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ABSTRACT 
This final paper analyzes the influence of organizational 

communication and leadership style toward employee performance at 
Gunung Kidul Health Office. The writer used quantitative method; the 
writer distributed a questionare to 130 respondents to gain data about the 
influence of organizational communication and leadership style toward 
employee performance at Gunung Kidul Health Office. In library study, 
the writer collected the data by reading books, articles, journals related to 
the topic.  

The writer also used human relations theory as the theoretical basis 
for this study. After the data processed into result table of questionare, the 
writer compare the table result with the basic theory. The data gathered 
were explained by result table of questionare and the explanation. The 
result of study indicated that organizational communication and leadership 
style that apply at Gunung Kidul Helath Office are influence the employee 
performance. They use those things as the main basis on build good work 
environment. The suitable work environment with the employee will make 
their performance increase. 

The results of this studi that the influence of organizational 
communication and leadership style toward employee performance at 
Gunung Kidul Health Office is included in the effective category with 
Corelations Product Moment. With value 88,2% take effect of the 
influence of organizational communication and leadership style toward 
employee performance at Gunung Kidul Health Office. 

Keywords: Oranizational Communication, Leadership Style, 
Employee Performance, dan Human Relations.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan wadah bagi orang – orang yang 

memilikitujuan yang sama. Dalam sebuah organisasi tentu ada 

sebuah struktur yang mana digunakan untuk mengantur siklus 

yang ada dalam organisasi tersebut agar berjalan lancar tanpa 

ada kesalahpahaman. Struktur yang paling utama dibutuhkan 

adalah pemimpin, yang mampu membawahi semua anggotanya 

serta mampu menjadikan organisasi tersebut maju sesuai tujuan 

yang dimiliki. 

Memasuki era dimana semua hal tidak bisa hanya 

dikerjakan sendiri, melainkan harus adanyakerjasama, gotong 

royong dan kolaborasi. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan 

komunikasi organisasi tidak hanya sekedar cara 

mengkomunikasikan secara bebas dan tegas, melainkan melalui 

beberapa cara dan strategi. Karena komunikasi merupakan 

bagian terpenting dalam kehidupan terutama pada suatu 

organisasi. 

Era digital atau yang sering disebut dengan era 4.0 

mengalami sebuah perubahan lingkungan organisasi, dimana 

semakin kompleks serta kompetitif dan bahkan menuntut setiap 

organisasi atau sebuah lembaga agar lebih responsive. Hal ini 

dimaksudkan agar perusahaan atau organisasi tersebut 
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mampubertahan dan bahkan terus berkembang. Disinilah peran 

seorang pemimpin diperlukan, pemimpin harus memulai 

perubahan,karena pada hakikatnya pemimpin adalah seorang 

panutan dan poros bagi suatu organisasi tersebut untuk 

berkembang. 

Pemimpin mempunyai beban tanggung jawab dan tugas 

yang besar, karena pemimpin merupakan agen of change atau 

agen perubahan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan 

contoh serta dapat mengayomi karyawannya, bahkan mampu 

mempengaruhi karyawannya untuk melakukan tugasnya sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan organisasi dengan maksimal tanpa 

ada perasaan terpaksa. Maka sebagai seorang pemimpin 

tentunya harus memiliki gaya kepemimpinan yang khas dan 

bisa diterima oleh anggotanya.  

Pemimpin yang mampu menjadi panutan dan bisa 

mengayomi anggotanya adalah pemimpin yang patut untuk 

dipertahankan dan tentunya akan mudah memberikan semangat 

kerja bagi anggotanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab 

Suci Al-Qur’an tentang seorang pemimpin atau khalifah ;  

 ُ��ٰ�ْ	َ
�ٰ َوَ ٰ��ِة َواِْ��َ�َٓء ا��َّ �ِت َواِ �َ� َم ا��َّٰ�+ً �َّْ�ُ(ْوَن 'ِ�َ ْ&ِ�%َ� َواَْوَ$ْ��َۤ� اِ�َْ�ِ�ْ" !ِْ	َ  اْ�َ�ْ � %ُْ�ا �َـ�َ� َو�َ  ◌ۚ  �ةِ ْ" اَ-ِ,َّ

 َ1�ْ)ِِ23ٰ  ۙ◌  

 

Wa ja’alnaahum a’immatay yahduuna bi’amrinaa wa 

auhainaaa ilaihim fi’lal-khoirooti wa iqoomash-sholaati wa 

iitaaa’az-zakaah, wa kaanuu lanaa ‘aabidiin 



 

 

3 

 

Artinya :“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai 

pemimpin-pemimpin  yang memberi petunjuk dengan perintah 

Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka  untuk 

senantiasa mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka 

menyembah.” (QS. Al-Anbiya’: 73). 

Ayat ini berbicara pada tataran ideal tentang sosok 

pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam 

kehidupan karyawannya secara keseluruhan, seperti yang ada 

pada diri para nabi manusia pilihan Allah. Karena secara 

korelatif, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks 

menggambarkan para nabi yang memberikan contoh 

keteladanan dalam membimbing umat ke jalan yang 

mensejahterakan umat lahir dan batin. Tidak berlebihan jika 

dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam 

mencari figur pemimpin ideal yang akan memberi kebaikan dan 

keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. 

Ayat tersebut masuk kedalam lingkup komunikasi 

organisasi, dimana menilai bagaimana baiknya seorang 

pemimpin, dan bagaimana selayaknya pemimpin bertindak. 

Ayat ini bisa menjadikan acuan atau salah satu tolak ukur bagi 

seorang pemimpin agar lebih amanah lagi dan lebih bisa 

menjadi pemimpin yang tidak meresahkan bagi masyarakatnya. 

Dan tentunya lebih paham tanggung jawab sejatinya bukan 

hanya kepada masyarakat melainkan kepada Allah nantinya. 
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Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang 

dilakukan seorang pemimpin untuk mempengaruhi 

karyawannya yang dinyatakan dalam bentuk suatu pola 

komunikasi atau tingkah laku dan kepribadian seseorang. Gaya 

kepemimpinan mampu menjadi sebuah kekuatan dinamis bagi 

anggotanya. Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang pemimpin dalam mengarahkan, 

mempengaruhi, mendorong dan mengendalikan anggotanya 

untuk melakukan suatu pekerjaan dengan kesadaran dan 

sukarela tanpa ada rasa benci dari anggotanya dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

Dan apabila sebuah organisasi yang memiliki pemimpin 

tetapi mengalami suatu kemunduran maka perlu adanya 

perubahan pada gaya kepemimpinannya. Mengingat tugas 

seorang pemimpin yaitu mempengaruhi agar kegiatan 

berlangsung efektif diperlukan gaya kepemimpinan yang tepat, 

sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawannya. 

Kinerja karyawan didasarkan pada kepuasaan dalam 

mendapatkan kebutuhannya. Pemimpin yang mampu 

mendorong motivasi kerja atau semangat kerja karyawannya 

atau anggotanya biasanya akan memberikan penghargaan serta 

memberikan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi karyawan 

atau anggota sehingga meraka percaya bahwa hasil yang 

mereka kerjakan sangat sesuai dengan usaha mereka dalam 

mencapainya. Kepimpinan yang benar dan berlaku secara 
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universal adalah kepemimpinan yang mampu memberikan 

motivasi atau semangat kerja bagi karyawan atau anggotanya. 

�ى اهللا 9��,3" ور6��7, ��د و�7 ◌ۖ وا�,� &��نو�  ا3,�� ا !>

�A وا�@�� ة !��2?9" ',� ���" <	,�� نB�3" ا� Cون ا�  

Artinya : “Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah 

dan Rosull-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” (QS. At-Taubah : 105) 

Berdasarkan ayat di atas, selaras dengan semua yang 

diajarkan dalam Islam bahwa lebih baik kerja daripada tidak 

melakukan pekerjaan dan hanya berada dalam rumah saja 

bermalas-malasan. Apabila masuk konsep kinerja dalam Islam 

menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah yaitu ; 

Bekerjalah kamu, demi karena Allah SWT semata dengan aneka 

amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun 

masyarakat umum, maka Allah SWT akan melihat yakni menilai 

dan memberi ganjaran terhadap amal kamu itu”, dari uraian 

tasfir di atas mampu dilihat bahwasannya kinerja yang baik 

akan mendapatkan ganjaran yang baik pula dari Allah SWT. 

