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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Strategi 

2.1.1 Pengertian Strategi 

 Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(Management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah 

saja, melainkan menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi 

merupakan cara yang sifatnya mendasar fundamental yang akan oleh suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran dengan selalu 

memperhitungkan kendala lingkungannya yang pasti akan dihadapi. (Effendy, 

2009:33) 

Keberhasilan kegiatan secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan 

strategi. Jika tidak ada strategi yang baik efek dari proses komunikasi (terutama 

komunikasi media massa) bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh 

negatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi harus dapat menunjukkan 

bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan dalam arti kata bahwa 

pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu – waktu tergantung dari situasi dan 

kondisi. (Efendy, 2009:41) 

Menurut Ohmae (1982), yang sering dijuluki Mr. Strategy di Jepang, ketika 

mengatakan bahwa strategi sebenarnya tidak lain dari suatu rencana kerja untuk 

memaksimalkan kekuatan suatu pihak dalam mengahadapi berbagai kekuatan 

dilingkungan. Lingkungan itu haruslah diteliti dengan seksama, yaitu dengan 
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memilih peluang yang tersedia untuk dapat meningkatkan peran. (Salusu, 

1996:91) 

2.1.2 Ruang Lingkup Strategi 

Strategi dapat efektif dilaksanakan dalam sebauh program, maka ia 

harus mencakup beberapa hal sebagai berikut (Ruslan, 2010:41). 

1. Objektif yang jelas dan menentukan semua ikhtiar diarahkan untuk 

mencapai pemahaman yang jelas, menentukan dan bisa mencapai 

keseluruhan tujuan. Tujuan tersebut tidak perlu dibuat secara tertulis 

namun yang penting bisa dipahami dan menentukan. 

2. Memelihara inisiatif, strategi inisiatif menjaga kebebasan bertindak dan 

memperkaya komitmen. Strategi mesti menentukan langkah dan 

menetapkan tindakan terhadap peristiwa, bukannya bereaksi terhadap 

satu peristiwa. 

3. Konsentrasi, dengan memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan 

tempat yang menentukan. 

4. Fleksibilitas, strategi hendaknya diniatkan untuk dilengkapi penyangga 

dan dimensi untuk fleksibilitas dan manuver. 

5. Kepemimpinan yang memilki komitmen dan terkoordinasi. Strategi 

hendaknya memberikan kepemimpinan yang memiliki komitmen dan 

tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pokok. 

6. Kejujuran. Strategi itu hendaknya dipersiapkan untuk memanfaatkan 

kerahasiaan dan kecerdasan untuk menyerang lawan pada saat yang tidak 

terduga. 
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7. Keamanan. Strategi itu mesti mengamankan seluruh organisasi dan 

semua operasi penting organisasi. 

 

2.1.3 Faktor Pendukung Strategi  

Strategi harus memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat. Berikut ini sebagian komponen komunikasi dan faktor 

pendukung serta penghambat pada setiap komponen tersebut (Effendy, 

2009:45). 

1. Mengenali sasaran komunikasi 

2. Faktor situasi dan kondisi 

3. Pemilihan media komunikasi 

4. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

5. Peranan komunikator dalam komunikasi 

6. Daya tarik sumber 

7. kredibilitas sumber 

Empat faktor penting yang harus diperhatikan menyusun strategi 

(Ruslan, 2010:14): 

1. Mengenal khalayak. Khalayak itu aktif sehingga antara komunikator 

dengan komunikan bukan saja tejadi saling hubungan, tetapi juga saling 

mempengaruhi. 

2. Menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam 

mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu 

membangkitkan perhatian. Awal efektivitas dalam komunikasi ialah 
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bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang 

disampaikan. 

3. Menetapkan metode, dalam hal ini metode penyampaian, yang dapat 

dilihat dari dua aspek: menurut cara pelaksanaannya dan menurut bentuk 

isinya. Menurut cara pelaksanaannya, dapat diwujudkan dalam dua 

bentuk yaitu, metode redundancy (repetition) dan canalizing. Sedangkan 

yang kedua menurut bentuk isinya dikenal metode-metode : informatif, 

persuasif, edukatif, kursif. Metode redundancy adalah cara 

mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan pada 

khalayak. Metode canalizing yaitu mempengaruhi khalayak untuk 

menerima pesan yang disampaikan, kemudian secara perlahan-lahan 

merubah sikap dan pola pemikirannya ke arah yang kita kehendaki. 

