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ABSTRAK 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Tanpa komunikasi yang baik, maka sulit bagi anggota organisasi untuk salling 

berinteraksi. Dengan begitu, komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi juga ikut berperan 

dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan melihat berbagai komunikasi yang kurang baik di 

Kantor Camat Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, mak penulis tertarik untuk 

meneliti pengaruh komunikasi di kantor tersebut terhadap kinerjanya. 

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besarnya pengaruh 

komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten 

Kepulauan Anambas. Sehingga penulis juga memiliki tujuan pada penelitian ini, yaitu untuk 

melihat hasil kerja di Kantor tersebut yang dipengaruhi oleh komunikasi antar sesama anggota 

organisasi. Selain itu penelitian ini dilakukan penulis di lokasi penelitian yaitu Kantor Kecamatan 

Siantan Tengan Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga populasi dalam ini adalah seluruh 

pegawai di kantor tersebut. Oleh karena jumlah populasinya sebanyak 28 orang maka penulis 

mengambil sampel adalah seluruh anggota populasi tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yaitu untuk mencari pengaruh yang 

disebabkan oleh komunikasi terhadap kinerja yang dihasilkan oleh para pegawai di Kantor 

Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga hasil dari penelitian ini 

adalah pengaruh yang rendah. Artinya, komunikasi organisasi di Kantor Kecamatan Siantan 

Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas pengaruhnya rendah terhadap Kinerja Pegawai di Kantor 

Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut. Dari hasil tersebut dapat kita 

ketahui bahwa pengaruhnya rendah, namun demukian kita tetap harus memperhatikan komunikasi 

di kantor tersebut, karena walaupun rendah komunikasi ini tetap memiliki pengaruh terhadap 

kinerja di kantor tersebut. 

Kata kunci : komunikasi, kinerja, organisasi 
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                                       ABSTRACT 

 

           Communication is very important for an organization to achieve its objectives. Without 

good communication, it is difficult for members of the organization to interact salling. By doing 

so, good communication within an organization also played a role in achieving organizational 

goals. By looking at the various communications that are less good at Head Office Middle Siantan 

Anambas Island, mak writer interested in studying the effect of communication at the office of its 

performance. 

The focus of this study is to see how big influence on employee performance 

organizational communication at the District Office Central Siantan Anambas Island. So I also 

have a purpose in this study, which is to see the work in the office are influenced by 

communication among members of the organization. In addition this study the author of the study 

sites, namely the Middle District Office Siantan Anambas Island, so that the population is all 

employees in the office. Therefore the number of population as many as 28 people, the authors 

took a sample are all members of the population. 

This research is associative, ie to seek the influence caused by the communication of the 

performance produced by the employees at the District Office Central Siantan Anambas Island. So 

that the results of this study are low impact. That is, communication organizations in the District 

Office Central Siantan Anambas Island low impact on employee performance at the District Office 

Central Siantan the Anambas Island. From these results we can know that the effect is low, but we 

still have to pay attention demukian communication in the office, because although low this 

communication still has influence on the performance of the office.  

Keyword: Communication, Performance, Organization 
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A. PENDAHULUAN 

 Kehidupan manusia didunia tidak 

dapat terlepas dari aktivitas komunikasi 

karena komunikasi merupakan bagian 

integral dari sistem dan tatanan kehidupan 

sosial manusia dan atau masyarakat. 

Aktivitas komunikasi dapat terlihat pada 

setiap aspek kehidupan sehari – hari 

manusia, yaitu sejak dari bangun tidur di 

pagi hari sampai dengan manusia beranjak 

tidur pada malam hari. Oleh karena itu, 

komunikasi memegang peranan yang sangat 

penting dalam kaitannya dengan 

pembentukan masyarakat. Dalam fenomena 

ini, manusia terlibat dalam kegiatan 

komunikasi dalam kehidupan sosial, 

sehingga manusia dapat saling ’berdekatan’ 

dalam suatu komunitas.   

Dalam sebuah organisasi suatu 

komunikasi sangat diperlukan.Tanpa 

komunikasi suatu proses kerja akan sangat 

sulit untuk dijalankan.Komunikasi 

merupakan suatu proses penyampaian 

informasi dimana informasi itu berupa 

ide,pesan dan atau gagasan pikiran yang ada 

dari satu pihak kepihak yang lain.Pada 

umumnya, komunikasi dilakukan secara 

lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh 

keduanya, 

Komunikasi masih dapat dilakukan 

dengan menggunakan gerak gerik badan. 

Komunikasi juga dapat dengan 

menunjukkan sikap tertentu,misalnya 

tersenyum, menggelengkan kepala, 

mengangkat bahu.Apabila didalam sebuah 

organisasi komunikasinya berjalan lancar 

maka akan ada kemudahan untuk 

menjalankan semua proses kerjasama dalam 

sebuah organisasi. 

Melalui komunikasi, sikap dan 

perasaan seseorang atau kelompok yang 

dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, 

komunikasi akan hanya efektif apabila pesan 

yang disampaikan dapat ditafsirkan sama 

oleh penerima pesan tersebut. Jika pesan 

tidak tersampai dengan baik, maka penerima 

akan sulit memahaminya, maka komunikasi 

itu dapat dikatakan tidak efektif. 

Didalam sebuah organisasi suatu 

komunikasi adalah sebagai perlengkap untuk 

menjalankan tugas dengan baik. Tanpa 

komunikasi yang baik suatu organisasi 

belum tentu bisa menjalankan atau 

mengerakan para pegawai yang ada didalam 

lingkupan organisasi tersebut. Antara 

bawahan dan atasan juga membutuhkan 

suatu komunikasi yang erat didalam bekerja 

karna bawahan sangat memerlukan perhatian 

dari atasan untuk menjalankan tugas-tugas 

yang ada. 

Pendapat atau ide dari atasan sangat 

mendukung suatu bentuk kerja kedepannya 

bagi karyawan. Apabila antara atasan dan 

bawahan tidak menjalani komunikasi yang 

baik maka suatu organisasi akan susah untuk 

maju dalam menjalankan tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu komunikasi yang 

baik sangatlah penting dalam suatu 

organisasi. Komunikasi yang baik akan 
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mendorong tercapainya tujuan organisasi 

dengan baik pula. 

