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BAB I

PENDAHULUHAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi merupakan sejumlah kumpulan orang yang bekerja sama dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam mewujudkan tujuan akhir organisasi 

diperlukan kerjasama yang baik serta dorongan yang kuat dari setiap unsur 

organisasi (Pace & Faules 2006:17), sehingga untuk menggerakan manusia yang 

terlibat didalamnya untuk sesuai dengan yang dikehendaki organisasi, maka dalam 

hal ini harus memahami semangat kerja pengurus yang berada dalam organisasi 

tersebut, karena dari semangat kerja itulah yang akan mampu membuat pengurus 

merasa nyaman dan senang, serta tujuan organisasi akan cepat terealisasi. Dalam hal 

ini, agar perilaku manusia sesuai dengan tujuan organisasi, maka harus ada

perpaduan antara semangat kerja orang-orang yang bekerja dalam organisasi dengan 

permintaan atau tujuan organisasi. Semangat kerja merupakan keadaan psikologis 

yang menyangkut dorongan dalam diri mengapa seseorang mencurahkan tenaga 

untuk melakukan pekerjaan.

Dengan adanya komunikasi yang baik, maka suatu organisasi akan berjalan 

dengan lancar dan berhasil. Kurang atau tidak adanya komunikasi dalam organisasi 

menyebabkan suatu organisasi tidak berjalan secara efektif, dalam hal ini 

menunjukkan bagaimana suatu kemampuan berkomunikasi tersebut akan 
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menghasilkan suatu keberhasilan seseorang dalam mengirim pesan –pesan secara 

jelas, manusiawi, dan efisien dalam organisasi. Kemampuan tersebut juga dapat 

diwujudkan melalui penerimaan pesan-pesan yang dikirimkan secara akurat. 

Kemampuan berkomunikasi dapat ditingkatkan guna mengembangkan atmosfer 

komunikasi yang positif demi keberhasilan suatu organisasi. Sebab, komunikasi yang 

baik akan menimbulkan saling penegertian dan kenyamanan dalam bekerja.

Dalam konteks kehidupan berorganisasi, komunikasi secara tidak langsung 

akan dapat meminimalkan  masalah-masalah atau penyakit dalam organisasi, 

misalnya munculnya konflik antar personal, munculnya setres pada pengurus atau 

anggota organisasi, menurunya motivasi kerja, dan mengurangi komitmen anggota 

organisasi terhadap organisasi (Arifin, Amirullah,fuziah,2003:140).

Dedy Mulyana (dalam Masmuh 2008:6) ruang lingkup komunikasi organisasi 

berbicara tentang informasi berpindah secara formal dari seseorang yang otoritasnya 

lebih tinggi kepada orang lain yang otoritasnya lebih rendah-komunikasi kebawah, 

dan terjadi umpan balik informasi berpindah dari seseorang yang otoritasnya rendah 

kepada yang lebih tinggi otoritasnya- komunikasi ke atas , dan komunkasi horisontal.

Bentuk yang paling umum komunikasi ke bawah adalah instruksi, memo 

resmi, pernyataan tentang kebijakan organisasi, prosedur, pedoman kerja, dan 

pengumuman dalam instansi tersebut. Dalam organisasi komunikasi ke bawah sering 

kali kurang tepat. Terlihat dari pernyataan yang sering terdengar di antara para 

anggota organisasi, bahwa mereka kurang memahami apa yang sebenarnya terjadi. 
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Hal ini memungkinkan terjadinya penyaringan atau sensor informasi penting 

sebelum disampaikan kepada bawahan, artinya informasi yang diterima bawahan 

tidak seperti aslinya.

Selain itu kebutuhan akan komunikasi ke atas sama banyaknya dengan 

komunikasi kebawah. Alat komunikasi keatas yang sering digunakan terdiri dari, 

rapat,media sosial, dan pesan singakat melalui hand phone. Saluran komunikasi  

yang efektif sangat penting, karena saluran tersebut memberikan kesempatan bagi 

pengurus untuk berbicara.

Pada umumya komunikasi keatas cenderung bergerak lambat. Bentuk 

komunikasi ini biasanya tersendat -sendat dan tersaring. Setiap jenjang pimpinan 

enggan meneruskan masalah keatas  karena dianggap sebagai sebuah kegagalan. 

Oleh karena itu setiap jenjang menunda komunikasi dalam upaya memutuskan aliran 

informasi. Pesan tersebut mungkin disaring agar pimpinan yang lebih tinggi  hanya 

menerima sebagaian informasi itu.

Para pengurus biasanya cenderung hanya memberitahu atasan tentang hal-hal 

yang menurut mereka ingin didengar, dalam realita sehari hari tidak bisa dipungkiri 

bahwa dengan semangat kerja pengurus dapat meningkatkan kinerja untuk 

pencapaian tujuan organisasi. Karena untuk bersaing dengan perguruan Karate yang 

lain. INKADO harus sadar bahwa sangat pentingnya komunikasi yang efektif untuk 

memebangkitakan semangat kerja pengurus. Fenomena yang ada saat ini bahwa 
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komunikasi yang tidak berjalan lancer mamapu menghambat tujuan organiasasi dan 

bisa dikatakan organisasi akan tertinggal dengan yang lain.

Siswanto (1989:264) mengemukakan bahwa moral kerja atau semangat 

secara definitive dapat diartikan sebagai perilaku individu tenaga kerja dan 

kelompok yang menimbulkan kesenangan yang mendalam pada diri tenaga kerja 

untuk bekerja dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahan.

Berdasarkan dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semangat kerja 

harus diberikan kepada bawahan untuk mendorong atau menciptakan kegairahan 

kerja kepada seseorang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Jika kebutuhan 

seseorang terpenuhi, maka akan timbul suatu motivasi untuk bekerja sungguh-

sungguh yang akhirnya akan menghasilkan prestasi yang diharapkan. Selain itu para 

pengurus menjadi termotivasi untuk bekerja seoptimal mungkin untuk memberikan 

yang terbaik bagi dirinya dan organisasi. 

Berdasarkan teori Hovland tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari atasan kepada anggota 

kelompok untuk mengubah perilaku dan memotivasi para anggotanya. Informasi 

dalam suatu organisasi selalu bergerak dari manajemen puncak hingga kepada para 

karyawan, dimana karyawan pada tingkat paling bawah merupkan titik operatif yang 

mendapat peran utama dalam menjalankan organisasi. 
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Penyampaian informasi dari manajemen puncak yang turun ketingkat 

operatif merupakan aktivitas yang berkesinambungan dan sulit. Seringkali 

penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan dianggap paling mudah 

dilakukan, karena pimpinan hanya memberikan instruksi atau perintah saja. Namun 

hal ini bisa menjadi masalah penting karena sering kali terjadi kesalahan komunikasi 

yang menyebabkan perbedaan pemahaman dan perselisihan diantara atasan dan 

bawahan, seperti terjadinya  penurunan kinerja tentu saja akan merugikan bagi pihak 

pimpinan.

Disini dapat terlihat bahwa titik berat dalam suatu komunikasi organisasi 

seringkali bergerak kearah komunikasi manajerial yang perhatian utamanya adalah 

membawa informasi kepada kelompok operatif tersebut. Yang menjadi masalah 

dalam hal ini, yaitu jenis informasi seperti instruksi, rasional kerja, kebijakan, 

penilaian kerja, dan pemberian misi organisasi yang disebarkan oleh tingkat atasan 

kepada para pengurus dan bagaimana keefektifitasan informasi tersebut disampaikan 

atasan kepada bawahan. 

Penyampaian komunikasi yang efektif dari atasan kepada bawahan sangat 

dibutuhkan dalam menggerakkan aktivitas organisasi terutama dalam membangun 

semangat  kerja. Semangat kerja menjadi perhatian utama yang tidak dapat diabaikan 

begitu saja, karena menyangkut alasan mengapa orang mencurahkan tenaga untuk 

melakukan satu pekerjaan.
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Indonesia Karate-Do merupakan sebuah organisasi cabang olah raga beladiri 

yang berasal dari jepang, yang mana merupakan wadah untuk penyaluran bakat 

manusia untuk menjadikan atlet yang berprestasi. Guna menciptakan generasi atlet 

yang berperestasi baik diranah regional,nasional dan bahkan internasional, INKADO 

KORDA JATIM yang menaungi cabang cabang yang ada di Jawa Timur untuk 

menciptakan regenerasi atlet yang sesuai tujuan organsisasi   

Indikasi turunnya semangat kerja pengurus di INKADO KORDA JATIM, 

salah satunya yaitu mengenai program kerja yang telah ditetapkan tidak terselesaikan 

dengan tepat waktu. Turunnya semangat kerja dan kegairahan kerja pada anggota 

organisasi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti adanya reward yang 

kurang sesuai, lingkungan kerja yang buruk dan suasana kerja yang kurang 

menyenangkan, serta adanya ketidak puasan dalam organisasi. Ketidak puasan disini 

adalah bukan hanya dalam hal materi seperti upah yang layak, namun juga dalam hal 

non materi seperti penghargaan diri dari pimpinan, tidak memberikan kesempatan 

kepada anggota organisasi untuk berkembang lebih optimal semangat dengan

menggunakan kecakapan, kemampuan, keterampilan dan potensi yang dimiliki untuk 

mencapai prestasi kerja, yang mana hal ini dirasa oleh anggota organisasi membuat 

suasana kerja tidak nyaman, dan lain sebagainya. Selain itu faktor turunnya 

semanngat kerja karyawan juga dapat dilihat dari komunikasi dari atasan kepada 

bawahan yang tidak berjalan dengan baik begitu juga bawahan kepada keatasan, 

sehingga menghambat kinerja pekerja diorganiasasi tersebut. Dari hal tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dalam organisasi diperlukan 

adanya kerjasama yang baik dan semangat kerja dari para anggota-anggotanya yang 

mana hal tersebut tidak akan terlepas dari adanya komunikasi yang terjalin. Dari hal 

tersebut mengundang ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 

pengaruh komunikasi organisasi terhadap semangat kerja pengurus INKADO 

KORDA JAWA-TIMUR.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang  diatas, dapat ditarik permasalahan yaitu “ apakah ada 

pengaruhnya komunikasi organisasi terhadap semangat kerja pengurus dan

seberapa Besar Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Semangat Kerja 

Pengurus Di Indonesia Karate-Do Kordinator Daerah Jawa Timur?”.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan diadakanya penelitian berdasarkan rumusan permasalahan yang 

penulis kemukakan adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui  seberapa besar komunikasi organisasi yang dilakukan 

para pengurus INKADO KORDA JATIM.

1.3.2 Untuk mengukur seberapa besar Semangat kerja pengurus INKADO 

KORDA JATIM.
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1.3.3 Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi organisasi terhadap 

Semangat kerja pengurus INKADO KORDA JATIM.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat akademis

Khususnya mahasiswa ilmu komunikasi digunakan sebagai masukan atau 

tambahan refrensi atas dasar penelitian berikutnya dengan materi dan objek 

penelitian yang berhubungan dengan pengaruh komunikasi organisasi terhadap 

semangat kerja, sehingga dapat berguna bagi penelitian yang akan datang.  

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau referensi yang bersifat 

ilmiah bagi organisasi untuk mengetahui pengaruh komunikasi organisasi terhadap 

semangat kerja, serta membangun organisasi tersebut menjadi lebih baik dan 

optimal.
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