampuan menyetak simbol non verbal (bahasa isyarat tubuh), hingga ke 

bentuk – bentuk dialek dan aksen, dan lain – lain.  

2. Encode (ing) 

Dalam komunikasi antar pribadi, encode merupakan aktivitas yang 

dilakukan oleh seorang komunikator yang memformulasi pesan 

sedemikian rupa sehinnga dengan menggunakan suatu lambang tertentu 

dia dapat mengoperkan pesan itu kepada komunikan . 

3. Saluran 

Dalam proses komunikasi, media merupakan tempat saluran yang di lalui  

oleh pesan (simbol) yang dikirim. Manusia dapat mengirimkan pesan 

secara tertulis misalnya dengan surat, telegram, faximile. Juga media 
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massa cetak seperti majalah, surat kabar, dan buku, media massa 

elektronik (radio, televisi, film, dan lain – lain). 

4. Pesan (simbol) 

Dalam proses komunikasi, pesan berisi pikiran, ide atau gagasan, persaan 

yang dikirim pengirim kepada penerima dalam bentuk simbol. Simbol 

adalah sesuatu yang digunakan untuk mewakili maksud tertentu, 

 misalnya dalam kata-kata verbal yang diucapkan atau ditulis, atau simbol 

non verbal yang diperagakan melalui gerak-gerak tubuh, warna, artifak, 

gambar, pakaian yang dapat dipahami secara konotatif. 

5. Decode (ing) 

Dalam komunikasi antar pribadi, decode (ing) merupakan aktiitas yang 

dilakukan oleh seseorang komunikan/penerimaan yang memformulasikan 

sinyal, tanda dan simbol yang dia terima kedalam bentuk pesan yang 

berstruktur yang dapat dia pahami sebagai sebuah makna. 

6. Komunikan/Penerima 

Penerima dalam sebuah proses komunikasi adalah pihak yang menerima 

pesan tertentu, dia menjadi tujuan/sasaran komunikasi dari pihak lain 

(pengirim). Dalam komunikasi, seseorang penerima berasal dari latar 

belakang tertentu. Ingatlah bahwa baik pengirim dan penerima dalam 

proses komunikasi diharapkan mempunyai perhatian penuh untuk 

merespon dan menerjemahkan pesan yang dialihkan. Tujuan komnikasi 

akan tercapai manakala penerima ”menerima” (memahami makna) pesan 

dari pengirim, dan memperhatikan (attention) serta menerima pesan secara 

komperehensif (kelengkapan). Ini adalah dua aspek penting yang berkaitan 

dengan cara bagaimana seseorang pengirim dan penerima mencapai sukses 

dalam pertukaran pesan. 

7. Gangguan (noise-interference) 

Gangguan dalam komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi 

penghambat laju pesan yang ditukar antara pengirim dengan penerima, 

atau paling fatal adalah mengurangi makna pesan diantara mereka. 

Gangguan menghambat penerima menerima pesan dari sumber pesan. 

Gangguan (noise) selalu ada dalam satu sistem komunikasi karena dia 

membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. 

Gangguan itu dapat bersumber dari unsur-unsur komunikasi,misalnya 

pengirim, penerima, pesan, media?saluran yang mengurangi usaha 

bersama untuk memberikan makna yang sama atas pesan. 

 

Agar komunikasi dapat berjalandengan lancar, dalam arti informasi dapat 

sampai secara tepat dan cepat, maka diperlukan media atau saluran yang efektif 

pula.  Adapun media komunikasi tersebut menurut Nawawi (1988:49) dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

 



 10 

”1.Media Audiktif 

     Yakni informasi yang di salurkan melalui pendengaran sehingga bentuknya  

komunikasi lisan. 

 2.Media Visual 

    Yakni komunikasi yang di salurkan melalui penglihatan yang salah satu 

bentuknya berupa komunikasi tertulis. 

 3. Media Audio Visual 

    Yakni penyampaian informasi melalui saluran pendengaran dan pengalihan 

sehingga berbentuk komunikasi lisan dan tertulis.”  