Sehingga menjadi motivasi bagi karyawan untuk mengerjakan 

kerjaan dengan ikhlas hati maka hasilnya juga maksimal dengan 

Ridho Allh SWT. 
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Pekerjaan dan hasil kinerja yang baik bisa berasal dari 

loyalitas karyawannya, loyalitas sendiri dapat diperoleh 

pemimpin apabila memiliki sikap dan sifat yang baik dalam 

menyikapi karyawannya. Maka dari itu, gaya kepemimpinan 

bisa menjadi sebuah pengaruh yang penting untuk memotivasi 

karyawannya. Karena apabila gaya kepemimpinan yang di 

munculkan tidak baik, maka hasil dari kerja karyawan dapat 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan tersebut. 

Perilaku pemimpin atau gaya kepemimpinan akan 

memberikan motivasi apabila hal ini mampu memberikan rasa 

ingin terhadap kepuasaan dalam bekerja secara efektif dan 

mampu memberikan ajaran, arahan, penghargaan serta 

dukungan yang memang diperlukan oleh karyawan atau 

anggotanya.  Gaya kepemimpinan yang efektif dalam 

mengelola atau membangun sumber daya manusia akan 

berpengaruh pada perilaku kerja para anggotanya, diindikasikan 

dengan meningkatnya motivasi kerja agar kinerjanya semakin 

membaik.  

Dinas kesehatan kabupaten Gunungkidul, dalam 

pengelolaannya ada beberapa bagian yang memang terkendali 

dengan baik, akan tetapi ada beberapa diantaranya yang masih 

perlu adanya motivasi untuk meningkatkan kinerja para 

karyawan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau 

kemajuan iptek, terdapat beberapa hal yang memang perlu 

peningkatan motivasi kerja. Dengan jumlah karyawan serta 
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divisi yang sangat banyak di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul ini, tentunya ada anggota karyawan yang kurang 

dalam melakukan tugasnya didasarkan rasa malas, hal ini 

terbukti dengan kurangnya pengaplikasian di media sosial atau 

website yang didapati masih kurang beroperasi dengan aktif. 

Hal tersebut sudah beberapa kali diingatkan dan tidak 

setiap hari dari setiap karyawan memuat berita, sedangkan 

pengembangan informasi saat ini sudah berbasis gadget atau 

media internet, yang dimana dapat dengan mudah 

meningkatkan nama baik dari perusahaan atau lembaga 

tersebut. Kurangnya kesadaran atau motivasi dari karyawannya 

yang juga perlu ditingkatkan kembali. Karena dari data yang 

didapat, kurang lebih dalam satu bulan dinas kesehatan masih 

berada di bawah pihak-pihak lain seputaran penerbitan berita, 

karena penerbitan berita masih di bawah 20 berita dalam satu 

bulan dan berbeda dengan lembaga lain yang sudah lebih dari 

35 berita dalam sebulan. 

Komunikasi organisasi yang ada di dinas kesehatan 

kabupaten Gunungkidul sudah berlangsung baik, akan tetapi 

belum mampu terlihat oleh masyarakat dan terkadang banyak 

terjadi miskomunikasi antar anggota dinas, ataupun dinas 

dengan lembaga yang bernaung di dinas kesehatan kabupaten 

Gunungkidul dengan persoal yang masih terjadi di lembaga di 

bawah naungan dinas kesehatan kabupaten Gunungkidul. 
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Hal tersebut tentunya terjadi pada sebuah organisasi, 

baik organisasi masyarakat ataupun pemerintahan bahkan 

organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Disini, peneliti 

akan meneliti bagaimana gaya kepemimpinan dan apakah hal 

tersebut berpengaruh pada kinerja karyawan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul. Maka pada penelitian kali ini, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“Pengaruh 

Komunikasi Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Karyawan Dinas Kesehetan Kabupaten Gunungkidul”. 

  



 

 

9 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar pengaruh komunikasi organisasi dan gaya 

kepemimpinanterhadap kinerjakaryawan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul? 

2. Seberapa besar pengaruh komunikasi organisasi terhadap 

kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul? 

3. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengukur dan mengetahui besaran pengaruh 

komunikasi organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap 

kinerjakaryawan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 

2. Untuk mengukur dan mengetahui besaran pengaruh 

komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 

3. Untuk mengukur dan mengetahui besaran pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

bagi pengembangan studi Komunikasi khususnya pada 



 

 

10 

 

studi Komunikasi Organisasi baik organisasi provit atau 

non provit. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan evaluasi bagi semua pihak yang membutuhnya 

khususnya Pimpinan dan karyawan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul. 

E. Telaah Pustaka 

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian 

yang pertama ditemukan yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Udi Iswadi pada jurnal “Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan CV Putera Jaya Kota Cilegon”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode 

survey asosiatif.  Populasi adalah seluruh karyawan berjumlah 

65 orang.  Sedangkan sampel penelitian ditentukan berdasarkan 

tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang 

dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Berdasarkan jumlah 

populasi tersebut di atas diperoleh angka 55 sampel, dengan 

tingkat kesalahan 5%. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan pada CV Putera Jaya. Dari hasil perhitungan 

koefesien korelasi dengan teknik korelasi product moment 



 

 

11 

 

didapat rxy sebesar 0,692. Berdasarkan pedoman untuk 

interpretasi koefisien korelasi, maka koefesien korelasi sebesar 

0,692 mempunyai tingkat pengaruh yang kuat, artinya terdapat 

pengaruhyang kuat antara gaya kepemimpinan (X) terhadap 

kinerja karyawan  (Y).  

Sedangkan hasil uji koefisien determinasi didapat 

sebesar 47,85% berarti kontribusi gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan sebesar 47.85% Dan sisanya sebesar 52.15% 

ditentukan oleh faktor lain, misalnya  kompensasi langsung 

dalam bentuk gaji/upah, promosi, struktur organisasi, sistem 

pelatihan dan pengembangan, lingkungan kerja, dll. Penelitian 

tersebut dianggap oleh peneliti memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan diangkat oleh peneliti, yakni pada metode 

kuantitatif, dan Variabel X yang dibahas sama-sama membahas 

gaya kepemimpinan dan Variable Y membahas kinerja 

karyawan. Akan tetapi, terdapat perbedaan yakni peneliti 

terdahulu hanya menggunakan satu variable X akan tetapi 

penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan 2 variable 

X yaitu variable X kedua meneliti tentang komunikasi 

organisasi yang dimana digunakan untuk variable X1 dan gaya 

kepemimpinan menjadi variabel X2. 

Penelitian yang berkaitan selanjutnya, yakni penelitian 

yang dilakukan oleh Yayan Alfian Nugraha dalam jurnal 

“Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT 

general finance cabang serang”. Penelitian ini sama-sama 
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menggunakan metode kuantitatif dan mengambil populasi 

karyawan PT General Finance Cabang Serangyang dimana 

tidak disebutkan jumlahnya oleh peneliti, sementara itu untuk 

sample yang digunakan adalah seluruh  pegawai  sebanyak 64  

karyawan PT General Finance Cabang Serang.  

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel Gaya Kepemimpinan, 

terhadap variable Y (Kinerja karyawan), hal itu dapat 

dibuktikan hasil koefisien korelasi sebesar 0,895.Penelitian 

tersebut dianggap oleh peneliti memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan diangkat oleh peneliti, yakni pada metode 

kuantitatif, dan Variabel X yang dibahas sama-sama membahas 

gaya kepemimpinan. Akan tetapi, terdapat perbedaan yakni 

peneliti terdahulu hanya menggunakan satu variable X akan 

tetapi penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan 2 

variable X yaitu variable X kedua meneliti tentang komunikasi 

organisasi yang dimana digunakan untuk variable X1 dan gaya 

kepemimpinan menjadi variabel X2. 

Peneliti juga menemukan jurnal atau penelitian terkait 

lainnya, yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

Fauzen, Mochammad Al Musadieq dan Mochammad Djudi 

Mukzam dalam jurnal “Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja (studi pada karyawan ajb bumiputera kantor 

cabang celaket malang)”, mengunakan metode penelitian 

kuantitatif. Penelitian ini mengambil populasi 40 orang dan 
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teknik pengambilan sampel yaitu dari keseluruhan jumlah 

populasi, hal tersebut dikarenakan jumlah populaasi kurang dari 

100. Hasil penelitian dari hasil keseluruhan perhitungan dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Kinerja karyawan secara simultan dan 

parsial. 