Metode informatif, lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran 

khalayak, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa: keterangan, 

penerangan, berita, dan sebagainya. Metode persuasif yaitu 

mempengaruhi khalayak dengan jalan membujuk. Dalam hal ini khalayak 

digugah baik pikiran maupun perasaannya. Metode edukatif, memberikan 

suatu ide kepada khalayak berdasarkan fakta-fakta, pendapat dan 

pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenarannya 

dengan disengaja, teratur dan berencana, dengan tujuan mengubah 

tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Metode kursif, 

mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa tanpa memberi 

kesempatan berpikir untuk  menerima gagasan-gagasan yang dilontarkan, 
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dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, intimidasi dan 

biasanya di belakangnya berdiri kekuatan tangguh. 

4. Pemilihan media komunikasi. dengan memilih salah satu atau gabungan 

dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan 

yang disampaikan dan teknik yang dipergunakan, karena masing-masing 

media mempunyai kelemahan-kelemahannya tersendiri sebagai alat. 

2.2 Komunikasi 

 

  2.2.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi berdasarkan pengertian Carl I. Hovland adalah proses yang 

memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya 

lambang-lambang herbal) untuk mengubah perilaku penerima (komunikan). 

Secara etimologis Kata komunikasi atau communication dalam bahasa 

inggris berasal dari kata latin communis yang berarti “sama”, communico, 

communcation, atau comunicare yang  berarti “membuat sama” (to make 

common). Istilah pertama (comunis) adalah istilah yang paling sering disebut 

sebagai asal-usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata latin 

lainnya yang mirip. (Deddy Mulyana, 2001:41). 

Sedangkan Menurut A. Winnet komunikasi merupakan proses 

pengalihan suatu maksud dari sumber kepada penerima, proses tersebut 

merupakan suatu seri aktivitas, rangkaian atau tahap-tahap yang memudahkan 

peralihan maksud (Tommy Suprapto, 2009:6) 

Jadi berdasarkan pengertian di atas, komunikasi adalah proses pengirim 

dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media 

tertentu dengan efek perubahan perilaku dari penerimaan pesan atau 
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komunikan. Proses komunikasi pada hakikatnya merupakan sebuah proses 

penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator). Pikiran 

dalam hal ini brupa gagasan, informasi, opini dan lain-lain. Sedangkan 

perasaan berupa keyakinan, keraguan, kepastian, kekhawatiran, kemarahan, 

keberanian dan sebagainya yang timbul dari hati. 

Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan di atas tampak, tampak 

adanya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup, yang merupakan 

persyaratan terjadinya komunikasi. Dalam “bahasa komunikasi” komponen-

komponen tersebut adalah sebagai berikut:  

- Komunikator : orang yang menyampaikan pesan. 

- Pesan  : pernyataan yang didukung oleh lambang. 

- Komunikan : orang yang menerima pesan. 

- Media   : sarana atau saluran yang mendukung tempatnya atau 

banyak jumlahnya  

- Efek   : dampak sebagai pengaruh pesan. 

Harold D Laswell juga memperkenalkan 5 formula komunikasi untuk 

terjaidnya suatu proses komunikasi, yaitu: 

- Who, yakni berkenan dengan siapa yang mengatakan. 

- Says what, yakni berkenan dengan yang menyatakan apa. 

- In which channel, yakni berkenan dengan saluran apa. 

- To whom, yakni berkenan dengan ditujukan kepada siapa. 

- With what effek, yakni berkenan dengan pengaruh apa. 

Berdasarkan formula Laswel tersebut, maka terdapat lima komponen 

komunikasi agar dapat terjadi proses komunikasi, yaitu: 
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a. Komunikator  

Komunikator sering disebut juga sebgai sumber, pengirim, penyandi, 

pembicaraan atau originator. Sumber adalah pihak berinisiatif atau 

mempunyai kebutuhan dalam berkomunikasi. Sumber boleh jadi seorang 

individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau bahkan suatu negara. 