Wursanto (2005:154) mengatakan 

‘’komunikasi berarti menyebarkan atau 

memberitahukan informasi kepada pihak 

lain guna mendapatkan pengertian yang 

sama.Untuk mendapatkan pengertian yang 

sama maka dalam mengkomunikasikan 

suatu informasi harus ditetapkan terlebih 

dahulu suatu dasar titik temu yang sama’’. 

Oleh karna itu komunikasi efektif akan 

terbentuk dengan adanya penetapan terhadap 

pengertian komunikasi tersebut. 

 Komuniksai  juga merupakan dasar 

bagi setiap orang untuk berinteraksi dengan 

orang. Komunikasi sangat  berperan penting 

dalam kegiatan manusia sehari-hari. Bukan 

hanya dalam sebuah organisasi, namun 

dalam kehidupan sehari-hari komunikasi 

juga sangat dibutuhkan oleh kita untuk 

saling berinteraksi. 

Setiap kesempatan dan waktu yang 

ada maka suatu komunikasi akan tetap 

berjalan, kita akan selalu berkomunikasi 

dengan orang lain dimanapun kita berada 

baik lingkungan perusahaan pemerintahan 

maupun swasta dan lingkungan sosial. 

Komunikasi antar manusia bukan hanya 

saling berbicara,menyapa atau menulis, 

komunikasi dimaksud tentang bagaimana 

kita memahami orang lain sebenarnya 

sehingga kita bisa saling memahami dan 

merngerti apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan orang lain kemudiaan 

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. 

Seperti yang dikatakan oleh mc. Farlan 

dalam Wursanto (2005:154). 

‘’communication can be defined as the 

tranmission of information between two or 

more person’’. ‘’ (komunikasi dapat 

diberikan defenisi sebagai pengiriman 

informasi antara dua orang atau lebih)’’. 

Kebanyakan orang biasanya 

menjadikan komunikasi sebagai alat semata 

tanpa berupaya untuk bisa melihat dan 

memahami orang lain lebih seutuhnya. 

Komunikasi yang tidak efektif terjadi karna 

ketidaksesuaian antara fakta dengan apa 

yangdiucapkan atau diinginkan, sehingga 

semuanya berjalan tanpa tujuan dan arah. 

Untuk itu kita harus menyesuaikan 

komunikasi agar tercapai komunikasi yang 

efektif. Apabila kita berada dalam suatu 

lingkungan ataupun organisasi yang 

didalamnya memiliki bermacam individu 

dengan sifat atau karakter yang berbeda-

beda pula serta tingkat pemahaman dan 

pendidikan yang juga berbeda. Karna itu, 

kemampuan dalam berkomunikasi menjadi 

salah satu bagian penting untuk dapat 

bekerja sama dengan orang lain. Komunikasi 

yang efektif dapat terjalin dengan baik 

apabila kedua belah pihak saling mengakui 

kekurangan dan kelebihan orang lain serta 

mengerti kelemahan dan kekurangan orang 

lain. Oleh karna itu, segala hambatan dapat 

diatasi dengan baik, segala macam ego 

dalam diri kita dapat dihilangkan sehingga 

hanya ada keinginan untuk saling 

memahami orang lain seutuhnya tanpa ada 

pamrih yang lain.  
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 Rasa saling percaya antara individu 

dalam suatu lingkungan akan tercipta 

dengan baik sehingga segala hambatan atau 

tantangan dapat diatasi dan terjalin 

kerjasama yang baik. Sebab setiap individu 

mempunyai semangat yang sama dalam 

membangun dan membantu orang lain. 

Dengan komunikasi yang efektif, hubungan 

antara individu akan berkembang dan 

menjadi hubungan yang bermanfaat bagi diri 

sendiri maupun orang lain serta saling 

menguntungkan antar sesama individu. 

Di Kantor Camat Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan Anambas pegawainya 

banyak tidak mengerti menggunakan tata 

cara berkomunikasi yang baik di dalam 

sebuah organisasi, sehingga di Kantor Camat 

Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan 

Anambas ini banyak mengalami 

keterlambatan dalam menjalankan tugasnya. 

Sering terjadinya keterlambatan dalam 

menyiapkan tugasnya ini merupakan salah 

satu bentuk dari kesalapahaman komunikasi 

antar pegawai. 

Seharusnya pegawai yang terdapat 

dalam sebuah organisasi selalu menjaga 

komunikasi yang baik didalam menjalankan 

tugasnya tetapi yang terjadi di dalam Kantor 

Camat Siantan Tengah Kabupaten 

Kepulauan Anambas banyak pegawai yang 

tidak mengikuti peraturan karna mereka 

tidak saling berkomunikasi dengan baik 

antar sesama sehingga banyak masalah yang 

terjadi tanpa disadari. 

Di Kantor Camat Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan Anambas pegawainya 

banyak yang menganggap pekerjaan kurang 

penting karena di kantor Camat Siantan 

Tengah ini tidak menerapkan proses 

komunikasi yang baik. Sering juga terjadi 

selisih pemahaman antara sesama pegawai, 

yang menyebabkan proses kinerja tidak 

berjalan dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti 

dapat mengidentifikasi adanya gejala-gejala 

sebagai berikut : 

1. Adanya perbedaan diantara jabatan-

jabatan seperti kelompok-kelompok 

yang satu dengan yang lainnya. 

2. Sering terjadinya kesalah pahaman  

antara sesama pegawai di Kantor 

Camat Siantan Tengah Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 

3. Banyaknya tugas yang tidak 

terselesaikan akibat komunikasi 

yang kurang efektif. 

4. Kurangnya sarana dan prasarana 

komunikasi seperti telepon, 

jaringan internet, computer dan lain 

sebagainya dalam organisasi 

tersebut. 

5. Kurangnya pemahaman tentang 

proses komunikasi yang baik oleh 

para pekerja dalam organisasi 

tersebut. 

6. Kinerja di Kantor Camat Siantan 

Tengah Kabupaten Kepulauan 

Anambas  masih sangat rendah, hal 

ini terlihat dari banyaknya tugas 
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yang belum terselesaikan tempat 

pada waktunya. 