Peneliti juga menemukan jurnal atau penelitian lainnya, 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mirza Asmi Akbar dalam 

jurnal “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan 

Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi 

pada karyawan Bank Jatim cabang Malang)”, menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan bank jatim malang sebanyak 74 orang, 

dengan teknik sampling jenuh atau sensus. Hasil penelitian dari 

gaya kepemimpinan transformasional dan komunikasi 

organisasi terhadap kinerja karyawan sebesar 56,6%. 

Komunikasi organisasi memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

Penelitian tersebut dianggap oleh peneliti memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti, 

yakni pada metode kuantitatif, dan Variabel X yang sama-sama 

membahas gaya kepemimpinan dan Variable Y membahas 

kinerja karyawan. 

Berikut keterangan dengan bentuk tabel ketiga jurnal di 

atas : 
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Tabel 1  
Telaah Pustaka 

No Nama Judul Artikel Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Udi Iswan Pengaruh gaya 
kepemimpinan terhadap 
motivasi kerja pada 
karyawan CV Putera 
Jaya Kota Cilegon. 
Jurnal Elektronik 
REKAMAN (Riset 
Ekonomi bidang 
manajemen dan 
akutansi) sekolah tinggi 
ilmu ekonomi galileo, 
ISNN : 2598-8107 Vol. 
2 No. 1 Mei 2018. 

Penelitian yang dilakukan 
memiliki hasil terdapat 
pengaruh yang dignifikan 
antara gaya kepemimpinan 
terhadap motivasi kerja 
pada CV Putera Jaya. 
Ditunjukan dari hasil 
analisis koefisien korelasi 
product moment (rxy)  
dengan angka yang 
diperoleh 0,692 yang 
berarti ada korelasi yang 
kuat antara gaya 
kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan. 

Metode penelitian 
yang digunakan 
kuantitatif.  
Serta ciri-ciri dari 
gaya 
kepemimpin-an 
sama. 

Perbedaan 
penelitian ini 
pada tempat 
peneliitan, 
jumlah variabel 
x serta jenis cara  
metode 
penelitian yang 
digunakan untuk 
mendapat data. 

2. Yayan Alfian 
Nugraha 

Pengaruh gaya 
kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan PT. 
General Finance cabang 
Serang. 
Jurnal ilmiah revenue, 
Akademik akuntansi 
keuangan dan perbankan 
Indonesia.  
ISSN : 2442-8493 Vol. 2 
No. 2,  Juni 2016 

Hasil penelitian ini 
menujukan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan 
antara variable x terhadap 
y, yang di peroleh dari 
hasil koefisien korelasi 
sebesar 0,895. Gaya 
kepemimpinan memang 
benar mampu 
mempengaruhi kinerja 
karyawannya serta mempu 
meningkatkan kerja 
karyawannya. 

Metode penelitian 
yang digunakan 
kuantitatif. Dan 
penelitian sama-
sama 
dimaksudkan 
untuk mengukur 
apakah gaya 
kepemimpinan 
mempengaruhi 
karyawannya. 

Perbedaan pada 
variabel X, 
dimana 
penelitian ini 
menggunakan 
satu varibel x. 
pada variabel Y 
berbeda. 

3. Ahmad 
fauzen 
Mochammad 
al musadieq 
Mochammad 
djudi 
mukzam 

Pengaruh gaya 
kepemimpinan terhadap 
motivasi kerja (studi 
pada karyawan ajb 
bumiputera kantor 
cabang celaket malang). 
Jurnal Administrasi 
Bisnis  (JAB)| Vol. 9 No. 
2 April  2014 

Hasil penelitian dari hasil 
keseluruhan perhitungan 
dapat disimpulkan bahwa 
variabel bebas mempunyai 
pengaruh yang signifikan 
terhadap Kinerja karyawan 
secara simultan dan parsial. 

Pada metode 
kuantitatif, dan 
Variabel X yang 
dibahas sama-
sama membahas 
gaya 
kepemimpinan. 

Perbedaan hanya 
menggunakan 1 
variable 
sedangkan 
penelitian 
sekarang 
menggunakan 2 
variable X. 

4. Mirza Asmi 
Akbar 

Pengaruh gaya 
kepemimpinan 
transformasional dan 
komunikasi organisasi 
terhadap kinerja 
karyawan (studi pada 
karyawan bank jatim 
cabang malang)  
Jurnal administrasi 
bisnis| Vo. 3 No. 1 Maret 
2015 

Hasil penelitian yaitu 
bahwa Gaya 
kepemimpinan dan 
komunikasi organisasi 
berpengaruh sebesar 56,6% 
terhadap kinerja karyawan. 
Serta komunikasi 
organisasi sendiri memiliki 
pengaruh signifikan positif 
terhadap kinerja karyawan. 

Membahas 
pengaruh gaya 
kepemimpinan 
dan komunikasi 
organisasi 
terhadap kinerja 
karyawan 

Pnelitian 
terdahulu 
menggunakan 
sample jenuh 
sedangkan 
penelitian ini 
diperoleh sampel 
dari perhitungan 
Slovin. 

Sumber : Olahan Peneliti 



 

 

15 

 

F. Landasan Teori 

Penelitian kali ini mengangkat permasalahan mengenai 

pengaruh komunikasi organisasi dan gaya kepemimpian 

terhadap kinerja karyawan. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah Teori 

Hubungan Manusia. Dalam teori ini dijelaskan bahwa 

hubungan sosial adalah sesuatu yang penting bagi individu 

maupun bagi kehidupan suatu organisasi layaknya organisasi 

pemerintahan, swasta dan lain sebagainya, baik organisasi besar 

maupun organisasi kecil sekalipun.  

Elton Mayo merupakan sosok peneliti dari Harvad 

University yang mencetuskan Teori Hubungan Manusia ini. 

Teori ini dikenal sebagai studi Hawtheone (1924-1932), yang 

merupakan bagian dari teori mengenai organisasi. Menurut 

Elton ada sebuah perbedaan signifikan antara para pekerja yang 

diberikan perhatian, informasi, dukungan dari organisasi 

terhadap kinerjanya dibandingkan dengan karyawan yang tidak 

diberikan hal tersebut oleh pemimpinnya (Masmuh, 2010:144).  

Teori ini, sebenarnya menyadarkan pentingnya 

hubungan sosial dalam sebuah organisasi, maka dari itu 

berdasarkan pendapat yang sudah dikemukakan oleh Elton 

maka seharusnya hubungan sosial dalam organisasi perlu di 

praktikkan dengan selalu menjalin hubungan antar anggota 

organisasi. Hubungan sosial tersebut tidak hanya antar 

karyawan saja, melainkan dari pimpinan terhadap bawahannya 
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dan sebaliknya. Teori hubungan manusia (human relations)  ini 

lebih menekankan pada pentingnya antar individu dalam 

hubungan sosial di kehidupan organisasi. Ada beberapa 

anggapan dasar dari pendekatan human relations (Rohim, 

2009:122) sebagai berikut :  

1) Produktivitas atau kinerja ditentukan oleh norma sosial dan 

faktor psikologis. 

2) Seluruh imbalan yang bersifat non ekonomis, sangat 

penting dalam memotivasi cara karyawan. 

3) Karyawan biasanya memberikan reaksi terhadap suatu 

persoalan, lebih sebagai anggota kelompok dari pada 

individu. 

4) Kepemimpinan memegang peranan yang penting dan 

mencakup aspek-aspek formal dan informal. 

5) Penganut aliran hubungan manusia menganggap 

komunikasi sebagai fasilitator penting dalam proses 

pembuatan keputusan. 

Teori hubungan manusia penting sekali bagi sebuah 

organisasi dan perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

hubungan para anggota karyawan. Kualitas dari hubungan antar 

karyawan juga dapat dilihat dari komunikasi organisasi atau 

komunikasi antar karyawan dan pimpinan. Bahkan dalam 

hubungan manusia dalam konteks suatu perusahaan, komunikasi 

organisasi dan bagaimana seorang pemimpin memimpin 

karyawannya juga berpengaruh besar terhadap kinerja atau 
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kenyamanan karyawannya dalam bekerja dan tentunya 

bepengaruh juga terhadap kinerja karyawannya yang nantinya 

akan memberikan motivasi bagi para karyawan dalam 

meningkatkan kinerja mereka. 