Sember harus mengubah perasaan atau pikiran ke dalam seperangkat 

simbol verbal dan non verbal yang idealnya dipahami oleh penerima 

pesan. 

b. Pesan  

Pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Pesan merupakan symbol verbal dan non verbal yang mewakili perasaan, 

nilai, gagasan, atau maksud sumber tadi. 

c. Media 

Media atau saluran, alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran boleh jadi merujuk 

pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah saluran 

verbal atau non verbal 

d. Komunikan  

Penerima atau komunikan, yakni orang yang menerima pesan dari sumber. 

e. Efek 

Efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan 

yang disampaikan oleh sumber. 
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Jadi, berdasarkan paradigma Lasswel tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu.  

Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran 

atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). 

Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lainnya, yang muncul 

dari benaknya (Onong, 1986: 14) 

Proses komunikasi terbagi dalam dua tahap, yakni secra primer dan 

sekunder. Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran dan 

atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 

(simbol) sebagai media. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media 

pertama. 

Teknik berkomunikasi adalah cara atau “seni” penyampaian suatu pesan 

yang dilakukan seorang komunikator sedemikian rupa, sehingga menimbulkan 

dampak tertentu pada komunikan. Pesan yang disampaikan komunikator 

adalah pernyataan sebagai paduan pikiran dan perasaan, dapat berupa ide, 

informasi, keluhan, keyakinan,imbauan,anjuran,dan sebagainya.(Onong, 

2009:6). 

Menurut Onong, proses komunikasi terjadi menjadi dua tahap, yakni secara 

primer dan sekunder. 

a. Proses komunikasi secara primer 
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Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan 

atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 

(symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses 

komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, 

yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan 

komunikator kepada komunikan. 

b. Proses komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai 

media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seseorang 

komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan 

komunikasinya, dikarenakan komunikan sebagai sasarannya berada di 

tempat yang relative jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, 

surat kabar, majalah, radio, televise, film, dan banyak lagi adalah media 

kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. 

Dalam komunikasi yang terpenting adalah bagaimana caranya agar suatu 

pesan yang disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau efek 

tertentu pada komunikan. Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan, 

yaitu: 

a. Dampak kognitif 

Dampak kognitif merupakan dampak yang timbul pada komunikan 

yang menyebabkan ia menjadi tahu atau mengingat intelektualitasnya. 

Di sini pesan yang disampaikan komunikator ditujukan kepada si 
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komunikan. Dengan kata lain tujuan komunikator hanyalah berkisar 

pada upaya mengubah fikiran dari komunikan. 

b. Dampak afektif 

Dampak ini lebih tinggi kadarnya daripada dampak kognitif. Disini 

tujuan komunikator bukan hanya sekedar supaya komunikan tahu, 

tetapi tergerak hatinnya menimbulkan perasaan tertentu, misalnya 

perasaan terharu, sedih,gembira,marah dan sebagainnya. 

c. Dampak behaviora 

Dampak yang paling tinggi kadarnya yakni dampak yang timbul pada 

komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. (Onong, 

2009:7)  

2.2.2. Hambatan-Hambatan Komunikasi  

 Di dalam berkomunikasi selalu ada hambatan yang dapat mengganggu 

kelancaran  jalannya proses komunikasi. Sehingga informasi dan gagasan yang 

disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima 

pesan atau receiver. 

 Faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi, dapat 

dibagi dalam 3 jenis sebagai berikut: 

1. Hambatan Teknis 

Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan 

dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan 

pesan. Dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan 

komunikasi, akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di 
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bidang teknologi komunikasi dan sistem informasi, sehingga saluran 

komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih 

efesien. 

2. Hambatan semantik 

Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian 

pengertian atau ide secara efekyif. Defenisi semantik adalah studi atas 

pengertian yang diungkapkan lewat bahasa, suatu pesan yang kurang 

jelas. Akan tetap menjadi tidak jelas bagaimana baiknya transmisi. 

Untuk menghindari mis-komunikasi semacam ini, seoramg 

komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan 

karakteristik komunikannya. Serta melihat dan mempertimbangkan 

kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang 

digunakan. 

3. Hambatan Manusiawi 

Hambatan jelas ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang 

dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Menurut 

Cruden dan Sherman, Hambatan itu mencakup : Hambatan yang bersal 

dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, 

keadaan emosi, status, ketrampilan mendengarkan, pencarian 

informasi, penyaringan informasi. Hambatan yang ditimbulkan oleh 

iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan budaya, 

seperti suasana dan iklim kerja serta tata nilai yang dianut. 
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2.2.3 Komunikasi Efektif 

 Salah satu hal yang menyebabkan banyak orang berselisih paham adalah 

karena kurangnya komunikasi. Komunikasi terkadang menjadi hal yang 

disepelekan, padahal kesalahan dalam komunikasi dapat menimbulkan sebuah 

permasalahan yang runyam dan relasi dua atau lebih orang. Pengertian konsep 

komunikasi yang paling sederhana adalah proses penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan. Proses ini dapat menghasilkan feedback dari 

komunikan sehingga komunikasi dapat berlangsung secara dua arah antara 

komunikator dan komunikan. 

 Komunikasi yang efektif biasanya memiliki tujuan untuk memudahkan 

orang lain dalam memahami pesan yang disampaikan oleh seseorang pemberi 

pesan (komunikator). Selain itu, komunikasi yang efektif juga bertujuan supaya 

informasi yang disampaikan dapat menimbulkan feedback dari si penerima pesan 

(komunikan). 

 Menurut Mc. Crosky Larson dan Knapp, Komunikasi yang efektif dapat 

dicapai dengan mengusahakan ketepatan (accuracy) yang paling tinggi derajatnya 

antara komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi. Komunikasi yang 

efektif dapat terjadi jika komunikator dan komunikan memiliki persamaan dalam 

pengertian, sikap, bahasa. Sebuah komunikasi dikatakan efektif apabila: 

1. Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang 

dimaksud oleh pengirimnya. 

2. Pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima 

dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim 
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3. Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. 

2.2.4 Faktor-Faktor Penunjang Komunikasi Efektif. 

 Dalam bukunya Onong Uchjana Effendy yang berjudul ilmu, teori, dan 

filsafat komunikasi. Wilbur Schramm menampilkan apa yang ia sebut “the 

condition of succes in Communication”, yakni kondisi yang harus dipenuhi jika 

kita menginginkan agar suatu pesan membangkitkan tanggapan yang kita 

kehendaki. Kondisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pesan yang dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga 

dapat menarik perhatian komunikan 

2. Pesan yang menggunakan lambang-lambang tertuju kepada 

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga 

sama-sama mengerti. 

3. Pesan yang harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan 

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan 

tadi yang layak bagi situasi kelompok dimana komunikan berada pada 

saat ia digerakan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. 

2.3  Strategi Komunikasi 

2.3.1  Pengertian Strategi Komunikasi 

Menurut Onong Uchjana Effendi dalam buku berjudul “Dimensi-Dimensi 

Komuniaksi” (1981:84), menyatakan bahwa: 
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 “strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan 

komunikasi (communication management) untuk mencapai suatu 

tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus 

dapat menunjukan bagaimana operasionalnya secara taktis harus 

dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda 

sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. 

Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton (1980) membuat defenisi 

dengan  menyatakan “strategi komunikasi” adalah kombinasi yang terbaik dari 

semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluraan (media), 

penerima sampai pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan 

komunikasi yang optimal. (Hafied 2013:61). 

Dalam menyampaikan pesan komunikasi, seorang komunikator memiliki 

keinginan atau tujuan yang secara umum dapat diterimanya Pesan komunikasi 

yang disampaikan oleh komunikator dengan baik. Untuk hal seperti ini seorang 

komunikator memerlukan strategi komunikasi. Apalagi jika proses komunikasi 

memiliki tujuan tertentu,yaitu merubah sikap pendapat dan bahkan perilaku 

komunikan, maka komunikator jelas memerlukan apa yang disebut strategi 

komunikasi. 