Tanpa adanya komunikasi yang 

baik maka proses kerja yang telah ditetapkan 

akan sulit untuk dijalankan karna disini 

peran komunikasi sangat diperlukan, apabila 

didalam sebuah organisasi tidak saling 

berinteraksi antar sesama maka akan sulit 

juga untuk memberikan kerjasama yang baik 

pula karna tanpa komunikasi semuanya akan 

terasa sia-sia saja. Bentuk kerja yang baik 

adalah dibuktikan dengan suatu bentuk 

kerjasama yang terjalin sangat baik. Didalam 

organisasi semuanya harus bisa bersifat 

profesional karna dengan sikap profesional 

ini akan menciptakan perdamaian. Dari 

pengertian-pengertian yang ada ini maka 

peneliti menggunakan judul “Pengaruh 

Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja 

Pegawai Dikantor Camat Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan Anambas ‘’. 

Masalah dapat dikatakan sebuah konflik 

dalam kehidupan kita, masalah merupakan 

sebuah penyimpangan dari kebenaran seperti 

yang dikatakan oleh, Sugiyono (2005:19) 

‘’Masalah merupakan penyimpangan dari 

apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi 

sesungguhnya. Penyimpangan antara aturan 

dan pelaksanaan, teori dengan praktek,  

perencanaan dengan pelaksanaan dsb’’. 

Agar masalah-masalah diatas 

menjadi jelas oleh karna itu penulis 

merumuskan masalah perumusan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah komunikasi 

antar pegawai di Kantor Camat 

Siantan Tengah Kabupaten 

Kepulauan Anambas? 

2. Bagaimanakah kinerja pegawai 

di Kantor Camat Siantan 

Tengah Kabupaten kepulauan 

Anambas? 

3. Seberapa besarkah pengaruh 

komunikasi terhadap kinerja 

pegawai di  Kantor Camat 

Siantan Tengah Kabupaten 

kepulauan Anambas? 

 

Adapun Tujuan Dan Kegunaan 

Penelitian adalah : 

“Untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh komunikasi 

organisasi terhadap kinerja pegawai 

dikantor Camat Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan Anambas”. 

Adapun kegunaan dari penelitian 

ini diharapkan agar dapat : 

1. Sebagai bahan literatur untuk 

menambah wawasan bagi 

mahasiswa. 

2. Sebagai bahan acuan bagi para 

pemimpin atau para pimpinan 

organisasi dalam menjalankan 

kedudukannya sebagai menejer 

dalam sebuah organisasi. 

3. Sebagai bahan informasi bagi 

pihak lain yang melakukan 

penelitian selanjutnya dalam 

objek yang sama. 

 



8 
 

B. KONSEP TEORITIS 

1. Komunikasi Organisasi 

Berlo (Hasan 2010:18) 

“mengemukakan komunikasi 

sebagai suasana yang penuh 

keberhasilan jika dan hanya jika 

penerima pesan memiliki makna 

terhadap pesan tersebut dimana 

makna yang diperoleh tersebut 

sama dengan apa yang dimaksud”. 

Sedangkan Myers dan Myers dalam 

Hasan (2010:18) “mengemukakan 

pendapatnya tentang komunikasi 

sebagai titik pusat kekuatan 

menyatukan sehingga terjadi 

koordinasi antara orang-orang dan 

karenanya mereka akan bergerak 

pada suatu tindakan yang 

terorganisir”. 

 Fiske (2012:01) 

”komunikasi adalah salah satu dari 

aktivitas manusia yang dikenali 

oleh semua orang namun sangat 

sedikit yang dapat 

mendefenisikannya secara 

memuaskan”. Komunikasi memiliki 

variasi defenisi yang tidak 

terhingga seperti; saling berbicara 

satu sama lain, televisi, penyebaran 

informasi, gaya rambut kita, kritik 

sastra, dan masih banyak lagi. 

Komunikasi merupakan 

interaksi antar manusia melalui alat 

komunikasi yang menghasilkan 

pesan yang pengertiannya telah 

sama-sama disepakati oleh para 

pengirim pesan. Fiske (2012:03) 

“komunikasi sebagai interaksi 

social sebagai proses di mana 

seseorang berhubungan dengan 

orang lain, atau proses 

memengaruhi perilaku, cara 

berpikir ataupun respon emosional, 

terhadap orang lain, dan tentu saja 

sebaliknya”. 

Wursanto (2005:153) 

“komunikasi berarti menyebarkan 

atau memberitahukan informasi 

kepada pihak lain guna 

mendapatkan pengertian yang 

sama. Untuk mendapatkan 

pengertian yang sama maka dalam 

mengkomunikasikan suatu 

informasi harus ditetapkan terlebih 

dahulu suatu dasar titik temu yang 

sama”. 

 Jaques (Wursanto 

2005:153) “Communication is the 

sumtotal of directly and indirectly 

conscously  and unconsciously 

transmitted feeling, ettitudes, and 

wishes”. (komunikasi adalah 

penyampaian berbagai macam 

perasaan, sikap dan kehendak, baik 

secara langsung maupun tidak 

langsung, baik secara sadar maupun 

tidak sadar)”. 

Wexley and Yukl ( 

Wursanto 2005:153) 

“Communication can be defined as 
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the transmission of information 

between two or more person”. 

“(komunikasi dapat diberikan 

defenisi sebagai pengiriman 

informasi antara dua orang atau 

lebih)”. Oleh karna itu informasi 

yang jelas juga sangat dibutuhkan 

untuk membentuk suatu 

komunikasi yang baik pula. 

Sedangkan Farland 

(Wursanto 2005:153) 

“communication may bedefined as 

the process of meaningful 

interaction among human being”. 

(Komunikasi dapat didefenisikan 

sebagai interaksi atau proses 

hubungan saling pengertian antar 

manusia). 

Cherry (Sutaryo 2005:43) 

“komunikasi dengan lebih 

menonjolkan pada kegiatan saling 

berbagi unsur-unsur perilaku, atau 

modus kehidupan, melalui 

perangkat-perangkat aturan”. 