1. Komunikasi Organisasi 

Menurut Robbins (2006) menyatakan bahwa 

komunikasi merupakan  sebuah  pemahaman makna kepada 

orang lain dalam bentuk lambang-lambang, simbol, atau 

bahasa-bahasa tertentu sehingga orang yang menerima 

informasi memahami maksud dari informasi tersebut. Menurut 

James G. Robbins dan Barbara S. Jones (1982), dalam 

bukunya Effective for today manajer, bahwa: “Komunikasi 

adalah suatu tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan 

penyampaian atau pengoperan lambang-lambang yang 

mengandung arti atau makna. Komunikasi pada dasarnya 

melakukan hubungan dengan pemindahan atau penyampaian 

atau pengoperan lambang-lambang (biasanya dalam bentuk 

kata-kata) untuk merubah tingkah laku orang lain. 

Organisasi merupakan istilah yang  berasal dari bahasa 

Latin organizare, yang secara harafiah berarti paduan dari 

bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. 

Everet M. Rogers mendefinisikan organisasi sebagai suatu 

sistem yanng mapan dari mereka yang bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama, melalui pembagian tugas dan 
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jenjang kepangkatan, dalam bukunya Communication is 

Organization. 

Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk 

memudahkan melaksanakan, dan melancarkan jalannya 

organisasi. Menurut Koontz dalam Moekijat (1993: 15-16), 

dalam arti luas tujuan komunikasi organisasi adalah untuk 

mengadakan perubahan dan untuk memengaruhi tindakan ke 

arah kesejahteraan perusahaan. Pentingnya komunikasi dalam 

organisasi berfungsinya internal perusahaan. 

Korelasi yang ada antara ilmu komunikasi dengan 

organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada 

manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan 

organisasi. Komunikasi organisasi merupakan suatu 

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di 

dalam kelompok formal maupun informal dari suatu 

organisasi.  

Komunikasi organisasi formal adalah komunikasi yang 

disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi 

pada kepentingan organisasi, yang dimana berisi tentang cara 

kerja dalam organisasi, produktivitas, dan sebagainya. Contoh 

komunikasi organisasi formal yaitu memo, kebijakan, 

pernyataan, surat – surat resmi, dan jumpa pers. Sedangkan 

komunikasi organisasi informal adalah komunikasi yang di 

setujui secara sosial, yang dimana berorientasi bukan pada 
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organisasi, melainkan lebih kepada anggotanya secara 

individual. 

Identifikasi atau indikator komunikasi organisasi 

menurut Conrad (Tubbs dan Moss, 2005) ada 3 yaitu, fungsi 

perintah, fungsi relasional dan fungsi manajemen ambigu. 

1) Fungsi perintah, yaitu berkenaan dengan para karyawan 

atau anggota suatu organisasi yang mempunyai atau 

bahkan memiliki hak dan kewajiban membicarakan, 

menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah. 

Tujuannya yaitu sebagai koordinasi antara sejumlah 

karyawan yang ada dan bergantung pada organisasi 

tersebut. 

2) Fungsi relasional, yaitu berkenaan dengan komunikasi 

memperbolehkan karyawannya untuk menciptakan dan 

mempertahankan bisnis produktif hubungan personal 

antar karyawan, maupun dengan organisasi lain. 

Hubungan ini berlangsung dalam pekerjaan dapat 

mempengaruhi kerja pekerjaan (job performance). 

Contohnya; kepuasaan kerja yaitu aliran komunikasi ke 

bawah maupun ke atas dalam hirarkhi organisasional, 

serta tingkat pelaksanaan perintah. Pentingnya dalam 

sebuah hubungan antarpersonal yang baik, akan lebih 

terasa dalam pekerjaan apabila sudah suatu hal yang 

memang seharusnya perlu dilakukan tapi tidak dilakukan, 

tetapi diharuskan oleh lingkungan. Sehingga hubungan 
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menjadi kurang baik, tidak stabil, bahkan lebih memicu 

konflik, dsb. 

3) Fungsi manajemen ambigu, berkenaan dengan pilihan 

dalam situasi organisasi di buat dalam kondisi yang 

ambigu. Komunikasi adalah alat untuk mengatasi dan 

mengurangi ketidakjelasan atau ketidakpastian 

(ambiguity) yang melekat dalam organisasi. Karyawan 

atau anggota berbicara atau berkomunikasi satu dengan 

yang lainnya untuk membangun lingkungan dan 

memahami situasi baru, yang membutuhkan perolehan 

informasi bersama. 

2. Gaya Kepemimpinan 

Pemimpin mempunyai sifat, watak, kepribadian 

tersendiri yang unik dan khas, sehingga kepribadiannya yang 

membedakan dirinya dengan orang lain. Menurut Miftah thoha 

(1999) gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang 

dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

perilaku orang lain. Regina (2010) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil 

kombinasi dari falsafah, ketrampilan, sifat, sikap, yang sering 

digunakan atau diterapkan seorang pemimpin ketika ia 

mencoba mempengaruhi kerja bawahannya. Dari pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah 

sebuah cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam 
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mempengaruhi, mengarahkan, mendorong dan mengendalikan 

orang lain dalam mencapai suatu tujuan. 

Gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku 

seseorang untuk memotivasi orang lain agar mereka mau 

bekerja sama untuk mencapai tujuan. House dalam Robbins 

(2006 : 448) mengidentifikasikan empat gaya kepemimpinan 

yang di bedakan sebagai berikut :  

1) Gaya Kepemimpinan Suportif, yaitu gaya kepemimpinan 

yang selalu bersedia menjelaskan menjelaskan segala 

permasalahan pada karyawan, mudah didekati dan 

memuaskan kerja para karyawan. Pemimpin menjelaskan 

dengan cara membimbing karyawan dengan sebaik-

baiknya, menciptakan lingkungan kerja yang membantu 

keinginan pada setiap pengikut untuk melaksanakan 

pekerjaan sebaik mungkin, bekerjasama dengan pihak 

lain, serta me ngembangkan skillnya dan keinginannya 

sendiri.  

2) Gaya Kepemimpinan Direktif yaitu gaya kepemimpinan 

yang pada dasarnya adalah gaya kepemimpinan otoriter, 

hanya saja pada gaya direktif mempunyai hubungan yang 

positif dengan kepuasan dan harapan karyawan. Atasan 

sering memberikan perintah atau tugas khusus (otokrasi). 

Pemimpin yang mempunyai gaya seperti ini pada 

umumnya sering memberikan perintah atau tugas khusus 

pada karyawannya, membuat keputusan - keputusan 
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penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaanya. Semua 

kegiatan terpusat pada pemimpin.  

3) Gaya Kepemimpinan Partisipatif adalah gaya 

kepemimpinan yang meminta dan menggunakan saran-

saran karyawan dalam rangka mengambil keputusan. 

Gaya kepemimpinan ini cenderung meminta pendapat 

karyawan  dan menggunakan saran serta gagasannya 

sebelum mengambil keputusan dan menggunakan metode 

karyawan tersebut terhadap pemecahan masalah dan  

mengambil keputusan tersebut jika dianggap sesuai oleh 

pemimpin. Selain itu pemimpin juga memberikan 

kesempatan pada karyawan ikut serta dalam menetapkan 

tujuan, membuat keputusan dan mendiskripsikan perintah.  

4) Gaya Kepemimpinan Orientasi Prestasi, yaitu gaya 

kepemimpinan yang mengajukan tantangan yang menarik 

bagi karyawan dan merangsang untuk mencapai tujuan, 

serta melaksanakan dengan baik. Makin tinggi orientasi 

pemimpin akan prestasi, maka akan semakin banyak 

karyawan yang percaya akan menghasilkan pelaksanaan 

kerja yang efektif.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah suatu sikap atau pola perilaku seorang pemimpin yang 

didasari kemampuan pribadi untuk mempengaruhi, 

memotivasi atau membangkitkan semangat seseorang atau 
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orang lain agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Berkitan dengan berbagai jenis gaya kepemimpinan di 

atas maka dalam mengukur atau mengetahui bagaimana gaya 

kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawannya perlu 

adanya indikator. Indikator dari gaya kepemimpinan menurut 

Kartono (2008) ;  

1) Kemampuan mengambil keputusan 

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang 

sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan 

mengambil tindakan yang menurut perhitungan 

merupakan tindakan yang paling tepat. Dalam 

pengambilan keputusan ini, seorang pemimpin harus 

mampu memberikan keputusan yang baik dan bisa 

diterima oleh semua anggota. 