2.3.2. Tujuan strategi komunikasi 

Ruslan, (2010:13) mengemukakan tujuan sentral dari strategi 

komunikasi adalah sebagai berikut: 

a. secure understanding, untuk memastikan bahwa terjadi sesuatu 

pengertian dalam berkomunikasi 
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b. to establish acceptance, bagaimana cara penerimaan itu terus dibina 

dengan baik. 

c. to motivate action, penggiatan memotivasi 

d. The goals which the communicator sought to achieves, bagaimana  

mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari 

proses komunikasi tersebut.. 

    

2.3.4. Fungsi Strategi Komunikasi 

Effendi, (2004:28) mengemukakan bahwa fungsi strategi komunikasi 

diantaranya adalah : 

a. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang berssifat informatif, 

persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

b. Menjembatani kesenjangan budaya (culturalgap) akibat kemudahan 

perolehan dan pengoperasionalan media massa yang begitu ampuh 

sehingga apabila tanpa pengawasan justru akan merusak nilai-nilai 

budaya. 

Strategi komunikasi harus juga meramalkan efek komunikasi yang 

diharapkan, yaitu dapat berupa: menyebarkan informasi, melakukan persuasi, dan 

melaksanakan intruksi. 

Dari efek yang diharapkan tersebut dapat ditetapkan bagaimana cara 

berkomunikasi (how to communicate), dapat dengan: 
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1. Komunikasi tatap muka (face to face communication), dipergunakan 

apabila kita mengharapkan efek perubahan tingkah laku (behavior change) 

dari komunikan. Mengapa demikian karena kita sewaktu berkomunikasi 

memerlukan umpan balik langsung (immediate feedback). 

2. Komunikasi bermedia (mediated communication), dipergunakan untuk 

komunikasi informatif karena tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah 

laku.  

Kekuatan komunikasi bermedia ialah dalam hal keampuhan mengubah 

tingkah laku komunikan, tetapi kelemahannnya ialah bahwa komunikan yang 

dapat diubah tingkah lakunya itu relatif hanya sedikit saja sejauh bisa berdialog 

dengannya. Dalam strategi komunikasi peranan komunikator sangatlah penting, 

itula sebabnya strategi komunikasi harus luwes supaya komunkator sebagai 

pelaksana dapat segera mengadakan perubahan bila da lam pelaksanaan menemui 

hambatan. (Onong, 2002:32) 

 

2.4 PROFESI 

2.4.1 Pengertian Profesi 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai sebagai 

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti ketrampilan, 

kejuruan dan sebagainnya. Dalam pengertian ini, dapat dipertegas bahwa profesi 

merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan bermodal keahlian, 

ketrampilan dan spesialisasi tertentu. Jika selama ini profesi hanya dimaknai 

sekedar “pekerjaan”, sementara substansi dibalik makna itu tidak terpaut dengan 



24 
 

persyaratan, maka profesi tidak bisa dipakai di dalam semua pekerjaan. (mujtahid, 

2009) 

Good’s Dictionary of Education mendefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang 

meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan dikuasai 

oleh suatu kode etik yang khusus. (Yamin, 2006:30) 

Secara terminologi, defenisi profesi banyak diungkapkan secara berbeda-

beda, tetapi untuk melengkapi defenisi tersebut, berikut ini adalah tulisan Muchtar 

Lutfi bahwa seseorang disebut profesi apabila ia memenuhi 10 kriteria sebagai 

berikut (mutjahid, 2009:22-23): 

1. Profesi harus memiliki keahlian khusus. Keahlian itu tidak dimiliki oleh 

profesi lain. Artinya, profesi mesti ditandai oleh adanya suatu keahllian 

yang khusus untuk profesi itu. 

2. Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. 

Profesi dipilih karena dirasakan sebagai kewajiban sepenuh waktu 

maksudnya bukan partime. Sebagai panggilan hidup, maksudnya profesi 

itu dipilih karena dirasakan itulah panggilan hidupnya, artinya itulah 

lapangan pengabdiannya. 

3. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Artinya, profesi 

ini dijalani menurut aturan yang jelas, dikenal umum, teorinya terbuka 

4.  Profesi adalah untuk masyarakat bukan untuk dirinya sendiri. Profesi 

merupakan alat dalam mengabdikan diri kepada masyarakat bukan untuk 

kepentingan diri sendiri, seperti mengumpulkan uang atau mengejar 

kedudukan. Jadi profesi merupakan panggilan hidup. 
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5. Profesi harus dilengkapi kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. 

Kecakapan dan kompetensi ini diperlukan untuk meyakinkan peran 

profesi ini  terhadap klientnya. 

6. Pemegang profesi memiliki otonomi dalam menjalankan tugas profesinya.  

7. Profesi hendaknya mempunyai kode etik, ini disebut kode etik profesi. 

Gunanya ialah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas profesi. 

8. Profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang dilayani 

9. Profesi memerlukan organisasi untuk keperluan meningkatkan kualitas 

profesi itu. 

10. Mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. 

Sanusi et al (1991), mengutarakan ciri-ciri utama suatu profesi itu sebagai 

berikut (soetjipto, 2004:17): 

1. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan sosial yang 

menentukan (crusial). 

2. Jabatan yang menuntut ketrampilan/keahlian tertentu. 

3. Ketrampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui 

pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. 

4. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, 

sistematik, eksplisit, yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak 

umum. 

5. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan 

waktu yang cukup lama. 
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6. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan 

sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. 

7. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu 

berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. 

8. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan 

judgment terhadap permasalahan profesi yang dihadapi 

9. Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan 

bebas dari campur tangan orang luar. 

10. Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarkat, dan oleh 

karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula. 

 

2.3 Pengertian Guru  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, defenisi guru adalah orang yang 

pekerja, mata pencaharian atau profesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang 

mengemban tugas mengajar, mendidik dan membimbing. (Mutjahid, 2009:33). 

Guru adalah seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari 

pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan tugasnya. Karena itu, ia memiliki 

hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lembaga 

pendidikan sekolah. (suparlan, 2005:13)  

 Menurut Moh. Uzer Usman, guru adalah jabatan atau profesi yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-

syarat tertentu, apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul 

seluk-beluk pendidkan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan yang 
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lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu 

atau pendidikan pra-jabatan. (mutjihad, 2009:34) 

Tugas guru sebagai suatu profesi meliputi mendidik dalam arti 

meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti mengmbangkan 

iptek, sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan pada peserta didik. 

Membantu peserta didik dalam mentransformasikan dirinya sebagai upaya 

pembentukan sikap dan membantu peserta dalam mengidentifikasi diri peserta itu 

sendiri. 

2.5  Tunjangan Profesi Guru 

2.5.1 Pengertian Tunjangan Profesi Guru 

Tunjangan Profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang 

telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang 

dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, 

pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang 

mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta. (Yamin, 2006: 36) 

Undang-Undang RI nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

menyatakan guru adalah pendidikan profesional. Untuk itu, ia dipersayaratkan 

memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana/Diploma IV (S1/D-IV) yang 

relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen kompetensi. Dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, 

Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. 
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penghasilan yang diberikan kepada guru setelah memenuhi persyaratan-

persyaratan yang telah ditetapkan. Penerima tunjangan profesi sebesar satu kali 

gaji pokok yang diterima bagi guru PNSD. 

Adapun kriteria atau syarat penerima tunjangan profesi guru (TPG) adalah antara 

lain: 

1. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan dibawah binaan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan 

pendidikan dibawah binaan Kementrian dan kebudayaan. 

3. Memiliki satu lebih sertifikasi pendidik yang telah diberi Nomor 

Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu (1) NRG walaupun guru 

yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikasi pendidik. 

4. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan 

oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

5. Sebelum berlakunya pasal 17 mengenai rasio guru siswa pada peraturan 

pemerintah  nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, pada awal tahun 2016 

bagi satuan pendidikan yang hanya memiliki ssatu rombongan belajar 

pada tingkat kelas tertentu maka rasio guru siswa dapat kurang dari 20 

untuk SD/SMP/SMA dan kurang dari 15 untuk TK/SMK 

6. Beban kerja guru ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku 

dirombongan belajarnya. (daftar sekolah pelaksana kurikulum 2013 dan 

kurikulum tahun 2006 adalah yang terdaftar pada kementrian pendiidkan 

dan kebudayaan. 
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7. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam 

tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka 

dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan sertifikasi pendidik yang 

dimilikinya. 