 

Media audiktif nenpergunakan bahasa lisan, telepon, faximile, dan 

sebagainy.  Media Visual mempergunakan tulisan sebagai alat, misalnya berupa 

surat, brosur, gambar, grafik, dan sebagainya. Sedangkan media audio visual 

antara lain melalui TV, film, video, in focus, dan sebagainya.  Beberapa media 

(saluran) tersebut selalu dipergunakan di dalam organisasi dan biasanya di 

sesuaikan dengan kebutuhan dan efektifitas untuk para penggunanya.  

Komunikasi yang dilakukan di dalam sebuah organisasi disebut Effendy 

(1993:17) sebagai komunikasi manajemen, yang lingkupnya meliputi dua bagian 

yakni kominikasi internal (Internal communication)  dan yang kedua komunikasi 

ekternal (External communication).  Beliau menyatakan bahwa : 

”komunikasi internal adalah komunikasi antara manager dengan 

komunikan yang berada di dalam organisasi, yakni para pegawai, secara 

timbal balik. Karena dalam organisasi terdapat jenjang kepangkatan yanng 

menyebabkan adanya pagawai yang memimpin dan yang dipimpin, maka 

dalam manajemen tidak saja terjadi komunikasi antara Pegawai yang sama 

status dan pangkatnya tetapi juga antara pegawai Yang memimpin dan 

yang dipimpin.  Komunikasi internal terbagi menjadi  tiga kegiatan, yakni 

komunikasi vertical (Vertical Comminication,  kominikasi horizontal 

(Horizontal communication) dan komunikasi diagonal (Diagonal 

communication).”   
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Sebuah definisi yang memperjelas komunikasi di lingkungan kerja pada 

sebuah organisasi yang disebut pula sebagai komunikasi formal yakni menurut 

Yuwono (1985:23) sebagai berikut : ” Komunikasi yang terjadi diantara para 

anggota organisasi yang secara tegas telah direncanakan dan ditentukan oleh 

struktur organisasi formal dinamakan komunikasi formal.”  

Yuwono (1985:24) juga memperjelas beda komunikasi formal dengan 

informal yakni: ” Komunikasi yang terjadi diantara para anggota organisasi atas 

dasar kehendak atau hasrat pribadi itu dinamakan komunikasi informal.” 

Pada setiap organisasi organisasi senantiasa terdapat pembagian tugas 

dalam hirarki dan itu semua perlu dikomunikasikan terdahulu, oleh karena itu 

bentuk komunikasinya yang sering disebut sebagai komunikasi formal atau 

komunikasi administrasinya menurut Yuwono (1985:25-26) adalah sebagai 

berikut : 

”a.Komunikasi ke bawah 

Komunikasi ini di berikan oleh pimpinan kepada para anggota organisasi 

dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mereka mengenai 

apa yang harus mereka kerjakan dalam kedudukanya sebagai anggota 

organisasi. pemberian pengertian ini dapat dijalankan melalui macam-

macam kegiatan misalnya : 

1. Pemberian petunjuk 

2. Pemberian keterangan umum 

3. Pemberian perintah 

4. Pemberian teguran 

5. Pemberian penghargaan 

  b.Komunikasi ke atas diberikan oleh para anggota organisasi kepada 

      kepada pimpinan dengan maksud untuk memberikan bahan-bahan  

      keterangan yang diperlukan oleh pimpinan, agar fungsi-fungsi  

      kepemimpinan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Disamping  

      itu komunikasi ke atas merupakan saluran bagi penyampaian pikiran  

      perasaan para anggota organisasi yang bertalian dengan tugas- 

      tugasnya. Komunikasi dapat diberikan melalui macam-macam  
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      kegiatan komunikasi, misalnya : 

1. Pemberian laporan 

2. Pemberian saran 

3. Pemberian pendapat 

  c. Komunikasi mendatar  

       komunikasi mendatar dilakukan diantara para pejabat dalam  

       organisasi yang mempunyai kedudukan yang kurang lebih sederajat 

       komunikasi mendatar dapat dilakukan dengan: 

1. Memintakan persetujuan dengan jalan review 

2. Mengadakan rapat kerja.”  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi 

bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Setiap pesan yang diberikan 

harus mempunyai efek terhadap perubahan sikap dan tindakan seseorang, apalagi 

yang memberi pesan adalah komunikator yang mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan organisasi tersebut. Apalagi komunikasi yang dilaksanakan belum 

mampu merubah sikap maupun tindakan, berarti keberhasilan komunikasi yang 

dilaksanakan masih belum berhasil. 