2) Kemampuan memotivasi 

Merupakan daya pendorong yang dapat membuat anggota 

organisasi mau dan rela untuk menggerakan 

kemampuannya (dalam bentuk keahlian atau 

keterampilan), tenaga dan waktunya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam 

berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki 

kemampuan dalam pengambilan keputusan, sehingga 
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karyawan juga dalam melakukan pekerjaan tidak ada rasa 

malas atau paksaan. 

3) Kemampuan komunikasi 

Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau 

kesanggupan penyampaian pesan, gagasan atau pikiran 

kepada orang lain dengan tujuan orang tersebut 

memahami apa yang dimaksudkan dengan baik, secara 

langsung atau tidak langsung. 

4) Tanggung jawab 

Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab 

kepada bawahannya. Dan mampu bertanggung jawab atas 

segala hal sekaligus mampu memberikan solusi terbaik 

bagi kondisi karyawannya. 

3. Kinerja Karyawan 

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) 

kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Kinerja dalam perspektif Islam, 

manusia adalah ciptaan Allah SWT yang paling sempurna 

dari semua makluk ciptaan Allah SWT, dengan segala akal 

pikiran yang dimilikinya. Dengan bekerja maka kita akan 

mendapat balasan baik berupa yang terlihat seperti upah, 

bingkisan dll dan bisa juga berupa amal yang baik ketika 

pekerjaan yang dilakukan adalah baik dan sesuai dengan 
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aturan agama. Hal ini sejalan juga apabila seseorang 

beranggapan atau menilai pekerjaan sebagai kebaik dalam 

dua konteks, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, hal 

itulah yang disebut rizki dan berkah serta hasil pekerjaan 

yang baik adalah yang dikerjakan dengan penuh tanggung 

jawab dan kerja keras dengan ajaran Rasulullah SAW. Sesuai 

dengan Firman Allah dalam potongan ayat Al-Qur’an Surah 

An-Nahl ayat 93 ; 

 <	,�� ���" 3,� و ��>��1.........

Artinya : “Dan sesungguhnya kamu akan 

ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. 

An-Nahl : 93) 

Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi 

seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada 

organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun 

kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya 

meningkatkan kinerja organisasi (Mathis dan Jackson, 

2002:78). Kinerja karyawan merupakan merujuk pada 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan 

tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas 

tersebut bedasarkan indikator-indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan.  

Berkitan dengan penjelasan terkait kinerja karyawan 

di atas maka dalam mengukur atau mengetahui bagaimana 

kinerja karyawan dapat di ukur perlu adanya indikator. 
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Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun 

kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran 

dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan (ex-

ante), tahap pelaksanaan (on going) maupun tahapan 

setelah kegiatan selesai (ex-post). Indikator dari kinerja 

karyawan oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) : 

a. Kualitas  

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan 

mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, biasanya 

diukur melalui ketepan, ketelitian, ketrampilan, 

keberhasilan hasil kerja, keterkaitan hasil kerja dengan 

tidak mengabaikan volume pekerjaan serta 

kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. Adanya kualitas kerja yang 

baik dapat mengindari tingkat kesalahan, dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat 

bagi kemajuan perusahaan. 

b. Kuantitas  

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang 

karyawan bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja 

ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap karyawan 

itu masing-masing, selan itu juga merupakan jumlah 

yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah 

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

Menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang 
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dilakukan dalam suatu waktu sehingga efisiensi dan 

efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan 

perusahaan. 

c. Pelaksanaan tugas 

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan 

mampu melakukan pekerjaan dengan akurat atau tidak 

ada kesalahan yang terdiri dari komponen kehandalan 

dalam menyelesaikan tugas dan pengetahuan tentang 

pekerjaan, selain itu setiap karyawan harus bekerja 

sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan 

kompetensi masing-masing untuk mencapai visi, misi 

dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. 

d. Tanggung jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran 

akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan yang diberikan perusahaan, selain itu 

kesanggupan seorang tenaga kerja dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan 

kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu 

serta berani memikul atau tindakan yang dilakukannya. 
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G. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Peneliti 

Teori Hubungan Manusia 

Besaran Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Gaya  Kepemiminan terhadap Kinerja 
Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 

Variabel X1 

(Kom. Organisasi) 
Indikator : 
1. Fungsi perintah 
2. Fungsi relasional 
3. Fungsi manajemen ambigu 

Variabel Dependen 
(Y) 

(Kinerja Karyawan) 
Indikator: 
1. Kualitas 
2. Kuantitas 
3. Pelaksanaan Tugas 

4. Tanggung Jawab 
Variabel X2 

(Gaya Kepemimpinan) 
Indikator: 
1. Kemampuan mengambil keputusan 
2. Kemampuan memotivasi 
3. Kemampuan komunikasi 
4. Kemampuan mengendalikan bawahan 
5. Tanggung jawab 
6. Kemampuan mengendalikan emosional 

Komunikasi Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 

Ho : Tidak terdapat pengaruh komunikasi organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 
karyawanDinas kesehatan kabupaten gunungkidul 

Ha : Terdapat pengaruh komunikasi organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
Dinas kesehatan kabupaten gunungkidul 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat diketahui 

bahwa penelitian ini berangkat dari sebuah teori, yaitu Teori 

Hubungan Manusia. Karena dalam penelitian ini, akan meneliti 

bagaimana komunikasi organisasi mampu memberikan 

pengaruh terhadap kinerja atau keinginan seseorang melakukan 

sesuatu dalam hal ini adalah karyawan di dinas kesehatan. 

Sebenarnya ada banyak faktor yang mampu mempengaruhi 

kinerja karyawan, akan tetapi peneliti ingin melihat apakah teori 

terkait hubungan manusia ini masih mampu menjadi acuan 

untuk memberikan semangat atau motivasi untuk seseorang 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Penggunaan teori Hubungan Manusia dalam penelitian 

ini, akan dituangkan kedalam bentuk konsep variabel. Dengan 

menggunakan tiga konsep variabel, yaitu variabel bebas 

(independent) “Komunikasi Organisasi” kemudian variabel 

perantara (intervening) “Gaya Kepemimpinan” dan yang 

terakhir variabel terpengaruh (dependent) tentang “Kinerja 

Karyawan”.  

Adanya variabel-variabel yang telah dibuat oleh peneliti 

berguna untuk mengetahui masing-masing pengaruh antara 

variabel independent melalui variabel intervening terhadap 

variabel dependent, dan variabel ini juga berguna untuk 

menentukan indikator pengukuran masing-masing variabel. 

Dalam penentuan indikator, sudah melalui pembacaan 

oleh peneliti, oleh sebab itu terdapat beberapa indikator dalam 
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satu variabel. Dengan mencocokkan antara teori yang 

digunakan dengan indikator yang akan peneliti gunakan dalam 

instrumen penelitian kuesioner. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hasil dari besaran pengaruh Komunikasi Organisasi 

dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara, merupakan 

suatu konstruk (Construct) yang masih perlu dibuktikan, atau 

suatu kesimpulan yang belum teruji kebenarannya. Namun tetap 

perlu digarisbawahi bahwa apa yang dikemukakan dalam 

hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap besar 

kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar. 

Hipotesis menurut Zikmund merupakan dugaan 

sementara yang belum terbukti, yang menjelaskan fakta atau 

fenomena dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan penelitian. jawaban yang memiliki sifat sementara 

terhadap permasalahan yang sedang diajukan dalam penelitian. 

Menurut Sugiyono (2014:132) Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori. Hipotesis dirumuskan berdasarkan kerangka pikir yang 

merupakan jawaban sementara atasa masalah yang dirumuskan.  
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Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka 

dankerangka pemikiran bahwa pengaruh komunikasi organisasi 

dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Berdasarkan rumusan 

masalah, tinjauan pustaka dan uraian di atasa, maka diajukan 

sua hipotesis alternative, antara lain : 

H� : Tidak terdapat pengaruh komunikasi organisasi 

terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul. 

H� : Terdapat pengaruh komunikasi organisasi 

terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul. 

H� : Tidak terdapat pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul. 

H� : Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul. 