Sementara itu Merrill 

(Sutaryo 2005:43) “komunikasi 

tidak lain adalah suatu penyesuaian 

pikiran, penciptaan perangkat 

symbol bersama didalam pikiran 

para peserta”. Oleh karna itu untuk 

terbentuknya suatu pikiran atau ide 

yang baik bagi para pegawai maka 

diperlukan komunikasi yang sangat 

baik. 

 Depari (Widjaja 2010:1)” 

mengemukakan bahwa komunikasi 

adalah proses penyampaian 

gagasan, harapan, pesan yang 

disampaikan melalui lambang 

tertentu yang mengandung arti, 

dilakukan oleh penyampaian pesan 

(source, communicator, sender) 

ditujukan pada penerima pesan 

(receiver, communicator,atau 

audience) dengan maksud mencapai 

kebersamaan (commonnees)”. 

“Komunikasi juga 

merupakan inti dari semua 

hubungan sosial, apa tersebut dapat 

mempererat atau mempersatukan 

mereka, mengurangi ketegangan 

atau melenyapkan persengketaan 

apabila muncul” widjaja (2010bila 

orang telah mengadakan hubungan 

tetap, maka sistem komunikasi 

yang mereka lakukan akan 

menentukan apakah apakah 

sistem:4). Sedangkan Stoner dalam 

widjaja (2010:8) “menyebutkan 

bahwa komunikasi adalah proses 

dimana seseorang berusaha 

memberikan pengertian dengan 

cara pemindahan pesan”. 

2. Kinerja 

Kinerja merupakan suatu 

hasil dari aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang. Kinerja memiliki 

banyak definisi yang dikemukakan 

oleh ahli. Perbedaan ini 
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dikarenakan setiap manusia 

memiliki kepribadian yang berbeda 

pula. Amstong dan Baron dalam 

Fahmi (2010:02) “menyatakan 

bahwa kinerja adalah hasil 

pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan 

konsumen dan memberikan 

konstribusi ekonomi”.  

Dalam bukunya, Tika 

(2010:121) “kinerja adalah hasil-

hasil fungsi pekerjaan/kegiatan 

seseorang atau kelompok dalam 

suatu organisasi yang dipengaruhi 

oleh berbagai factor untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam 

periode waktu tertentu”. 

“Kinerja juga dikatakan 

sebagai suatu hasil yang diperoleh 

oleh suatu organisasi baik 

organisasi tersebut bersifat profit 

oriented dan non profit oriented 

yang dihasilkan selama satu periode 

waktu”. Fahmi (2010:02) 

Kinerja organisasi 

merupakan suatu hal yang penting 

dan dipengaruhi oleh berbagai 

factor dalam organisasi.  Nasucha 

(Fahmi 2010: 03)” menyatakan 

bahwa kinerja organisasi adalah 

sebagai efektivitas organisasi secara 

menyeluruh untuk memenuhi 

kebutuhan yang telah ditetapkan 

dari setiap kelompok yang 

berkenaan dengan usaha-usaha 

yang sistemik dan meningkatkan 

kemampuan organisasi secara terus 

menerus mencapai kebutuhannya 

secara efektif”. 

Bernian dan Rusel (Tika 

2010:121) mendefenisikan “kinerja 

adalah sebagai pencatatan hasil-

hasil yang dieroleh dari fungsi-

fungsi pekerjaan atau kegiatan 

tertentu selama kurun waktu 

tertentu”. Sedangkan menurut 

Prawiro Suntoro “kinerja adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai 

seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi 

dalam periode waktu tertentu. 

Mahsum (Sembiring, 

2009:25) ”kinerja (performance) 

adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi 

dan visi dalam organisasi”. 

Sedangkan “kinerja bisa juga 

dikatakan sebagai sebuah hasil 

kerja (output) dari suatu proses 

(konversi) tertentu yang dilakukan 

oleh seluruh komponen organisasi 

terhadap sumber-sumber daya 

(resourse), data dan informasi, 

kebijakan, dan waktu tertentu yang 

digunakan disebut sebagai masukan 

(input)”. 
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Tika (Uha, 2013:213) 

“mengemukakan pendapat 

beberapa pakar tentang kinerja 

dikonsepsikan dengan formulasi 

defenisi yang berbeda-beda sebagai 

berikut. Menurut stoner (1978) 

kinerja adalah fungsi dari motivasi, 

kecakapan, dan persepsi peranan”. 

Bernardin dan Russel (1993) 

“mendefenisikan kinerja sebagai 

pencatatan hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi pekerjaan atau 

kegiatan tertentu selama kurun 

waktu tertentu”. “Menurut 

Handoko kinerja sebagai proses 

dimana organisasi mengevaluasi 

atau menilai prestasi kerja 

karyawan”. Sedangkan pendapat 

lain dikemukakan oleh Gibson 

(1990:40) “bahwa kinerja seseorang 

ditentukan oleh kemampuan dan 

motivasinya untuk melaksankan 

pekerjaan”.  

Dari berbagai definisi 

tentang kinerja di atas, maka 

penulis menyimpulkan bahwa 

kinerja adalah suatu hasil dari 

aktifitas bersama dalam suatu 

organisasi dimana aktifitas yang 

dijalankan tersebut dipengaruhi 

oleh berbagai factor tertentu dalam 

organisasi tersebut. 

C. KERANGKA BERPIKIR 

Agar penelitian ini dapat 

dilakukan dengan sistematis, terkontrol 

dan terpadu maka dibuat kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Kerangka Pemikiran Pengaruh 

Komunikasi Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai: 

Komunikasi organisasi Kinerja 

 

 

 

Pada penjelasan kerangka 

pemikiran diatas penulis ingin 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

antara komunikasi organisasi terhadap 

kinerja dengan menampilkan variabel 

dependent dan independent beserta sub 

indikatornya. 

D. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan suatu 

jawaban yang sifatnya sementara dan 

belum bisa dipastikan kebenarannya. 

Ho : komunikasi organisasi 

tidak berpengaruh sama sekali 

terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Camat Siantan Tengah kabupaten 

kepulauan Anambas 

Ha : komunikasi organisasi 

sangat berpengaruh besar terhadap 

kinerja pegawai di Kantor Camat 

Siantan Tengah kabupaten kepulauan 

Anambas. 