Dalam hal ini, peran komunikator sangat besar dalam organisasi dan 

dituntut untuk memperhatikan persoalan apa yang akan disampaikan dan 

dimengerti benar apa yang terjadi dalam organisasi, sehingga keberhasilan akan 

dapat dicapai dengan menjalin komunikasi yang baik disesuaikan dengan tingkat 

sosial masing-masing. 

Dikemukakan oleh Kartono (2002:83) bahwa dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai dinamisator dan organisator, pimpinan harus selalu 

berkomunikasi dengan baik melalui hubungan formal maupun informal. 

Suksesnya suatu pekerjaan sangat tergantung dari kemampuan berkomunikasi 

antara pegawai dan kemampuan sumber daya pegawai. Karena keberhasilan suatu 

tugas pekerjaan yang kompleks memang agak sulit mengukurnya. 
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Sedangkan menurut Maier (As’ ad 1999: 63), Suksesnya suatu secara 

umum mengandung kriteria, kualitas, kuantitas, waktu yang di pakai, jabatan 

yang dipegang, absensi dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Dikatakan 

selanjutnya bahwa dimensi mana yang lebih penting, adalah berbeda antara 

pekerjaan yang satu dengan yang lainnya”.  Usaha pemberian informasi terhadap 

pelaksana tugas merupakan upaya yang perlu untuk dilaksanakan di dalam 

mendukung secara nyata pelaksanaan tugas pegawai atau bawahan. 

Menurut Handayaningrat (1985:101) usaha-usaha pelaksanaan komunikasi 

agar bermanfaat dalam penyelenggaraannya dalam organisasi harus 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai: 

1. Prinsip Kejelasan. 

2. Prinsip Integral. 

3. Prinsip penggunaan strategi komunikasi informal. 

4. Penyelenggaraan. 

Bagan 1. 

Kerangka Berfikir 
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Berdasarkan bagan 1 di atas pada halaman sebelumnya, dapat dijelaskan 

bahwa melalui komunikasi yang baik serta memperhatikan prinsip-prinsip 

tersebut di atas, akan sangat menentukan terhadap sukses atau tidaknya kerja 

pegawai pada Kantor Instalasi Penelitian dan Pengkajian teknologi Pertanian di 

Tanjungpinang. 

E.  Konsep Operasional dan Pengukuran 

Definisi operasional menurut Singaribum (1989 :42), adalah : “ unsur 

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel“.  

Dengan kata lain konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. 

Adapun fungsi dari konsep operasional itu adalah alat untuk 

mengidentifikasi segala yang diamati dengan jalur logika atau penalaran yang di 

gunakan oleh peneliti untuk menerangkan hubungan pengaruh antara gejala yang 

dikaji. Konsep teori yang di uraikan dan dirumuskan perlu di operasionalkan, agar 

di peroleh pemahaman yang sama dan mudah untuk di lakukan pengukuran. 

 Pada penelitian yang akan dilaksanakan, dipergunakan beberapa konsep 

untuk menjadi pedoman dalam memecahkan dan menganalisa permasalahan 

sesuai dengan tujuan penelitian, antara lain : 

1. Pelaksanaan Komunikasi adalah sebagai suatu proses pemindahan 

informasi, ide pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan 

orang lain tersebut dapat menginterprestasikan sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud. 
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2. Kerja adalah suatu proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada 

unit sumber daya. Sebagaimana dikemukakan oleh Handayaningrat 

(1985:101) bahwa pelaksanaan komunikasi dapat diukur melalui beberapa 

indikator sebagai berikut : 

a. Prinsip Kejelasan 

Adalah dalam arti kejelasan komunikasi dilihat dari sub indikator 

berikut: 

- Penyampaian dalam bahasa yang jelas 

- Menerima informasi dengan tepat dan cepat. 

b. Prinsip Integrasi 

Adalah usaha – usaha yang di lakukan oleh pimpinan untuk membantu 

kepada individu-individu untuk memahami dan mengerti apa yang 

mereka terima, dengan cara: 

- Memelihara kerja sama yang baik  

- Perhatian khusus komunikasi pimpinan dalam pengambilan 

kebijaksanaan. 

c. Prinsip Penggunaan Strategi Organisasi Informal 

Adalah pemanfaatan informasi dalam usaha melengkapi komunikasi 

organisasi yang dilihat dari sub indikator: 

- Melakukan pendekatan informal 

- Melengkapi saluran-saluran komunikasi 
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d. Penyelenggaraan 

Adalah sebagai usaha yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan 

komunikasi yang baik dapat dilihat dari sub indikator: 

- Pemahaman pedoman atau petunjuk 

- Pendidikan atau pelatihan dibidang komunikasi 

Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan adalah skala likert, yaitu 

skala untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau kelompok 

orang tentang fenomena sosial. Sugiono (2001:56) menjelaskan bahwa setiap 

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif, yang berupa kata- kata antara lain: sangat baik, baik, 

kurang baik, tidak baik, sangat tidak baik. 

Untk masing- masing skala ini diberi skor tertentu, sebagai perbedaan satu dengan 

yang lainnya dengan dasar sebagai berikut: 

1. Baik   :  Diberi Skor  3 

2. Kurang Baik :  Diberi Skor  2 

3. Tidak Baik   :  Diberi Skor  1 

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat 

Deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan kondisi objek yang 

diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual dengan menggunakan 
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metode penelitian, diharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis, 

aktual dan akurat mengenai fakta yang ada. (Nawawi dan Hadari, 1995:67 ). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor IPPTP Tanjungpinang. Adapun alasan 

pemilihan lokasi penelitian adalah dengan melihat gejala-gejala yang sudah 

diuraikan dalam perumusan masalah 

3. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiono (2001:57) Populasi adalah meliputi seluruh karakteistik 

yang dimiliki dan yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari. Sedangkan 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Sesuai 

dengan ruang lingkup peneitian,maka populasi dalam penelitian ini meliputi 

Pegawai Kantor IPPTP sejumlah 11 orang. Mengingat jumlah populasi yang 

relatif kecil, maka keseluruhan populasi penelitian  dijadikan sampel sehingga 

penelitian ini menggunakan ”Sampel Jenuh” atau Penelitian populasi. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a.  Data Primer 

  Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan Responden secara 

langsung mengenai komunikasi yang dilaksanakan pada Kantor 

Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IPPTP) 

Tanjungpinang. 
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b. Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap dokumen-

dokumen yang ada pada Kantor Instalasi Penelitian dan Pengkajian 

Teknologi  Pertanian (IPPTP)  meliputi : 

- Keadaan umum Kantor IPPTP 

- Komposisi Pegawai  

- Sarana dan Prasarana  

- Rincian tugas. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

             Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan meliputi : 

a. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lingkungan pada 

objek penelitian sesuai dengan masalah yang peneliti lakukan. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan informasi kunci (atasan).   

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian dan jenis data. 

Selanjutnya dalam penyajian data dilakukan secara Deskriptif Kualitatif, 

berikutnya merangkum hasil-hasil tanggapan responden dan ditampilkan dalam 
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tabel kemudian diberi penjelasan. Dalam mengolah data dilakukan dengan 

langkah –langkah sebagai berikut : 

a. Editing  

b. Koding 

c. Tabulasi 

 

G. Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka Sistematika 

penulisan di susun sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teori, konsep operasional dan pengukuran, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM KANTOR IPPTP 

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai secara umum/garis 

besar kantor IPPTP  

BAB III : PELAKSANAAN KOMUNIKASI KERJA PEGAWAI    

                                    BIDANG ADMINISTRASI PADA KANTOR                                       

                                    INSTALASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN  

                                    TEKNOLOGI   PERTANIAN  TANJUNGPINANG 

 Dalam Bab ini diuraikan tentang hasil-hasil penelitian 

berdasarkan analisis-analisis yang ada. 
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BAB IV : PENUTUP 

 Dalam Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-

saran dari hasil penelitian tersebut. 
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