H� : Tidak terdapat pengaruh komunikasi organisasi 

dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 

H� : Terdapat pengaruh komunikasi organisasi dan 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 
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I. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

terpusat pada sesuatu persoalan atau gejala yang ada di 

masyarakat atau kehidupan manusia yang di sebut variabel. 

Pendekatan kuantitatif, hakikat hubungan antara antara 

variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif 

(Darmawan, 2014:130).  

Penelitian ini lebih mementingkan aspek keluasan data 

sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan hasil 

representasi dari seluruh populasi yang bertujuan untuk 

menguji teori, atau hipotesis, mendukung atau menolak teori. 

Selain menghitung atau mengukur seberapa besar pengaruh 

antara variabel yang satu dengan yang lainnya, dibutuhkan 

juga alat analisis yang berguna untuk menjelaskan hasil dari 

pengolahan data. Alat analisis yang menggunakan metode 

matematika, model statistika, model Rasch dan model 

ekonometrik. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk angka 

yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu 

uraian singkat yang menjelaskan hasil olahan data tersebut 

(Hasan, 2004:30). 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatif, 

karena merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan 

korelasi antara suatu gejala sosial dengan dua variabel 

(variabel X1 dan X2) dengan gejala sosial lain (variabel Y) 
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serta sekaligus menjawab mengapa itu terjadi melalui 

pengujian hipotesis (Kriyantono, 2006:382). 

 

2. Variabel Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang tiga variabel yaitu 

komunikasi organisasi sebagai variabel independen (variabel 

bebas X1), gaya kepemimpinan sebagai variabel independen 

(variabel bebas X2), dan kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen  (variabel terikat Y). Jadi ketiga variabel inilah 

yang akan jadi fokus penelitian pada penelitian kali ini, 

sehingga dapat ditemukan apakah ada keterkaitan antara 

ketiga variabel dengan teori yang peneliti miliki. 

Sesuai penjelasan di atas maka fokus penelitian kali 

ini adalah komunikasi organisasi dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan, berarti bahwa yang diteliti yaitu 

pengaruh komunikasi organisasi dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawanDinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul. Untuk mempermudah pemahaman tentang 

penelitian ini maka peneliti sediakan gambar variabel 

penelitiannya; 
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Gambar 2 

Variabel Penelitian X1 dan X2 dengan Y 

 

 

 

Sumber : Olahan Peneliti 

3. Populasi dan Teknik Sampling 

a. Populasi 

Populasi sebagai wilayah generalisasi, terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset untuk 

dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan yang ada di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan observasi 

dan wawancara dengan humas Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh 

data karyawan tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul tahun 2019 sebanyak 120 karyawan tetap. 

b. Sampel Sizedan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian dari observasi yang dipilih 

dari populasi dengan menggunakan prosedur tertentu 

sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya 

Komunikasi Organisasi 

Variabel Independen (X1) 

Gaya Kepemimpinan 

Variabel Independen (X2) 

Kinerja Karyawan 

Variabel Dependen (Y) 
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(Durianto,2003:26). Berdasarkan data yang sudah 

didapatkan, terdapat 120 orangkaryawan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 

Jumlah sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin: 

n = 
�

���(�)	 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Populasi 

e = persen ketidaktelitian karena kesalahan dalam 

pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan e 

(alpha error) 10%. Karena semakin sedikit persentase 

maka tingkat kesalahan juga semakin sedikit. Perhitungan 

jumlah sampel pada penelitian ini jika dihitung dengan 

rumus Slovin adalah sebagai berikut: 

n = 
�

���(�)	 

n = 
�
�

���
�	(��%)	 

n = 
�
�

���
�(�,�)	 

n = 
�
�

���
�(�,��) 

n = 
�
�
���,� 

n = 
�
�

,
  

n = 54,5454... 

n = 54 
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Dari perhitung di atas, sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 54 responden dari populasi 

karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 

Dari pemaparan di atas, maka sampel yang 

digunakan pada penelitian ini sejumlah keseluruhan 

populasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul yaitu 120 orang tetapi hanya 54 karyawan 

yang akan digunakan untuk penelitian. Hal ini karena 28 

karyawan sudah digunakan untuk uji data validitas maka 

untuk penelitian selanjutnya digunakan sisanya sebanyak 

54 karyawan. Itulah populasi yang digunakan untuk 

penelitian tentang Pengaruh Komunikasi Organisasi dan 

Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.  
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4. Definisi operasional 

Tabel 2  

Definisi Operasional 

No Variabel Indikator Item 
1.  Komunikasi 

Organisasi (X1)   
Fungsi 
perintah 

1. Saya paham saya memiliki hak dan kewajiban untuk 
menerima, membicarakan serta menafsirkan suatu perintah. 

2. Saya selalu menerima perintah dan mengkonfirmasi perintah 
yang kurang saya pahami. 

3. Saya langsung melakukan tindakan ketika ada perintah yang 
sudah saya pahami dari pemimpin. 

  Fungsi 
Relasional 

1. Saya selalu menciptakan komunikasi yang baik dengan rekan 
kerja saya. 

2. Saya memiliki hubungan produktif dengan karyawan lain 
maupun dengan pemimpin yang mampu mempengaruhi 
pekerjaan saya. 

3. Saya memiliki ruang atau kebebasan dalam berkomunikasi 
dengan anggota dari divisi lain atau organisasi lain. 

  Fungsi 
manajemen 
ambigu 

1. Saya selalu mengkonfirmasi ulang apabila ada perintah yang 
saya rasa kurang jelas atau ambigu. 

2. Saya melakukan komunikasi dengan rekan kerja saya untuk 
menciptakan situasi yang baik dalam lingkungan kerja. 

3. Saya berkomunikasi dengan rekan saya setiap ada waktu 
luang dan bertanya sesuatu yang tidak saya pahami untuk 
mendapatkan informasi. 

2. Gaya 
Kepemimpin-an 
(X2) 

Kemampua
n 
Mengambil 
Keputusan 

1. Saya merasa bahwa pimpinan saya mampu mengambil 
keputusan dengan baik. 

2. Pemimpin saya mampu menyelesaikan persoalan dengan 
tidak gegabah dalam mengambil keputusan. 

3. Pemimpin saya dalam mengambil keputusan selalu melalui 
pertimbangan dan melibatkan karyawan yang bersangkutan. 

  Kemampua
n 
Memotivasi 

1. Pemimpin saya selalu memberikan motivasi kepada 
anggotanya. 

2. Pemimpin saya mampu memberikan motivasi serta daya 
dorong bagi saya dan anggota yang lain. 

  Kemampua
n 
Komunikasi 

1. Pemimpin saya dalam menyapaikan pesan atau 
menyampaikan perintah dengan komunikasi yang baik. 

2. Pemimpin saya selalu mampu berkomunikasi baik dengan 
semua anggota dan rekan kerja selaku relasi dari dinas. 

  Tanggung 
Jawab 

1. Pemimpin saya selalu bertanggungjawab dengan perintah 
yang diberikan atau dengan kesalahan yang dilakukan 
pemimpin saya. 

2. Pemimpin saya memotivasi dan merangsang saya melakukan 
pekerjaan dengan efektif dan cekatan dengan tanggung 
jawab yang selalu beliau contohkan dan berikan . 

Sumer : Olahan Peneliti 
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Definisi Operasional 

3. Kinerja 
Karyawan (Y) 

Kualitas 1. Saya selalu mengerjakan apa yang seharusnya saya 
kerjakan. 

2. Saya selalu mengerjakan tugas saya dengan teliti, 
dan keterampilan yang mempermudah pekerjaan 
saya demi kelancaran pekerjaan. 

  Kuantitas 1. Saya selalu bekerja sesuai dengan jam yang di 
tetapkan. 

2. Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat 
dan tidak menunggu deadline. 

3. Pekerjaan yang saya lakukan selalu terlaksana sesuai 
jadwal dan tujuan dari perusahaan. 

  Pelaksanaa
n Tugas 

1. Pekerjaan yang saya lakukan selalu tepat tanpa ada 
protes dari atasan. 

2. Saya selalu bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan 
peran saya dalam mencapai visi dan misi. 

3. Saya menyelesaikan pekerjaan saya dengan sangat 
akurat sesuai dengan keahlian yang saya miliki. 

  Tanggung 
Jawab 
 

1. Saya selalu sadar akan kewajiban saya sebagai 
seorang karyawan tanpa harus ada teguran. 

2. Saya selalu siap dan sanggup dalam melaksanakan 
tugas dan pekerjaan yang memang diberikan kepada 
saya seusia dengan jabatan saya. 

