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ABSTRAKSI 

Komunikasi secara horisontal maupun vertikal yang efektif merupakan prasyarat terbinanya 

kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi horizontal dilakukan oleh 

anggota perusahaan pada tingkat hirarki atau kedudukan yang setara, sedangkan komunikasi 

vertikal dilakukan antara pimpinan kepada bawahan, maupun sebaliknya. Pimpinan atau Kepala 

PT. KAI Stasiun Malang Kota Baru telah berupaya melakukan komunikasi kepemimpinan yang 

baik dengan karyawannya, upaya tersebut antara lain : menanyai langsung kepada karyawannya 

setiap ada kesempatan, bilamana untuk menghindari karyawan yang tidak mau mengungkapkan 

langsung bisa melalui kotak saran yang ada. Yang telah tersedia diberbagai tempat dan setiap 

waktu semakin bertambah, dan lain sebagainya. Namun saat peneliti magang di Stasiun Malang 

Kota Baru, sikap para karyawan yang sebagian besar tidak merespon terhadap komunikasi 

pimpinannya.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat pengaruh sikap karyawan 

pada komunikasi kepemimpinan kepala stasiun PT. KAI Stasiun Malang Kota Baru terhadap 

motivasi kerja para karyawannya? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengukur besarnya 

pengaruh sikap karyawan pada komunikasi kepemimpinan kepala stasiun PT. KAI Stasiun 

Malang Kota Baru terhadap motivasi kerja para karyawannya. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Sedangkan metodenya 

menggunakan survei eksplanatif (analitik). Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu : kuisioner dan dokumentasi. Pengujian validitas dalam penelitian ini 

dengan pendekatan validitas konstrak yaitu validitas yang diperoleh skor semua pertanyaan atau 

pertanyaan yang dibuat berkorelasi dengan skor total. Analisis data dengan rumus regresi linier 

sederhana (Kriyantono, 2007:180) : Y = a + bX. Sedangkan untuk mengukur besarnya pengaruh 

menggunakan koefisien determinasi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil yang dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Besar pengaruh sikap karyawan pada komunikasi kepemimpinan kepala stasiun 

PT. KAI Stasiun Malang Kota Baru terhadap motivasi kerja para karyawannya, dapat dilihat dari 

nilai koefisien determinasi r2 sebesar 0.497. Artinya bahwa 49,7% Motivasi kerja karyawan 

dipengaruhi oleh Sikap karyawan pada komunikasi kepemimpinan. Sedangkan sisanya 50,3% 

motivasi kerja karyawan dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

 

ABSTRAC 

Communication horizontally even vertically is effectiveness pre requirment of the good 

cooperation to reach company’s am. Horizontal communication done by company’s workers in 

the pqual level. Whereas, vertical communication done between the leader staffand the worker it 

self. The leader on stasiun master PT. KAI Stasiun Kota Baru Malang. Making en efforts to do 

leadership of communication well together with his workers. That efforts including: asking 



directly to the workers everytime he got a chance, to avaid the workers which is don’t want to 

express verbally,he provide the message via box. However, when the young apprentice conduct 

research at stasiun kota baru malang. Mosly wokers’s behave is not responding about the value 

of leadership communication.  

The statemen of the problems in the research is: how many presentage of the influence of 

workes’s behave on leadership communication done by stasiun master PT. KAI Stasiun Kota 

Baru Malang. The purpose of this study:to mesure the influence of workes’s behave on 

leadership communication done by stasiun master PT. KAI Stasiun Kota Baru Malang foward 

work motivation of his workers.  

The research’s type that use in the reseach is quantitative approach. And the methode using 

explanative (analitic) survey. This research using techniqiueto collect the data is quisioner and 

documentation. Testing validity of this research by using constract validity approach that is 

validity got by score which is all of the questions made by correlated to the total score. Data 

analysis by regress and simple linier (Kriyantono, 2007:180): Y= a + bx. The case about 

measurethe influence using determination koefisien.  

Based on the result of the research, we took conclusion that consist of: firstly, any influence 

betwen workers’s behave on leadership communication by stasiun master PT. KAI Kota Baru 

Malang foward wokers motivation at work. Secondly, the precentage of wokers’s behave on 

leadership communication done by station master PT. KAI Kota Baru Malang foward work 

motivation of the workers. We can take a look from r² determination koefisien value about 0,497. 

It’s mean that 48,7 % workers motivation at work influenced by workers’s behave on leadership 

communication. Whereas the rest about 50,3 % workers motivation influenced by another factors 

that is not discussing in this research. 

 