8. Bisa kurang dari 24 jam tatap muka untuk: 

a. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan 

pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka 

perminggu yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya 

atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala 

satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan 

konseling/konselor. 

b. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan 

pendiidkan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka 

perminggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi 

wakil kepala satuan pendidikan dan yang berasal dari guru 

bimbingan dan konseling/konselor. 

c. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada 

jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboraturium pada jenjang 

SMP/SMA/SMK, ketua program keahlian/program studi, kepala 

unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 (dua 

belas) jam tatap muka per minggu. 

d. Bertugas sebagai guru bimbingan konseling mengampuh paling 

sedikit 150 peserta didik pada satu atau lebih satuan pendiidkan, 

dengan mengempuh paling sedikit 40 orang peserta didik. 
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e. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan 

terpadu paling sedikit 6 jam tatap muka perminggu. 

f. Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus 

yang daerahnya/desanya ditetapkan dalam peraturan menteri 

pendidikan dan kebudayaan. 

g. Bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan khusus, dimana 

peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,mental, 

sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 

h. Guru yang bertugas disekolah Indonesia diluar negeri 

i. Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas adasar kerja 

sama. 

j. Bagi guru yang produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian 

langka/memiliki ketrampilan atau budaya khas daerah, untuk 

mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari satu 

orang dengan keahlian yang dibutuhkan. 

9. Belum pensiun 

10. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah. 

Penerimaan tunjangan yang menjadi patokan dari jasa ysng diberikan oleh 

seorang guru diluar gaji pegawai negeri sipil 
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2.6 Landasan Teori  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada S-O-R theory ( Teori S-O-

R) teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus – Organism – Response ini 

semula berasal dari psikologi. Kalau kemudian menjadi juga teori komunikasi, 

tidak mengherankan, karena objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi 

adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen seperti 

sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. (Effendy, 1993: 

Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengaharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur 

dalam model ini adalah pesan, komunikan, dan efek. Dalam proses perubahan 

sikap tampak bahwa sikap dapat berubah. Hanya jika stimulus yang menerpa 

benar-benar melebihi semula.  

Prof. Dr. Mar’at dalam bukunya “sikap Manusia”, perubahan serta 

pengukurannya, mengutip pendapat Hovland , jenis, dan kelley yang 

menyatakan bahwa dalam menelah sikap yang baru ada tiga variabel penting 

yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. 

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan dapat diterima 

atau ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan, 

proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikasi inilah yang 

melanjutkan peoses berikutnya. Setelah komunikan mengelolanya dan 

menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. 
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Untuk keberhasilan dalam mengubah sikap maka komunikator perlu 

memberikan tambahan stimulus (penguatan) agar penerima mau mengubah 

sikap. Hal ini dapat dilakukan dalam barbagai cara. Dengan cara demikian ini 

penerima informasi akan mempersepsikannya sebagai suatu arti yang 

bermanfaat bagi dirinya dan adanya sanksi jika hak ini dilakukan atau tidak. 

Dengan sendirinya penguatan ini harus dapat dimengerti, dan diterima sebagai 

hal yang mempunyai efek langsung terhadap sikap. Untuk tercapainya ini perlu 

cara penyampaian yang efektif dan efisien. 

Penulis  menggunakan Teori S-O-R agar mengarahkan Bagian perencanaan 

dan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah yaitu yang ditugaskan sebagai 

komunikator untuk memberikan Stimulus yaitu berupa pesan yang disampaikan 

komunikator terkait masalah tunjangan profesi guru dimana komunikator 

bertugas agar pesan yang dapat merubah sikap dan tingkah laku komunikan 

sehingga, sehingga dengan stimulus (penguatan) diharapkan mampu merubah 

sikap para penerima Pesan. 

 

 

 

 