3. Saya selalu mengerjakan pekerjaan yang diberikan 
kepada saya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu 
serta berani memikul resiko atas keputusan yang 
saya ambil atas tindakan tersebut. 

Sumber : Olahan Peneliti 
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5. Definisi Konsep 

Definisi Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena 

tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai 

fenomena yang sama (Singarimbun dan Effendi 2009). 

Penjelasan variabel mengenai arti sebuah konsep yang 

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. 

Untuk penjelasannya sebagai berikut ; 

a. Komunikasi Organisasi  

Variabel bebas (X1) dalam penelitian ini adalah 

komunikasi organisasi pada karyawan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul. Komunikasi organisasi adalah hal 

yang paling penting dalam sebuah organisasi, karena 

mampu menjadi tolak ukur bagaiamana organisasi itu 

berkembang dari segi mana saja. Komunikasi organisasi ini 

merupakan komunikasi dari dua atau lebih manusia dalam 

kontes ini adalah karyawan dinas kesehatan kabupaten 

gunungkidul, yang mana terjadi komunikasi atau jaringan 

pesan satu sama lain yang bergantung satu sama lain.  

Menurut Wiryanto (2005), komunikasi organisasi 

adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan 

organisasi di dalam kelompok organisasi dinas kesehatan 

kabupaten gunungkidul.3 faktor yang mempengaruhi 

komunikasi organisasi menurut Conrad (Tubbs dan Moss, 

2005) ada 3 yaitu, fungsi perintah, fungsi relasional dan 
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fungsi manajemen ambigu, yang nantinya akan menjadi 

indikator komunikasi organisasi (X1) pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul. 

b. Gaya Kepemimpinan  

Variabel bebas (X2) dalam penelitian ini adalah 

gaya kepemimpinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul. Gaya kepemimpinan merupakan ciri khas 

dari seorang pemimpin, dan gaya kepemimpinan juga 

mampu menjadi salah satu pendorong bagaimana karyawan 

akan melakukan pekerjaan, apakah membangkitkan 

semangat bekerja bagi karyawan atau malah mempermalas 

karyawan karena gaya kepemimpinan yang kurang 

memuaskan.  

Gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku 

seseorang untuk memotivasi orang lain agar mereka mau 

bekerja sama untuk mencapai tujuan. House dalam Robbins 

(2006 : 448) mengidentifikasikan empat gaya 

kepemimpinan, suportif, direktif, partisipatif, orientasi 

prestasi. Keempat faktor tersebutlah yang akan menjadi 

indikator gaya kepemimpinan (X2) pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul. 

c. Kinerja Karyawan 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah 

kinerja karyawan di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul. Kinerja merupakan ukuran seberapa loyalnya 
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karyawan dan seberapa bagusnya kualitas karyawan, 

kinerja juga sebagai dasar penilaian atau evaluasi dan 

sistem yang merupakan kekuatan penting untuk 

mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja. Menurut  

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan 

tanggung jawab. Keempat faktor tersebutlah yang akan 

menjadi indikator kinerja karyawan (Y) pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1) Data Primer, pada penelitian ini diperoleh dari hasil 

jawaban pada kuesioner yang dibagikan kepada 

responden. Menurut Umi Narimawati (2008:98) dalam 

bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian 

Kualitatif dan Kuantitaif. Teori dan Aplikasi” data 

primer merupakan data yang berasal dari sumber asli 

atau pertama.Data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari responden penelitian dengan 

menggunakan alat pengukuran berupa kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara memberikan pertanyaan kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono,2008:142). Dan jawaban yang 

diberikan sesuai dengan apa yang telah mereka alami 
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atau sesuai dengan kenyataan tanpa ada rekayasan atau 

paksaan dari peneliti. 

2) Data Sekunder, merupakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti 

(Sugiono,2008:402). Data sekunder merupakan data 

yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berupa data yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal 

yang terkait dengan penelitian ini. 

b. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, khususnya untuk pengumpulan data primer 

menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan daftar 

pertanyaan yang harus diisi oleh responden 

(Kriyantono,2006:95). Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana alternatife 

jawaban pertanyaan telah disediakan dan selanjutnya 

responden dapat memilih satu jawaban yang diangap paling 

sesuai. 

Kuesioner penelitian ini menggunakan skala Likert 

5 point sebagai berikut (Sugiyono,2010:93) : 

1) Sangat Tidak Setuju, skor 1 

2) Tidak Setuju, skor 2 

3) Netral, skor 3 

4) Setuju, skor 4 
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5) Sangat Setuju, skor 5 

Metode pengambilan data untuk data sekunder,yaitu 

melalui beberapa jurnal dan situs internet yang berkaitan 

atau yang berkenaan dengan penelitian. Tujuan penggunaan  

data sekunder dari berbagai sumber ini adalah untuk 

memperoleh data pelengkap yang dapat mendukung 

interpretasi dan analisis data. 

7. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih, mempunyai validitas yang 

tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto,1993:136).  

Mutu penelitian dinilai dari validitas hasil yang 

diperoleh. Validitas penelitian diklasifikasikan menjadi 

validitas internal dan eksternal, validitas internal berkaitan 

dengan keyakinan peneliti tentang kesahihan hasil 

penelitian, sedangkan validitas eksternal berkaitan dengan 

tingkat generalisasi hasil penelitian yang diperoleh. 

(Turikan, 2014 : 134). 

Rumus yang digunakan dalam uji validitas pada 

penilitian ini yaitu korelasi product moment: 

rxy = 
N∑xy	−	(∑x)(∑y)

��N∑�2	−(∑�)2��N∑�2	−(∑�)2�
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Keterangan: 

rxy = Angka indeks korelasi “r” Product Moment 

N = Jumlah individu dalam sampel 

∑x= Jumlah seluruh skor x 

∑y = Jumlah seluruh skor y 

∑xy = Jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y 

X2  = jumlah dari kuadrat x 

Y2 = jumlah dari kuadrat y 

Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu 

koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat 

validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu 

item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak 

atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya 

dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 

signifikansi 0,1 artinya suatu item dianggap valid jika 

berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(Priyanto,2009:16-17).Hasil penghitungan berupa koefisien 

korelasi dapat menggambarkan derajat “ketepatan” atau 

derajat validitas suatu alat test, yang menurut ketentuan 

berkisar antara 0,00 s.d +1,00 (0,00 ≤ K ≥ + 1,00 dimana K 

adalah koefisien korelasi).  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki sifat dapat dipercaya. 

Reliabilitas memiliki makna stabilitas (tidak berubah-ubah), 

konsisten dan dependebilitas (dapat diandalkan). Dalam 
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penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan koefisien 

Cronbach’s Alpha. Dalam teknik Cronbach’s Alpha, butir 

pertanyaan dianggap reliebel jika koefisien r angkanya 

berada dalam rentang 0 sampai dengan 1,00. Semakin 

tinggi koefisien hingga mendekati 1,00 berarti semakin 

tinggi reliabilitas. Sebaliknya jika koefisien mendekati 

angka 0 berarti semakin rendah reliabilitas.  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan 

(Singarimbun, 1989:140). Mencari reliabilitas instrumen 

yang skornya bukan 0-1, tetapi merupakan rentan antara 

beberapa nilai, misalnya 0-10 atau 0-100 atau skala 1-3, 1-5 

atau 1-7 dan seterusnya dapat ditentukan dengan 

menggunakan koefisien alpha (α) dari Cronbach dikatakan 

variabel jika alpha (α) ≥ 0,600 (umar, 2002:19) 

8. Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh maka untuk tahap selanjutnya 

adalah menganalisis data. Pada penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data teknik regresi linier berganda yaitu 

hubungan secara linier antara 2 atau lebih variabel independen 

(X1, X2,...Xn) dengan variabel dependen (Y). Karena dalam 

penelitian ini memiliki dua variabel independen (variabel 

bebas) yaitu X1 : Komunikasi Organisasi dan X2 : Gaya 

Kepemimpinan, serta variabel dependen (variabel terikat) yaitu 

sebagai Y : Kinerja Karyawan. Analisis ini untuk mengetahui 
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arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. 