E. KONSEP OPERASIONAL 

Kerangka konsep 

digunakan untuk mempermudah 

a. Komunikasi harus 

selalu jelas 

b. Keputusan  dibuat 

secara bersama 

c. Mendorong 

partisipasi pegawai 

d. Kerja sama baik 

 

a. Potensi diri 

b. Hasil kerja 

optimal 

c. Antusias 

d. Proses 

kerja 
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memberikan landasan dalam 

penelitian, maka peneliti terlebih 

dahulu menjelaskan konsep yang 

akan dioperasionalkan. Hal ini 

dimaksudkan agar konsep yang 

digunakan nantinya dalam 

penelitian ini tidak menyimpang  

dan menjadi salah tafsir serta dapat 

memberikan penjelasan yang lebih 

terarah. 

1) Variabel X ( Komunikasi 

Organisasi) 

2) Variabel Y (Kinerja) 

 

F. METODE PENELITIAN 

Pada metode penelitian ini, 

penulis juga merumuskan beberapa 

metode peneltian. Adapun metode 

penelitian tersebut terdiri dari: 

Jenis Penelitian penelitian yang 

penulis gunakan pada penelitian ini 

merupakan metode yang tepat dan 

akurat tergantung dengan tujuan dan 

kegunaan penelitian yang penulis buat. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

yang mencari pengaruh variabel x ke 

variabel y atau disebut dengan 

penelitian asosiatif. 

Lokasi penelitian Adapun 

lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor 

Camat Siantan Tengah Kabupaten 

Kepulauan Anambas. Alasan pemilihan 

lokasi tersebutdengan melihat dari 

observasi penulis pada waktu 

sebelumnya, pegawai Kantor Camat 

Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan 

Anambas banyak yang tidak mengerti 

akan komunikasi yang baik, banyak dari 

mereka yang menggunakan bahasa 

daerah, banyaknya pegawai yang 

membeda-bedakan status jabatan antar 

sesama anggota organisasi. Mereka 

saling berkelompok dan saling 

bertentangan. Dengan begitu interaksi 

yang buruk ini menghasilkan 

komunikasi yang buruk juga bagi para 

anggota organisasi. 

Jenis data Terdapat dua data 

dalam penelitian ini, yaitu data primer 

dan data skunder. Kedua data ini 

berbeda dari cara diperolehnya. Data 

skunder merupakan data yang penulis 

dapatkan dari hasil penelitian 

sebelumnya. Data primer merupakan 

data yang penulis peroleh dengan cara 

penulis menemukannya sendiri di 

lapangan. 

      Populasi dan Sampel 

1. Populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan staf yang 

berada dalam Kantor Camat 

Siantan Tengah Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 

2. Sampel Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik 

sampling jenuh, dimana jika 

jumlah populasi kurang dari 30, 

maka teknik sampling yang 

digunakan adalah Sampling 
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Jenuh. Sampling jenuh adalah 

teknik dimana seluruh populasi 

adalah sampel. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sampel 

dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan pegawai yang ada 

dalam Kantor Camat Siantan 

tengah Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik dan alat pengumpulan 

data pada penelitian ini adalah 

a. Observasi (pengamatan sendiri 

di lokasi penelitian oleh 

penulis) merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan 

psikhologis. 

b. Kuisioner yaitu penulis 

membuat suatu daftar 

pertanyaan secara sistematis 

yang didasarkan atas variable-

variabel penelitian yang 

kemudian dijabarkan lagi 

menjadi unsure-unsur yang 

dibuat sebagai kerangka 

membuat pertanyaan-

pertanyaan. Kuisioner ini 

ditujukan kepada pegawai 

Kantor Camat Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan 

Anambas. Alat yang digunakan 

dalam kuisioner ini yaitu 

angket. 

 

Teknik Analisis Data Data yang 

terkumpul diolah dengan memberi 

bobot untuk masing-masing 

jawaban reponden, kemudian 

ditabulasikan dan dianalisis secara 

deskriptif. 

 

3. SEJARAH SINGKAT 

KECAMATAN SIANTAN 

TENGAH 

  Kecamatan siantan tengah 

dibentuk berdasarkan peraturan Bupati 

Anambas Nomor 159 Tahun 2008 

tanggal 1 juli 2008 tentang 

pembentukan Kecamatan siantan 

tengah. Kecamatan siantan tengah 

terdiri dari 6 Desa yaitu Air Asuk, Desa 

Teluk Siantan, Desa Air Sena, Desa 

Teluk Sunting, Desa Liuk, dan Desa 

Lidi. Kecamatan Siantan Tengah 

mempunyai lingkungan 8 buah dusun, 

19 rukun warga (RW) dan 32 rukun 

tetangga (RT). Secara keseluruhan 

jumlah penduduk di Kecamatan Siantan 

Tengah pada tahun 2012-2013 adalah 

3.222 jiwa. Kecamatan Siantan Tengah 

memiliki luas wilayah sebesar 

4.364,522 KM, yang terdiri dari 88,261 

KM luas daratan. Ketinggian wilayah 

kecamatan Siantan Tengah adalah 40 

M, sedangkan suhu 

maksimum/minimum adalah antara 

25℃ sampai dengan 30℃. 

Wilayah Kecamatan Siantan 

Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas 

secara geogerafis mempunyai batas-
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batas wilayah yaitu sebelah utara 

berbatasan dengan kecamatan palmatak, 

sebelah selatan berbatasan dengan 

Tarempa Kecamatan Siantan, sebelah 

barat Gunung payung Teluk Durian 

Desa Payaklaman Kecamatan Palmatak 

dan sebelah Timur berbatasan dengan 

laut Natuna. Kecamatan Siantan Tengah 

terletak antara lintang 3°15°08” Bujur 

:106°17°59”. Sebagai wilayah 

kecamatan. Kecamatan Siantan Tengah 

Kabupaten Kepulauan Anambas 

memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan wilayah lain, hal ini dikarenakan 

sebagian besar wilayahnya terdiri dari 

lautan dan pulau-pulau salah satu dari 

gugusan Kepulauan Anambas yang 

dikelilingi oleh lautan Cina Selatan 

yang berbatasan langsung dengan 

Negara tetangga. 

Wilayah Kecamatan Siantan 

Tengah dikelilingi oleh lautan, maka 

iklimnya sangat dipengaruhi oleh iklim 

laut, yang akan menyebabkan 

perubahan arah angin yang akan terjadi 

sewaktu-waktu. Dengan wilayah yang 

cenderung basah akan mengakibatkan 

curah hujan pertahunnya cukup tinggi 

yakni 2.100 ml. Dengan temperatur 

berkisar 25-30℃. Secara umum 

Kecamatan Siantan Tengah mengenal 

beberapa musim 

G. PEMBAHASAN  

1. Komunikasi  

merupakan dasar bagi 

setiap orang untuk berinteraksi 

dengan orang lain. Komunikasi 

sangat berperan penting dalam 

kegiatan manusia sehari-hari. 

Bukan hanya dalam sebuah 

organisasi, namun dalam kehidupan  

sehari-hari komunikasi juga sangat 

dibutuhkan oleh kita semua untuk 

saling berinteraksi.  Adapun 

indikator dari Komunikasi ini bisa 

dilihat dari: 

a. Komunikasi sesama pegawai 

dikantor  camat siantan tengah 

Komunikasi dikantor 

camat siantan tengah kabupaten 

kepulauan anambas sejauh ini 

masih sangat baik, karena dalam 

kegiatan sehari-hari mereka sering 

melakukan interaksi dengan baik 

untuk sesama pegawai atau 

sesama masyarakat yang datang 

dikantor meskipun masih ada 

pegawai yang tidak melakukan 

komunikasi dengan baik, tetapi 

semuanya masih bisa diselesai 

dengan baik pula.. 

b. Menurut pembaca apakah 

komunikasi dikantor camat siantan 

tengah ini sudah berjalan sangat 

baik 

Komunikasi organisasi 

merupakan hal yang sangat 

penting dalam sebuah organisasi, 

apabila didalam sebuah organisasi 

komunikasinya tidak berjalan 

dengan sangat baik, maka untuk 
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melakukan aktifitas lainnya akan sangat sulit pula. 

 

c. Bagaimana komunikasi sehari-hari 

yang dilakukan dikantor camat 

siantan tengah 

sejauh manakah mereka 

mampu melakukan komunikasi 

sehari-hari didalam kantor. 

2. Pesan   

Pesan merupakan 

pemberitahuan, kata, atau 

komunikasi baik lisan maupun 

tertulis, yang dikirim dari satu 

orang ke orang lain. Pesan juga 

merupakan inti dari proses 

komunikasi. Indikator pesan ini pun 

bisa dilihat dari: 

a. Bagaimanakah pesan yang 

disampaikan oleh pimpinan 

Diharapkan seorang 

pemimpin dapat menyampaikan 

pesan dengan jelas, supaya para 

pegawai tidak bertanya-tanya lagi 

tentang isi pesan yang telah 

disampaikan. Tujuannya yaitu 

untuk mempermudah semua 

kegiatan yang akan dilakukan 

dalam sebuah organisasi. 

b. Apakah pendapat anda terhadap isi-

isi pesan yang disampaikan oleh 

pemimpin dikantor camat siantan 

tengah sudah cukup baik 

Diharapkan pesan-pesan 

yang disampaikan oleh seorang 

pemimpin haruslah sangat baik 

dan jelas sehingga para pegawai 

mampu memahami isi pesan 

tersebut. 

c. bagaimanakah cara pemimpin 

menyampaikan pesan apakah sudah 

sangat baik 

merupakan suatu yang 

sangat diperlu kan, karna cara 

menyampaikan pesan juga bisa 

memberikan sipendengar 

bersemangat untuk mendengar 

atau tidak.  

d. Bagaimana respon komunikan 

terhadap pesan yang disampaikan 

oleh komunikator 

Perlunya respon yang baik 

pula oleh komunikan terhadap 

pesan yang disampaikan oleh 

seorang komunikator.  

3. Interaksi  

Interaksi merupakan suatu 

jenis tindakan yang terjadi ketika dua 

atau lebih objek mempengaruhi atau 

memiliki satu sama lain. Indikator 

Interaksi  ini pun bisa dilihat dari: 

a. Bagaimana tanggapan/respon 

anda terhadap pesan yang 

disampaikan oleh pemimpin 

Tanggapan/respon 

merupakan suatu tindakan yang 

akan diambil oleh para pegawai 

disaat pemimpinnya 

menyampaikan pesan. Disini 

berarti para pegawai harus benar-

benar serius dalam mendengarkan 

semua pesan atau kegiatan yang 

akan disampaikan oleh pemimpin, 
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agar tidak adanya kesalahan 

dalam mengerjakan tugas. 

b. Gaya penyampaian pesan yang 

digunakan oleh pemimpin saat 

dalam proses menyampaikan 

pesan apakah sudah baik 

Merupakan gaya yang 

dilakukan oleh pemimpin saat 

menyampaikan pesan agar para 

pegawai merasa senang saat 

melihat seorang pemimpin  

menyampaikan pesan. 

c. Bagaimana bahasa yang 

digunakan oleh pemimpin saat 

menyampaikan pesan 

Bahasa yang digunakan 

saat menyampaikan pesan sangat 

penting bagi seorang pemimpin, 

karena bahasa yang digunakan 

menunjukkan sikap kita terhadap 

orang lain. Selain itu bahas yang 

baik juga akan benar-benar 

mendukung proses kerja akan 

berlangsung sangat baik, karena 

sifat dan prilaku seseorang juga 

sangat ditentukan oleh bahasa 

yang dilakukannya.  

d. Bagaimana rasa percaya diri 

komunikator  

Rasa percaya diri harus 

ditanamkan dalam jiwa seorang 

pemimpin, karena pada saat dia 

memimpin suatu organisasi 

seorang pemimpin harus benar-

benar merasa percaya diri. 

 

 

4. Situasi dan kondisi 

Merupakan hal yang penting 

dalam penyampaian pesan atau 

melakukan komunikasi. Komunikasi 

yang baik akan didukung oleh situasi 

dan kondisi yang baik. Indikator 

Komunikasi ini pun bisa dilihat dari: 

a. Waktu penyampaian pesan 

Merupakan langkah yang 

sangat perlu diperhatikan dalam 

menyampaikan pesan, karena 

waktu seseorang tidak bisa 

diganggu tanpa minta izin terlebih 

dahulu. 

b. Tenggang waktu 

Merupakan penyampaian 

informasi yang disampaikan 

secara bertahap tanpa harus 

terburu-buru, dan juga 

memberikan waktu yang yang 

lama dalam menyelesaikan tugas. 

c. Penyampaian pesan langsung atau 

tidak langsung  

Merupakan suatu langkah 

yang melihat situasi atau kondisi 

yang sangat baik atau tidak.. 

d. Jarak penyampaian pesan 

Merupakan cara yang 

sangat baik juga dalam 

penyampaian pesan, karena kita 

bisa melihat situasi dan kondisi 

para penerima pesan. 

5. Media  

Media merupakan alat 

untuk menyampaikan pesan. 

Indikator media ini pun bisa 

dilihat dari: 
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a. Penyampaian pesan melalui 

telefon 

Merupakan salah satu jalan 

alternative apabila antara 

sipemberi pesan dan penerima 

pesan tidak bisa bertemu secara 

langsung atau bertatap muka. 

b. Penyampaian pesan melalui 

internet 

Merupakan penyampaian 

pesan yang tidak begitu baik, 

karena belum tentu semua 

pegawai mengetahui tentang 

pesan yang disampaikan melalui 

internet atau bisa juga masih 

belom adanya pegawai yang 

mengetahui banyak tentang 

internet. 

c. Penyampaian pesan secara lisan 

Merupakan penyampaian 

pesan yang sangat baik, karena 

jika penyampaian pesan langsung 

berhadapan dapat memberikan 

respon yang baik bagi para 

penerima pesan. 

d. Penyampaian pesan melalui surat 

Merupakan jalan 

alternative terakhir yang bisa 

dilakukan oleh pemimpin atau 

pegawai, yang mungkin dikarnai 

dalam keadaan sakit. 

 

A. Variabel Terikat (Y) Kinerja 

Kinerja merupakan suatu 

hasil dari aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang.  Untuk mengetahui 

lebih jauh tentang kinerja para 

pegawai dikantor camat siantan 

tengah kabupaten kepulauan 

anambas maka dirancang beberapa 

indikator sebagai variabel terikat  

(dependent). 

1. Aktivitas  

Aktivitas merupakan 

kegiatan yang dilakukan dalam 

sebuah organisasi dan juga untuk 

mengetahui hasil dari aktivitas itu 

sendiri. Indikator aktivitas  ini 

pun bisa dilihat dari : 

a. Kerja sama dalam organisasi 

Merupakan sebuah bentuk 

kerja keras yang dilakukan oleh 

para kelompok organisasi, guna 

untuk mendapatkan hasil yang 

benar-benar maksimal untuk 

memajukan organisasi tersebut. 

b. Tugas untuk setiap aktivitas 

Merupakan tanggungjawab 

yang harus diselesai oleh para 

pegawai yang ada dalam sebuah 

organisasi. 

c. Musyawarah untuk mengambil 

sebuah keputusan  

Merupakan hasil yang 

telah disepakati bersama tanpa 

ada yang merasa iri atau dengki 

terhadap keputusan yang telah 

diambil. 

d. Dinas diluar kota 

Merupakan kegiatan atau 

aktivitas yang biasa dilakukan 

oleh setiap organisasi.  
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e. Mengadakan pelatihan  

Merupakan sebuah proses 

mencari pengetahuan dengan 

mengadakan pelatihan bersama-

sama dengan organisasi lainnya 

guna untuk menambah wawasan 

yang lebih luas lagi. 

2. Hasil dari aktivitas 

Merupakan suatu bentuk 

keberhasilan dari semua tugas-

tugas yang telah dikerjakan 

selama ini. Indikator tidak hasil 

dari aktivitas ini pun bisa dilihat 

dari: 

a. Kemampuan organisasi 

Merupakan skill yang ada 

pada organisasi, sehingga 

organisasi mampu menyelesaikan 

tugas-tugas dengan mudah. Skill 

ini harus ada pada setiap masing-

masing pegawai yang bekerja 

diorganisasi, karna skill sangat 

diperlukan dalam sebuah 

organisasi untuk maju 

kedepannya. 

b. Prestasi sudah sangat baik 

Merupakan hasil yang 

sangat bagus, karna prestasi yang 

didapat adalah usaha bersama-

sama. 

c. Hasil kerja/produktifitas yang 

sudah baik 

Merupakan semua hasil 

dari kegiatan-kegiatan yang sudah 

dilaksanakan dengan baik. 

d. Efektifitas sudah tercapat sangat 

baik atau belum 

Merupakan suatu ukuran 

yang menyatakan seberapa jauh 

target yang telah dicapai dalam 

sebuah organisasi. 

3. Kebutuhan yang telah ditetapkan 

Merupakan suatu peraturan 

yang telah dibuat dalam sebuah 

organisasi.. Indikator dari kebutuhan 

yang telah ditetapkan ini pun bisa 

dilihat dari : 

a. Aturan yang sudah berlaku sangat 

baik atau tidak 

Merupakan suatu perintah 

yang harus ditaati oleh setiap 

anggota organisasi. 

b. Disiplin kerja yang diterapkan 

sudah sangat baik atau  tidak 

Merupakan suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh 

dan taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis. Taat 

pada peraturan sudah menjadi 

tanggungjawab masing-masing 

pegawai, karna dalam sebuah 

organisasi setiap pegawai harus 

benar-benar disiplin dengan 

peraturan yang ada, disiplin ini 

diterapkan guna untuk 

memajukan organisasi 

kedepannya agar mudah dalam 

menghasilkan kinerja yang baik. 

c. Waktu yang diberikan untuk 

melakukan proses pekerjaan 

sudah sangat baik atau tidak 



19 
 

Merupakan seluruh 

rangkaian saat ketika proses, 

perbuatan, atau keadaan berada 

atau berlangsung. 

d. Absen yang dijalankan sudah 

sangat baik atau tidak 

Merupakan suatu data 

kehadiran yang sangat baik 

diterapkan oleh semua organisasi. 

e. Tanggungjawab yang diberikan 

apakah sudah sangat 

diperhatikan/dijalankan sangat 

dengan baik atau tidak 

Merupakan suatu 

kewajiban yang benar-benar harus 

diperhatikan dan di tekuni dengan 

baik 

 

H. PENUTUP  

Untuk mengetahui hasil dari 

pengaruh komunikasi organisasi 

terhadap kinerja pegawai dikantor 

camat siantan tengah kabupaten 

kepulauan anambas. Peneliti 

menggunakan berbagai macam uji 

perhitungan 

Pertama dengan menggunakan 

Uji validitas akan menguji masing-

masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, dimana didalam seluruh 

variabel penelitian ini memuat 35 

pertanyaan yang harus dijawab 

responden. Adapun kreteria digunakan 

dalam menentukan valid tidaknya 

pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

tingkat kepecayaan =95 % dengan taraf 

kesalahan α = 5 % untuk  N = 28, maka 

r tabel = 0,373, jika r hitung 

dibandingkan dengan r tabel 

(0,386≥0,373) maka hasil pengujian 

validitas tersebut valid. Berdasarkan 

dari analisa bahwa r hitung lebih besar 

dari pada r tabel, maka hasil pengujian 

validitas semua indikator semua valid. 

Untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel 

Komunikasi Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai di Kantor Camat 

Siantan Tengah Kabupaten 

Kepulauan Anambas, maka peneliti 

juga menggunakan 2 cara yaitu 

dengan cara SPSS17 (model 

summary) dan perhitungan 

koefisien determinan. Dimana 

setelah menggunakan cara pertama 

yaitu dengan menggunakan cara 

model summary sehingga dapat 

diketahui bahwa besarnya pengaruh 

komunikasi organisasi terhadap 

kinerja adalah sebesar 0,149 atau 

14,9%. Sedangkan dengan 

menggunakan cara yang kedua 

yaitu perhitungan koefisien 

determinan  bahwa besarnya 

pengaruh komunikasi organisasi 

terhadap kinerja pegawai dikantor 

camat siantan tengah yaitu 14,9% 

dimana komunikasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja. 

 Kemudian pada peneltian ini 

penulis juga menggunakan uji 

hipotesis dengan t-test digunakan 

untuk mengetahui variabel bebas 
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memiliki hubungan signifikan/tidak 

dengan variabel terikat secara 

individual  untuk setiap variabel. 

Uji T dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa jauh suatu 

variabel independen (komunikasi 

organisasi) terhadap variabel 

dependen (Kinerja). 

1. Ho diterima, Ha ditolak jika = t 

hitung ≤ t table (berpengaruh 

signifikan) 

2. Ho ditolak, dan Ha diterima jika = 

≥ t table (berpengeruh tidak 

signifikan) 

 Dengan pengujian 1 sisi (one tail 

text) hasil diperoleh untuk t tabel 

sebesar 2,056. Berdasarkan 

ketentuan diatas maka dapat 

diketahui t hitung ≥ t tabel 

(5,646,≥2,056) maka ha diterima 

dan ho ditolak. Untuk demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

alternative (Ha) diterima sedangkan 

hipotesis nol (Ho) ditolak, hal ini 

menggambarkan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan dan 

positif antara Komunikasi 

Organisasi Terhadap Kinerja 

Pegawai di Kantor Camat Siantan 

Tengah.  

Saran 

Melihat dari hasil peneliti 

tentang Pengaruh Komunikasi 

Organisasi Terhadap Kinerja 

Pegawai di Kantor Camat Siantan 

Tengah Kabupaten Kepulauan 

Anambas. Hasilnya yaitu tidak ada 

pengaruh komunikasi terhadap 

kinerja. Walaupun tidak 

berpengaruh secara signifikan 

namun komunikasi tetap berperan 

dalam kemajuan organisasi. 

Karena, tanpa komunikasi yang 

baik antara sesama anggota 

organisasi, sangat mustahil juga 

bagi organisasi tersebut untuk 

mencapai tujuannya dengan baik. 

Oleh karna itu komunikasi 

tetap harus dijaga demi kemajuan 

organisasi, dan seharusnya tidak 

ada perbedaan atau kelompok-

kelompok tertentu dalam sebuah 

komunikasi. Artinya, komunikasi 

antar anggota organisasi harus 

merata. artinya tidak adanya 

perbedaan antar sesama anggota 

organisasi, dan saling adanya 

proses bantu-membantu sesama 

untuk kemajuan organisasi 

kedepannya.   

Komunikasi sebagai titik 

pusat kekuatan menyatukan 

sehingga terjadi koordinasi antara 

orang-orang dan karenanya mereka 

akan bergerak pada suatu tindakan 

yang terorganisir. 

 Hal ini demi kelancaran 

organisasi dan kerjasama yang baik 

dalam organisasi. Untuk itu, penulis 

memiliki saran untuk semua 



21 
 

pembaca maupun penulis sendiri 

agar tetap menjaga komunikasi 

yang baik antar sesama, Pengaruh 

yang kecil juga akan sangat 

membantu keberhasilan sebuah 

organisasi yang dijalankan. Selain 

itu anggota organisasi juga harus 

menghindari berbagai bentuk 

interaksi yang buruk yang dapat 

menimbulkan komunikasi yang 

buruk antar anggota organisasi. 

Selain itu, penulis juga 

memiliki saran bagi pemimpin 

organisasi. Untuk pemimpin dalam 

organisasi manapun, harus bisa 

mempererat persatuan dan kesatuan 

antar sesama bawahannya, 

,terciptanya persatuan dan kesatuan 

yang baik itu akan menimbulkan 

interaksi ya ng sehat dan baik bagi 

semua anggota organisasi, sehingga 

komunikasi yang dijalankan di 

organisasi yang dipimpinnya 

tersebut akan sangat baik dan 

menghindari hasil kerja yang buruk. 
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