Pada penelitian ini, analisis regresi linier berganda 

dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer dengan 

pertimbangan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta 

agar dapat mencapai waktu seefisien mungkin serta 

mempertimbangkan pula pada faktor ketelitian hasil 

analisisnya, yaitu dengan menggunakan bantuan program SPSS 

versi 22.  

  



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi 

dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, memiliki tujuan yaitu untuk 

mengetahui ada dan seberapa besar pengaruh komunikasi 

organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 

Hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa Komunikasi 

organisasi dan Gaya Kepemimpinan memiliki hubungan dan 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan data dari 

jawaban yang terkumpul, dan dapat diyakini bahwa jawaban yang 

tertera merupakan kejujuran hati para responden. Kemudian untuk 

besaran pengaruh komunikasi organisasi (X1) dan gaya 

kepemimpinan (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) maka 

digunakan rumus R square (R2).  

Dari perhitungan penelitian ini di dapat nilai R square 

komunikasi organisasi dan gaya kepemimpinan sebanyak 0,882 

atau 88,2%, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi organisasi 

dan gaya kepemimpinan secara bersamaan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan sebesar 88,2%. Untuk mengetahui besaran 

pengaruh komunikasi organisasi (X1) terhadap kinerja karyawan 

(Y) maka digunakan rumus R square (R2), dengan hasil 
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perhitungan 0,882 atau 88,2%. Kemudian gaya kepemimpinan 

(X2) terhadap kinerja karyawan (Y) hasilnya 0,713 atau 71,3%.. 

Menurut hasil penelitian dan pembahasan yang sudah ada 

dapat membuktikan bahwa hipotesis (Ho) ditolak atau tidak 

terdapat pengaruh atau besaran antara komunikasi organisasi dan 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul dan (Ha) diterima yaitu terdapat besaran 

sebesar 88,2% antara komunikasi organisasi dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul.  

Kemudian hipotesis (Ho) ditolak atau tidak terdapat 

pengaruh dan besaran komunikasi organisasi terhadap kinerja 

karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dan (Ha) 

diterima yaitu terdapat besaran sebesar 88,2% dari komunikasi 

organisasi terhadap kinerja karyawan. Dan membuktikan bahwa 

hipotesis (Ho) ditolak atau tidak terdapat pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul dan (Ha) diterima yaitu terdapat pengaruh 

dan terdapat besarah sebesar 71,3% dari gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul.  

Dalam penelitian ini pada dasarnya jika ditarik kesimpulan 

adalah sebagai berikut agar mudah dipahami dan lebih singkatnya : 
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1. Terjadi hubungan yang positif dan signifikan dari komunikasi 

organisasi terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul. 

2. Terjadi hubungan yang positif dan signifikan dari gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul. 

3. Terjadi hubungan yang positif dan signifikan antara komunikasi 

organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 

4. Pengaruh yang ditimbulkan oleh komunikasi organisasi dan 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 88,2%. 

5. Pengaruh yang ditimbulkan oleh komunikasi organisasi 

terhadap kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul yaitu sebesar 88,2%. 

6. Pengaruh yang ditimbulkan oleh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 

yaitu sebesar 71,3% 

7. Kecenderungan yang terjadi adalah naik. Yaitu semakin besar 

komunikasi organisasi dan gaya kepemimpinan maka semakin 

besar pula kinerja karyawannya. 
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B. Saran 

1. Dari hasil penelitian tentang pengaruh komunikasi organisasi 

dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dinas 

kesehatan kabupaten gunungkidul mempunyai hubungan yang 

baik, maka saran peneliti agar hubungan yang sudah baik ini 

harus dijaga dan dipertahankan, dan apabila bisa, menjadi 

sangat baik. Sehingga mampu menjadi contoh bagi lembaga 

yang lainnya serta meningkatkan kinerja bahkan nama lembaga 

itu sendiri. Karena apabila hubungan yang tercipta sangat 

harmonis maka keloyalan karyawan akan meningkat. 

2. Setiap akan ada pergantian pemimpinan, adakan peninjauan 

atau penilaian terhadap pemimpin dengan menyebarkan 

kuisioner seperti ini, hal ini dimaksudkan untuk menilai serta 

menjadi bahan evaluasi dan arahan bagi pemimpin selanjutnya, 

dan bagi pemimpin yang akan digantikan. Hal ini akan sangat 

membantu ketika pemimpin yang baru ingin mengetahui pola 

apa yang pas untuk memimpin Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gunungkidul, serta bagi pimpinan yang digantikan, bisa 

menjadi bahan evalusi kedepan apabila akan menjabat kembali. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an : 
Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir perkata. 2010.Diterjemahkan 

oleh Tim Terjemah Kementerian Agama RI. Bandung : 
CV Insan Kamil 

Referensi :https://tafsirweb.com/7088-surat-al-qashash-ayat-
38.html 

 
Buku : 
Anwar Prabu Mangkunegara. 2009. Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
Arikunto, Suharsimi.1993. Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta 
Hasan, Iqbal. 2004. Analaisis Data Penelitian dengan Statistik. 

Bumi Aksara : Jakarta 
Hasibuan, Malayu. 2003. Organisasi dan Motivasi. Jakarta: 

Bumi Aksara. 
Kriyantono, Rahmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. 

Jakarta: Kencana Perdana 
M.T. Myers, dan G.E. Myers. 1987. Teori-teori Manajemen 

Komunikasi. Bahana Aksa 
Masmuh, Abdullah. 2010. Komunikasi Organisasi dalam 

Perspektif dan Praktik. Malang : UMM Press 
Mathis Robert, Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Jakarta : Salemba Empat 
Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. 

Bandung: PT. Bumi Aksara 
Priyanto, Dwi. 2009. Mandiri Belajar Dengan Program SPSS. 

Jakarta Selatan : Penerbit Buku Kita 
Priyanto, Duwi. 2013. Mandiri Belajar Analisis Statistik Data 

SPSS. Yogyakarta : Mediakom 
Robbins, Stephen P. 2006. Prilaku Organisasi. Ahli bahasa: 

Handayana Pujaatmaka. Jakarta, Prenhallindo 
Ruliana, Poppy. 2014. Komunikasi Organisasi Teori dan Studi 

Kasus. Jakarta. Rajawali Pers 



 

 

163 

 

Sugiyono.2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung, CV 
Alfabeta 
--------------. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta 
--------------. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D. Bandung: Alfabeta 
--------------. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: 

Alfabeta 
--------------. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D. Bandung: Alfabeta 
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode 

Penelitian Survai. Jakarta : LP3ES 
Tubbs, Stewart L. – Moss, Sylvia. 2005. Human 

Communication: Konteks-Konteks Komunikasi. 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Umar, Hussein. 2002. Metode Riset Komunikasi Organisasi. 
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan 
Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung : Agung Media 

Yusuf, Muri A. 2014. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, 
dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana 

 

Jurnal : 
Asmi, Mirza Akbar. 2015. Pengaruh gaya kepemimpinan 

tranformasional dan komunikasi organisasi terhadap 
kinerja karyawan (Studi padaKaryawan Bank Jatim 
Cabang Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 
3 No. 1 Maret 2015. 

Iswan, Udi. 2018.Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 
motivasi kerja pada karyawan CV Putera Jaya Kota 
Cilegon. Jurnal Elektronik (Riset Ekonomi bidang 
manajemen dan akutansi) sekolah tinggi ilmu ekonomi 
galileo, ISNN : 2598-8107 Vol. 2 No. 1 Mei 2018. 

Nugraha, Yayan Alfian. 2016. Pengaruh gaya kepemimpinan 
terhadap kinerja karyawan PT. General Finance cabang 
Serang. Jurnal ilmiah revenue, Akademik akuntansi 



 

 

164 

 

keuangan dan perbankan Indonesia. ISSN : 2442-8493 
Vol. 2 No. 2,  Juni 2016. 

Fauzen, Ahmad , dkk. 2014. Pengaruh gaya kepemimpinan 
terhadap motivasi kerja (studi pada karyawan ajb 
bumiputera kantor cabang celaket malang). Jurnal 
Administrasi Bisnis  (JAB) Vol. 9 No. 2 April  2014. 

 

 

  


	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN
	NOTA DINAS
	PENGESAHAN
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	ABSTRACT
	BAB I                       PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Telaah Pustaka
	F. Landasan Teori
	G. Kerangka Pemikiran
	H. Hipotesis
	I. Metodologi Penelitian

	BAB IV                  PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA



