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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Organisasi  

2.1.1 Definisi Komunikasi Organisasi 

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi komunikasi organisasi 

menurut beberapa ahli, dan tidak semua definisi yang dikemukakan oleh para ahli 

akan sama, sebab setiap pandangan dan pemikiran manusia pasti akan memiliki 

perbedaan. Menurut Redding dan Sanborn, mengungkapkan definisi komunikasi 

organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang 

kompleks.1 Komunikasi yang kompleks lebih pada komunikasi dalam organisasi 

itu sendiri, hubungan yang terjalin pada seluruh anggota serta pengelola, 

komunikasi dari atasan ke bawahan begitu juga sebaliknya, serta komunikasi yang 

terjalin antar sesama anggota yang sama levelnya. 

Sejalan dengan apa yang di samapikan oleh Redding dan Sarborn di atas. 

Josep A. Devito, mendefinisikan komunikasi organisasi merupakan pegiriman dan 

penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi di dalam kelompok formal maupun 

informal organisasi. Komunikasi yang bersifat formal dalam organisasi biasanya 

akan menitik beratkan kegiatan komunikasi pada organisasi itu sendiri. Dimana 

pembahasan akan mengarah pada bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan dalam 

organisasi yang mengarah pada poduktifitas kerja dan bagaimana seharusnya 

                                                           
10 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), p. 65. 
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perkerjaan yang dilakukan. Sedangkan komunikasi informal yang terjadi akan 

menitik beratkan pada tiap-tiap anggota organisasi itu sendiri.2 

Dari kedua definisi di atas, dalam proses komunikasi organisasi sama-sama 

menyatakan bahwa terjadi pengiriman pesan yang dilakukan oleh seluruh elemen 

yang ada di dalam organisasi. Dari kedua pendapat tersebut dapat di simpulkan 

bahwa komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan, atau antar anggota 

lainnya tidak selalu terjadi komunikasi yang bersifat formal, yang mana akan 

membahas mengenai kebutuhan organisasi. Tidak di pungkiri komunikasi non 

formal juga akan terjadi dalam lingkungan organisasi, sebab pembawaan yang 

terlalu serius dan formal akan membuat suasana organisasi menjadi tegang dan 

canggung, sehingga membuat situasi menjadi kurang nyaman untuk seluruh 

anggota organisasi. 

“Dedy Mulyana juga memberikan pendapat yang tak jauh berbeda dengan 

apa yang telah di sampaikan oleh para ahli diatas yang mana menawarkan 

lingkungan kajian komunikasi organisasi sebagai berikut: komunikasi 

organisasi (Organization communication) terjadi dalam suata jaringan yang 

lebih besar dari pada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi 

seringkali melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi dan 

ada kalanya juga komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi 

menurut struktur organisasi, yakni komunikasi kebawah, komunikai ke atas, 

dan komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak 

bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, juga 

termasuk gossip”.3 

Jadi pada intinya dalam lingkup organisasi tidak hanya terjadi komunikasi 

yang bersifat formal, komunikasi bersifat informal juga menjadi hal yang tak kalah 

penting untuk mengimbangi suasana pada lingkungan organisasi. Dalam organisasi 

bukan hanya mengenai komunikasi yang terjadi di dalamnya. Schein menyatakan, 

                                                           
11 Abdullah Masmuh, Komunikasi Organisasai Dalam Prespektif Teori dan Praktek (Malang: 

UMM Press, 2010), p. 6. 
12 Ibid. 
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bahwa dalam organisasi memiliki karakteristik seperti memiliki struktur, tujuan dan 

saling terhubung satu dengan yang lain dengan cara berkomunikasi serta 

berkoordinasi dengan anggota yang lain. Dengan adanya hubungan yang saling 

berhubungan tersebut maka Schein menyatakan hal tersebut sebagai sebuah 

sistem.4 

Didalam organisasi dikatakan adanya sebuah sistem, sebab di dalam 

hubungan antara satu dengan yang lain saling berketergantungan. Apabila ada 

disfungsi pada salah satu sistem maka akan berpengaruh pada fungsi lainnya dan 

tentunya juga akan berpengaruh pada tujuan bersama. Kegiataan koordinasi sangat 

penting di lakukan dalam berorganisasi sebab dengan begitu maka fungsi dari 

masing-masing bagian dapat berjalan dengan baik. 

Organisasi dikatakan sebagai sebuah sistem, maka dengan begitu sebab 

terbentuknya organisasi apabila suatu usaha yang memerlukan bantuan pihak lain 

untuk menyelesaikan tujuan, yang mana tujuan tersebut akan menjadi tujuan 

bersama. Hal seperti ini ada sebab tujuan atau program yang sedang di buat itu besar 

atau sangat kompleks apabila diselesaikan oleh satu orang. Organisasi di ciptakan 

oleh manusia, oleh sebab itu tidak akan bisa di anggap sempurna. Maka akan butuh 

waktu agar organisasi bisa berkembang dan bertambah matang dengan melalui 

suatu skema yang sudah di atur dan sebagian lain melalui keadaan yang terjadi 

secara tidak sengaja serta tidak beraturan. Faktor yang sudah diataur yakni seperti 

tekanan yang terjadi dari dalam untuk memperluas hubungan atau membentuk 

hubungan dengan pihak dalam, sebab hal seperti ini juga akan diperlukan secara 

                                                           
13 Arni Muhammad, op.cit., p. 23. 
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fungsional. Sebalikanya dengan skema yang tidak di rencanakan dan terjadi secara 

tidak teratur sebagai respon terhadap kebudayaan atau hal-hal yang bersifat 

psikologis pada orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu sendiri.  

2.1.2 Fungsi Organisasi 

Membahas mengenai fungsi organisasi Muhammad Arni, berpendapat 

mengenai fungsi organisasi yang menyatakan bahwa ada beberapa fungsi 

organisasi seperti memenuhi kebutuhan pokok organisasi yang harus di penuhi oleh 

organisasi tersebut, kemudian mengembangkan tugas dan tanggung jawab, fungsi 

berikutnya  memproduksi barang dan orang (jasa orang ahli dalam bidang tertentu) 

dan yang terakhir yakni organisasi sebagai pihak yang di pengaruhi dan 

mempengaruhi.5 

Dari seluruh fungsi-fungsi organisasi yang telah di kemukakan oleh Arni 

dalam di atas, maka dapat dijabarkan seperti di bawah ini6 : 

1. Dalam fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pokok organisasi, 

kebutuhan yang di maksudkan adalah tiap-tiap hal yang diperlukan oleh 

organisasi untuk kelangsungan organisasi itu sendiri, seperti penyediaan 

tempat untuk kelangsungan kegiatan organisasi. Selain itu modal juga 

menjadi kebutuhan pokok karna dengan modal maka penyediaan bahan, 

fasilitas dan tunjangan untuk anggota dapat terpenuhi. Apabila 

organisasi bersifat lebih kompleks maka kebutuhan pokok untuk 

organisasi juga akan semakin banyak bahkan dan bernilai lebih, seperti 

                                                           
14 Ibid., p. 32. 
15 Ibid., p.32-35. 
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contohnya memerlukan fasilitas berupa peralatan yang lebih canggih, 

tenaga kerja yang rajin dan terampil serta gedung yang bersih. Maka 

hal-hal pokok seperti itu menjadi kewajiban organisasi untuk 

memenuhinya 

2. Fungsi berikutnya yakni mengembangkan tugas serta tanggung jawab. 

Bukan hanya anggota yang memiliki tugas dan tanggung jawab. 

Organisasi juga memiliki tugas serta tanggung jawab terhadap 

anggotanya. Ada berbagai macam standarisasi dalam organisasi yang 

diterapkan untuk kenyamanan pekerjanya. Organisasi biasanya 

memiliki standar sendiri yang mana sudah di tetapkan atau mengikuti 

standart yang sudah berlaku di masyarakat. Hal tersebut akan 

memberikan tanggung jawab pada organisasi mengenai anggotanya 

baik yang berhubungan dengan produk yang di produksi organisasi 

maupun tidak. Seperti contohnya jaminan keselamatan kerja yang 

diberikan organisasi pada tiap anggotanya. Selain bertanggung jawab 

dengan anggotanya, organisasi juga di tuntut untuk menjaga lingkungan 

sekitarnya sebab hal tersebut sudah di atur dalam standart yang harus di 

ikuti bahkan tertulis dalam undang-undang. Seperti contohnya apabila 

organisasi di bidang tekstil, maka organisasi itu dituntut untuk tidak 

mencemari lingkungan sekitarnya yang hal tersebut akan membuat 

pihak luar terganggu oleh kepentingan yang sudah di lakukan oleh orang 

dalam.  

3. Memproduksi barang dan orang (jasa) juga menjadi salah satu fungsi 

dari organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki produk yang akan 
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dihasilkan dan tentunya memiliki hasil yang berbeda-beda. Apabila 

organisasi tersebut berjalan di bidang produksi makanan maka akan 

menghasilkan berbagai macam jenis produk olahan, biasanya mereka 

membuat makanan yang memiliki ciri khas dan mudah dalam mencari 

bahan bakunya. Seperti contohnya di kota Malang yang terkenal dengan 

buahnya sehingga mudah di temui kripik buah, atau terkenal juga 

dengan penghasil tempe terbaik sehingga terkenal juga dengan oleh-

oleh kripik tempenya. Apabila organisasi bergerak dalam memproduksi 

orang (jasa), maka hasinya seperti orang-orang yang sudah terlatih di 

bidangnya. Tidak berhenti disitu, biasanya pimpinan organisasi dan 

anggota yang sejajar dengannya akan memikirkan bagaimana cara 

meningkatkan produksi organisasinya agar lebih baik dan sempurna, 

yang mana hal tersebut akan berdampak pada kemudahan, serta 

percepatan waktu sehingga membuat biaya produksi menjadi lebih 

minim. Demi kelancaran produksi, efektifitas penyampaian informasi 

juga menjadi hal yang penting, sebab informasi yang di sampakan harus 

berjalan dengan baik pada bagian-bagian yang memerlukan. Oleh sebab 

itu maka ketrampilan dalam berkomunikasi juga menjadi hal yang 

penting untuk dimiliki oleh tiap anggota organisasi.  

4. Fungsi yang terakhir organisasi yakni mempengaruhi dan dipengaruhi 

oleh orang. Apa yang di maksudkan adalah orang yang sebagai anggota 

dan orang sebagai pengguna atau pemakai jasa organisasi itulah yang 

dipengaruhi oleh organiasi. Seperti contohnya, orang yang bekerja 

dengan menjual kebutuhan pokok sehari-hari, maka hal tersebut akan 
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sangat berpengaruh pada psikologi seseorang, yang mana akan lebih 

selektif dalam membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok 

pribadinya. Berbalik dengan hal itu semua, organisasi juga di pengaruhi 

oleh orang luar. Suksesnya suatu organisasi bergantung pada 

kemampuan dan kualitas anggotanya dalam menyukseskan seluruh 

aktifitas organisasi. salah satu contoh, agar organisasi tersebut dapat 

berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar. Maka organisasi tersebut 

membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih di 

bidangnya serta memberikan ruang yang cukup agar orang-orang 

tersebut dapat berkembang. 

2.1.3 Elemen Organisasi 

Dalam sebuah organisasi terdapat beberapa perbedaan, sebab bentuk dari 

sebuah organisasi juga berbeda-beda pula. Ada organisasi yang bersifat sederhana 

hingga organisasi yang bersifat kompleks dan sangat terorganisir. Maka untuk 

memahami perbedaan yang ada dalam sebuah organisasi, beberapa pendapat 

mengenai model berikut dapat memberikan gambaran sederhana mengenai elemen-

elemen organisasi yang akan terhubung satu dengan yang lain.  

Menurut Scott, sistem dasar dari elemen organisasi ini terdiri dari struktur 

sosial, partisipan, tujuan, teknologi, serta lingkungan, yang mana dapat di lihat pada 

gambar berikut7 : 

 

                                                           
16 Ibid., p. 25. 
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Gambar 2.1 

Model Elemen Organisasi (Scott, 1981) 

       Lingkungan (Environmen) 

            Organisasi            Struktur Sosial 

 

                                                                   Teknologi                                                         

Tujuan 

 

                                                                                                                                       Partisipan 

Kemudian dari gambaran elemen organisasi yang di kemukakan oleh Scott, 

kemudian dapat di perjelas dengan menjabarkan seperti di bawah ini8 : 

a) Struktur Sosial  

Struktur sosial menurut Davis (Scott, 1981) masuk dalam elemen 

organisasi yang mana dapat dipisahkan menjadi dua komponen yakni 

struktur normatif dan struktur tingkah laku. Struktur normatif lebih 

mengarah pada nilai, norma, serta peran yang di harapkan. Nilai yang di 

maksudkan lebih pada kriteria yang di dipergunakan untuk menilai tingkah 

laku. Sedangkan norma yakni hal menjadi batasan serta aturan umum 

mengenai tingkahlaku yang dijadikan pedoman dalam mencapai sebuah 

                                                           
17 Ibid,. p. 26-28. 
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tujuan. Point terkahir yakni peranan yang di harapkan, digunakan sebagai 

standar tingkah lakukan seseorang sesuai dengan posisinya. 

Komponen dari struktur organisasi berikutnya adalah tingkah laku. 

komponen ini berfokus pada tingkah laku apa yang dilakukan oleh anggota 

organisasi, bukan apa yang harusnya di lakukan oleh anggota. Sebab dalam 

tingkah laku sebuah organisasi akan membentuk pola atau jaringan tingkah 

laku dan gambaran dari pola tersebut dapat dilihat menggunakan sosiometri. 

Kedua komponen ini tidak dapat di pisahkan dan juga tidak pula 

identik, tetapi berbeda tingkat dan saling terhubung. Dengan ada tingkah 

laku maka akan dapat membentuk norma, begitu juga sebaliknya. 

b) Partisipan 

Dalam sebuah  organisasi, partisipan organisasi adalah orang-orang 

yang bekerja atau berkontribusi di balik organisasi itu sendiri. Sedangkan 

kepribadian diri setiap orang pasti akan berbeda-beda pada tiap organisasi 

yang di ikuti. Bukan hanya kepribadian, tingkat ketrampilan serta keahlian 

partisipan pasti berbeda, oleh sebab itulah kenapa struktur organisasi di buat 

sesuai dengan tingkat ketrampilan dan tiap perbedaan ketrampilan pasti juga 

akan ada perbedaan kekuatan dan tuntutan otonomi. 

c) Tujuan 

Ahli analisis menyatakan bahwa dengan tujuan dapat memahami 

sebuah organisasi dan ahli tingkah laku juga menjelaskan bahwa dalam 

sebuah organisasi hanya individunya yang memiliki tujuan, sedangkan 

organisasinya tidak. Setiap orang pasti memiliki pendapat yang sama, 
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dimana tujuan menjadi hal yang diusahakan bersama melalui aktivitas serta 

tugas-tugas yang di kerjakan bersama-sama pula. 

 

d) Teknologi 

Teknologi yang di maksud dalam elemen organisasi ini adalah 

penggunaan mengenai mesin-mesin atau alat yang digunakan dan 

pengetahuan mengenai teknik serta ketrampilan dari partisipan. Dalam 

sebuah organisasi berbeda-beda dalam menangani hal ini, ada yang 

menangani dengan membangun perlengkapan perangkat keras (hardware). 

Ada juga organisasi yang memproses orang, lebih tepatnya yakni 

melakukan pembinaan, sehingga yang dihasilkan yakni jasa orang-orang 

yang sudah terlatih, berpengetahuan serta memiliki ketrampilan yang lebih. 

e) Lingkungan 

Setiap organisasi memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda, 

sebab pengaruh pada tiap organisasi pasti juga akan berbeda-beda. Untuk 

dapat terus bertahan, organisasi bergantung pada lingkungan yang memiliki 

sistem yang lebih besar. Para ahli awalnya menganggap bahwa hubungan di 

lingkungan organisasi kurang begitu di butuhkan, tetapi pada kenyataannya 

lingkungan organisasi menjadi hal penting. Sangat sedikit sekali yang sadar 

bahwa tanggung jawab sosialisasi dan pelatihan adalah tanggung jawab 

organisasi. Organisasi tidak sadar bahwa tiap partisipan membawa 

kebudayaan dan keadaan sosial dari konteks sosial lain. Satu hal yang sama 

karena setiap organisasi lebih memilih untuk menciptakan alat untuk 
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organisasinya, sehingga akan lebih memudahkan dan tentunya lebih praktis. 

Hal tersebut di wujudkan dalam bentuk perlengkapan mekanik, program 

paket, petunjuk-petunjuk, serta para pekerja yang sudah terlatih. Selain itu 

ada pula organisasi yang strukturnya lebih besar ketika memilih dan 

mengurangi para pekerjanya. 

Dengan dikemukakannya diatas maka dapat di pahami bahwa untuk 

membangun sebuah organisasi yang dapat mencapai targetnya maka seluruh 

elemen di dalamnya haruslah saling berkesinambungan agar tujan organisasi dapat 

berjalan dengan baik. Serta sistem yang akan mejadi alat untuk mengkoordinasi 

pembagian tugas pada tiap individu agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan 

semestinya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dengan begitu pada 

akhirnya maka terciptalah sebuah batasan yang jelas yang membedakan pihak-

pihak dalam organisasi. 

 

2.2 Komunikasi Kepemimpinan 

2.2.1 Hubungan Komunikasi dengan Kepemimpinan 

Proses terjadinya komunikasi pasti ada komunikator dan komunikan. Dalam 

komunikasi kepemimpinan, seorang pemimpin berperan sebagai komunikator dan 

anggota berperan sebagai komunikan. Kesuksesan dalam mencapai sebuah tujuan 

organisasi maupun kelompok pasti tidak terlepas dari peran seorang pemimpin, 

bagaimana cara berkomunikasi pemimpin akan sangat berpengaruh terhadap 

pencapaian dalam organisasi. Selain pemimpin, peran dari tiap-tiap anggota yang 

ikut serta bekerja sama di belakang pemimpin juga harus ikut di pertimbangkan. 



 

21 
 

Sebab setiap pemimpin pastinya membutuhkan orang lain dalam artian bantuan 

demi tercapainya sebuah tujuan bersama. Seperti contohnya di keluarga, ayah 

sebagai kepala keluarga yang berperan sebagai pemimpin membutuhkan bantu dari 

ibu atau anggota keluarga yang lain untuk mengurus keperluan serta kepentingan 

keluarga. Namun keadaan akan sedikit lebih rumit jika yang di bahas adalah lingkup 

masyarakat, sebab dalam kehidupan bermasyarakat pemimpin akan lebih bekerja 

ekstra sebab menjadi pemimpin di lingkungan masyarakat harus bisa menjadi orang 

yang adil, mampu mendengar keluh kesah serta pendapat dari yang dipimpin dan 

mampu mengambil keputusa terbaik agar proses menuju tujuan bersama dapat 

berjalan dengan baik dan lancar.  

“Ada banyak definisi kepemimpinan hingga saat ini. Menurut 

Koentjaraningrat, kepemimpinan (Leadership) adalah kemampuan 

seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain 

(yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain 

tersebut bertingkahlaku sebagai dikehendaki oleh pemimpin tersebut. 

Kadangkala dibedakan antara pemimpinan sebagai kedudukan dan 

kepemimpinan sebagai suatau proses sosial”.9 

 

Sedangkan menurut Fiedle (1967) aktifitas kepemimpinan pada umumnya 

adalah hubungan antar individu-individu yang memiliki kekuatan (power) untuk 

mengarahkan kelompok orang agar bisa bekerja bersama-sama untuk mencapai 

tujuan.10 Sedangkan menurut Thoha (1983) mengartikan kepemimpinan sebagai 

aktivitas, yang mana dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, agar anggotanya 

dapat di arahkan untuk mencapai tujuan tertentu.11 Roger dan svenning 

                                                           
18 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 
2015), p. 247-248. 
19 Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi 
(Jakarta: Rajawali Press, 2013), p. 3. 
20 Ibid., p.3. 
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menyebutkan, kepemimpinan merupakan kemampuan bertindak dan 

berkomunikasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan jalan yang 

diinginkan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.12 

Dari definisi kepemimpinan yang telah di paparkan di atas, seluruhnya 

sepakat menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kegiatan yang mana 

seorang pemimpin memiliki wewenang serta berpengaruh untuk memberi arahan, 

serta mempengaruhi atau mengajak  orang-orang atau anggotnya untuk melakukan 

sebuah kegiatan bersama-sama demi mewujudkan sebuah tujuan yang di 

rencanakan demi terwujudnya tujuan bersama dan pemimpin yang dapat 

berkomunikasi dengan baik tentu akan berpengaruh pada arahan-arahan yang akan 

di sampaikan pada bawahnnya. 

Dengan melalukan komunikasi yang baik pemimpin pasti akan bisa 

memberikan arahan yang baik pula pada bawahannya, sebab arahan yang di 

lakukan oleh pemimpin sebagian besar akan dijadikan contoh oleh seluruh 

anggotanya. Apabila seorang pemimpin dapat memberikan arahan seta contoh yang 

baik pada anggotanya, menjadi sangat mungkin anggotanya akan memiliki kualitas 

dalam kinerjanya yang juga akan berjalan bersamaan dengan attitude yang baik. 

Selain itu apabila pemimpin memiliki attitude atau sikap yang baik pada tiap 

anggotanya, dapat juga di pastikan bahwa anggotanya juga akan bersikap baik dan 

segan pada pemimpinnya. 

Dari keseluruhan pendapat mengenai kepemimpinan yang telah di paparkan 

di atas seluruhnya menyatakan bahwa kepemimpinan adalah satu kegiatan 

                                                           
21 Eko Harry Susanto, Komunikasi & Gerakan Perubahan, Kemajemukan Dalam Konstelasi Sosial, 
Ekonomi, Politik ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), p.1. 



 

23 
 

mempengaruhi, menggiring bawahan untuk ikut dalam kegiatan yang telah di 

rencakan sebelumnya. Hubungan komunikasi dengan kepemimpinan oleh Astrid 

S.Susanto menyampaikan bahwa, komunikasi yang oleh banyak ahli didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana suatu amanat disampikan oleh seorang (komunikator) 

kepada pihak lain (komunikan) sangat dipengaruhi oleh sikap atau pola 

kepemimpinan, disamping itu kepemimpinan juga berpengaruh terhadap intensitas 

komunikasi antar manusia dalam berbagai kelompok yang ada di masyarakat.13 

Perlu juga di ketahui, bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan tidak 

hanya dapat diperoleh melalui pemimpi yang formal, akan tetapi pemimpin 

informal pun juga memiliki peran penting untuk mencapai sebuah kesuksesan, 

sebab dengan begitu pemimpin akan dapat lebih dekat dan mudah berkomunikasi 

dengana anggotanya tanpa ada batasan yang bersifat formal, sebab kesuksesan dari 

sebuah program tersebut juga tak lepas dari peran komunikasi yang baik antar 

angotanya. Untuk menjadi seorang pemimpin pasti setiap orang memiliki cara 

masing-masing, sebab lingkungan juga mempengaruhi bagaimana pemimpin itu 

harus bersikap dan keputusan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi 

permasalahan.  

Walaupun setiap pemimpin memiliki perbedaan ketika memimpin, Warren 

Bennis menyimpulkan, bahwa seluruh pemimpin dari kelompok yang efektif 

memiliki empat ciri utama berikut14 : 

                                                           
22 Ibid., p.2. 
23 John M. Ivancevich, et al., Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2006), 
p. 194.  
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1) Pemimpin memberikan aruhan dan arti bagi orang-orang yang di pimpin. 

Artinya bisa untuk mengingatkan para pengikutnya akan hal-hal yang 

penting dan membimbing pengikutnya menyadari bahwa apa yang 

dilakukan  mampu membuat perbedaan penting. 

2) Pemimpin menumbuhkan kepercayaan. 

3) Pimpinan mendorong tindakan dan pengambilan risiko. Seorang pemimpin 

proaktif dan berani gagal demi meraih kesuksesan bersama. 

4) Pemimpin memberikan harapan dengan cara yang nyata atau simbolis dan 

menekan kan bahwa kesuksesan akan dapat diraih. 

Dari pemaparan mengenai kepemimpinan yang efektif diatas, dapat di 

simpulankan bahwa seorang pemimpin harus bisa membimbing, memotivasi, 

berani mengambil keputusan, serta memberikan suatu gambaran akan perubahan 

kedepan yang telah di rencanakan jika pemimpin mau berusaha melakukan 

perubahan demi terwujudnya tujuan bersama. Semua orang pasti tau jika perubahan 

itu membutuhkan proses yang tidak mudah dan tidak sebentar butuh kesabaran 

demi terwujudnya tujuan bersama, tentu semua tau pasti akan banyak halangan 

yang akan datang ketika proses perubahan telah berjalan. Tetapi seorang pemimpin 

tau tindakan apa saja yang harus di lakukan ketika cobaan itu datang serta keputusan 

terbaik apa yang harus di ambil dengan pertimbang-pertimbangan yang matang. 

Selain dituntut dapat mengatasi segala macam permasalahan dalam 

kelompok, seorang pemimpin juga di tuntut dapat menumbuhkan kepercayaan pada 

dirinya, sehingga pengikutnya akan merasa bahwa setiap langkah dan keputusan 

yang telah di ambil oleh pimpinannya dapat memberikan dampak yang positif bagi 

setiap anggota dan lingkungannya. Marshall Scott Poole menyampaikan bahwa 
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pengambilan keputusan kelompok atau organisasi merupakan sebuah proses 

dimana para anggota berusaha untuk mencapai konvergensi atau kesepakatan akan 

sebuah keputusan final.15 Untuk mencapai keputusan final dalam kelompok 

maupun organisasi Randy Hirokawa  menyaratkan empat aspek, sebagai berikut :16 

1.Pemahaman akan permasalahan. 

2.Pemahaman yang tepat akan tujuan-tujuan dan standart dari suatu 

pengambilan keputusan yang baik. 

3.Penilaian yang tepat pada kualitas-kualitas yang bernilai positif 

dari alternatif- alternatif. 

4.Penilaian yang tepat pada kualitas-kualitas yang bernilai negatif 

dari alternatif- alternatif. 

Tidak semua proses yang terjadi akan berjalan mulus sesuai dengan 

rencana, pasti akan ada hambatan-hambatan yang akan menjadi ganguan dalam 

setiap proses apapun. Namun seorang pemimpin tidak akan takut gagal, karena 

pemimpin tau bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses sebuah kesuksesan 

yang nyata. Bukan hanya harapan yang diberikan, tetepi kenyataan dimana memang 

ada progres dalam setiap langkah perubahan yang telah di lakukan. 

2.2.2 Fungsi Kepemimpinan 

Ketika sebuah kelompok atau organisasi menyusun sebuah rangkaian 

struktur organisasi pastinya akan ada fungsinya. Seperti seseorang yang terpilih 

menjadi seorang pemimpin fungsinya pun juga tidak hanya memimpin tetapi 

                                                           
24 Muwafik Saleh, Komunikasi Dalam Kepemimpinan Organisasi (Malang: Ub Press, 2016)., p.77. 
25 Ibid. 



 

26 
 

banyak sekali hal-hal yang harus di lakukan jika menjadi seorang pemimpin. Secara 

akademis fungsi kepemimpinan memiliki banyak sekali penjabaran.  

Sebelum itu fungsi kepemimpinan menurut Nawawi dan Martini memiliki 

dua dimensi. Pertama yakni dimensi yang bersangkutan dengan pengarahan  

tindakan, serta kegiatan yang terlihat tanggapan dari orang-orang yang dipimpin. 

kemudian yang kedua, yakni dimensi support atau dukungan yang melibatkan 

anggota dalam melaksanakan tugas pokok dalam kelompok, yang di jabarkan dan 

di manifestasikan pada keputusan serta kebijakan dari seorang pemimpin.17 

Dari kedua dimensi yang telah di paparkan di atas, maka Nawawi dan 

Hadari kemudian menyatakan fungsi kepemimpinan menjadi lima, yang mana akan 

di kemukakan seperti di bawah ini18 :  

a) Fungsi Instruktif 

Fungsi pertama kepemimpinan yakni fungsi infstruktif. 

Fungsi ini ketika seorang pemimpin memberikan instruksi pada 

anggotanya, yang mana komunikasi yang terjadi dalam 

meyampaikan pesan  ini bersifat satu arah tanda ada feedback dan 

yang berwewenang penuh memberikan instruksi, arahan atau 

perintah pada anggotanya adalah pemimpin. Selain itu, dalam fungsi 

instruktif juga menjelaskan fungsi pemimpin yang menjelaskan isi 

perintahnya seperti apa, bagaimana cara mengerjakannya, bilamana 

waktu pengerjaan, melaksanakan, hingga tahapan melaporkan pada 

                                                           
26 Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, Kepemimpinan yang Efektif (Yogyakarta: Gajahmada 
University Press, 1993), p. 74. 
27 Ibid. p.75 – 81. 
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pemimpin serta dimana tempat pengerjaannya. Sedangkan sebagai 

anggota tugasnya hanya menjalankan perintah saja, dan 

menganggap segala bentuk perintah dari atasan itu adalah tugas.  

Bukan hanya sekedar memberikan instruksi, pemimpin juga 

dituntut untuk bisa memberikan tugas dengan instruksi yang baik 

dengan menyampaikan menggunakan bahasa yang dapat dengan 

mudah di mengerti oleh seluruh anggotanya. Apabila semua telah di 

sampaikan dengan baik oleh pemimpin terutama penyampian tugas 

telah di sampaikan dengan baik, maka hal tersebut akan sangat 

membatu dalam meningkatkan efektivitas dan efivisiensi 

pencapaian tujuan. 

b) Fungsi Konsultif 

Fungsi kepemimpinan konsultif adalah kebalikan dari fungsi 

sebelumnya, yang mana komunikasi yang terjalin dalam fungsi ini 

adalah dua arah, sehingga anggota dapat berkomunikasi dengan 

pemimpin begitu juga sebaliknya. Walau secara garis besar 

pemimpin tetap menjadi paling dominan dalam prosesnya. Pada 

tahap awal pengambilan keputusan biasanya pemimpin masih 

membutuhkan beberapa angotanya yang menurutnya memiliki 

informasi lebih dalam memahami kondisi organisasi atau pokok 

permasalahan, untuk berdiskusi dan mempertimbangkan keputusan 

yang akan di ambil. Sebab dalam mengambil tindakan pemimpin 

juga membutuhkan saran dari anggotanya untuk menetapkan 
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keputusan terbaik apa yang harusnya di ambil agar memberikan 

dampak yang baik untuk organisasi kedepan.  

Berdiskusi biasanya juga dilakukan dengan anggota besar 

(seluruh anggota kelompok) namun biasanya dilakukan hanya 

apabila ada hal penting yang harus di bahas dengan seluruh anggota. 

Apabila keputusan sudah di ambil tahapan konsultasi berikutnya 

biasanya di lakukan antara pemimpin dan anggota ketika tugas 

sudah sedikit demi sedikit mulai berjalan, tujuannya adalah agar 

memperoleh feedback dari angota agar informasi yang di sampaikan 

dapat mambantu menyempurnakan keputusan yang telah 

dilaksanakan.  

c) Fungsi Partisipasi 

Berbeda dengan kedua fungsi sebelumnya, fungsi 

partisipasi tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja tetapi lebih 

pada tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. 

Dalam fungsi partisipasi, pemimpin menjadi lebih aktif karena 

pemimpin akan berusaha agar seluruh anggota ikut bekerja entah 

dalam hal mengambil keputusan ataupun menjalankan rencana yang 

telah disusun. Selain itu, pemimpin juga memberikan kesempatan 

yang sama pada seluruh angota untuk berpartisipasi dalam 

menjalankan tugas yang di jabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai 

dengan jobdesk, namun kebebasan yang diberikan oleh pemimpin 

bukan berarti bisa berbuat seenaknya sendiri karena semua sudah di 
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atur dan harus terkendali dan terarah dengan tidak ikut campur pada 

divisi lain. 

Fungsi partisipasi mungkin saja jarang di temui karena, 

fungsi ini akan ada jika pemimpin memberikan ruang bagi 

anggotanya untuk mengembangkan komunikasi yang 

memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat, ide ataupun 

gagasan yang mana kegiatan ini menguntungkan bagi pemimpin 

untuk membantu mengambil keputusan. Jika lihat dari segi 

pemimpin, fungsi partisipasi pemimpin yakni tidak hanya berdiam 

diri dan berpangku tangan ketika pemimpi melaksanakan tugasnya. 

Dengan begitu pemimpin dituntut tidak hanya bisa mengambil 

keputusan dan memberikan perintah. Pemimpin di haruskan bisa 

ikut berpartisipasi dalam menjalankan tugas yang sedang dalam 

proses pengerjaan tanpa menggeser orang-orang yang menjadi 

pemimpin dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sebab semua harus 

tetap berjalan sesuai dengan aturan dan pemimpin tetap menjadi 

pemimpin dan tidak menjadi pelaksana.  

d) Fungsi Deligasi 

Fungsi ini menjadi berbeda karena bukan soal 

berkomunikasi antar pemimpin dan bawahan lagi. Namum 

pemimpin harus bisa memilah-milah tugas pokok yang kemudian ia 

harus mempercayakan dan melimpahkan wewenang tersebut pada 

orang lain yang menjadi kepercayaannya. Fungsi intinya adalah 

kepercayaan. Pemimpin harus bersedia dan percaya pada orang lain 
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untuk bertanggung jawab akan tugas pokok yang telah di bagi susai 

jobdesk dan orang-orang ini dipilih sesuai dengan posisi dan 

jabatannya. Sedangkan penerima delegasi juga harus bersedia 

bertanggung jawab atas mandat yang telah diberikan dengan 

menjalankan tugas dengan baik dan benar. 

Fungsi delegasi menjadi sangat penting untuk dilakukan, 

karena pemimpin tidak akan mungkin bisa mengontrol semua 

elemen dengan baik dan benar jika pemimpin tidak mempercayakan 

pada orang lain. Oleh sebab itulah, pemimpin membutuhkan pihak-

pihak lain demi membantu menyukseskan sebuah tujuan bersama. 

Sehubungan dengan penerimaan delegasi, musyawarah dan 

konsultasi menjadi kegiatan penting agar selalu terkontrol dan tetap 

pada kebijakan umum dari pemimpin. Keputusan-keputusan yang 

akan di ambil oleh wakil pemimpin sebelum itu ditetapkan harus di 

konsultasikan untuk memperoleh petuntuk dan pengarahan dari 

pemimpin. Setelah berunding dan sudah ada keputusan yang di 

ambil, maka pemimpin harus mempercayakan kembali keputusan 

pada penerima delegasi, karena dengan seperti itu penerima delegasi 

akan merasa mendapat kepercayaan serta menerima tanggung jawab 

yang besar, tidak hanya untuk organsasi atau sesama anggota 

kelompok tetepi juga pada pemimpin.  

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa sebenarnya orang 

yang mendapatkan delegasi dari pemimpin haruslah satu pemikiran 

dengan pemimpin, sebab apabila tidak maka akan mempersulit 
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pemimpin itu sendiri, karena akan menjadi penghambat dan 

menghancurkan nama baik pemimpin. Dan perlu juga diingat bahwa 

keputusan untuk kebutuhan organisasi tidak selalu berada di tangan 

pimimpin, namun perima delegasi bisa saja dari hasil musyawarah 

seluruh anggota. 

e) Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian ini bersifat satu arah dan tidak menutup 

kemungkinan menjadi dua arah. Fungsi pengendalian ini 

menyatakan bahwa kegiatan kepemimpinan yang efektif yakni yang 

mampu mengontrol dan mengendalikan seluruh anggotanya agar 

lebih terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah di 

sepakati bersama sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan 

hasil yang masimal. Dalam kegiatan bimbingan, pengarahan, 

koordinasi dan pengawasan pemimpin di haruskan lebih aktif lagi. 

Pengendalian yang dilakukan oleh pemimpin dengan adanya 

bimbingan dan pengarahan dilakukan berdasarkan pengawasan, 

dengan begitu pemimpi akan berusaha mencegah terjadinya 

kesalahan atau kekeliruan dalam pengerjaan tugas. Jika terjadi 

gangguan atau penyimpangan maka harus segera diluruskan agar 

kegiatan tetap berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan 

rencana yang telah di rancang. Fungsi pengendalian dilakukan untuk 

mencegah sesuatu yang cenderung negatif yang berdampak pada 

kelompok dan tujuan kelompok oleh sebab itu pemimpin harus 

bersifat lunak. Sebab tidak menutup kemungkinan juga bahwa 
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anggota kelompok yang lain ada yang memberikan dampak positif 

yang dapat bermanfaat bagi keefisienan dan efektivitasan 

tercapainya tujuan kelompok. 

Saling berkoordinasi dan membantu antar unit atau 

perseorangan menjadi hal yang biasa, saling mengisi dan 

bekerjasama menjadi hal yang wajar. Berkoordinasi akan membantu 

mengarahkan agar satu kegiatan tidak dikerjakan oleh banyak unit 

agar tetap fokus dan terarah. Fungsi pengendalian harus meluruskan 

kegiatan masing-masing dan memilah-milah kegiatan mana yang 

bisa atau tidak dikerjakan secara bersama-sama. Dengan demikian 

diharapkan dapat berjalan susai dengan aturan agar tetap efisien dan 

tidak menyulitkan dalam pencapaian tujuan. Dalam kegiatan 

administrasi pengawasan yang dilakukan oleh pihak oraganisasi 

sendiri atau pemimpin disebut pengawaasan intern, sedangkan 

pengawasan yang dilakukan oleh orang lain atau lembaga 

pengawasan  lain diluar oraganisasi disebut dengan pengawasan 

ekstern.  

Fungsi intern atau pengawasan dari dalam yang dilakukan 

oleh pemimpin dapat disebut juga dengan pengawasan melekat. 

Pengawasan melakat itu sendiri merupakan bagian dari kinerja yang 

harus dilakukan oleh seorang pemimpin, sehingga dapat juga 

dimanfaatkan sebagai kontrol pemimpin pada organisasai. 

Pengawasan pemimpin juga dapat dilakukan secara langsung dan 

tidak langsung, pengawasan langsung dapat di lakukan dengan 
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mengontrol secara langsung kegitaan atau tugas yang sedang di 

jalankan oleh bawahan. Sedangkan control tidak langsung dilakukan 

dengan memantau melalui laporan yang disampaikan pada 

pemimpin. Laporan juga dapat di sampaikan pada pemimpin dengan 

menyampaikan laporan lisan maupun tulisan. Laporan lisan 

biasanya akan di sampaikan oleh orang yang dinilai mengetahui 

secara baik proses pelaksanaan pekerjaan. 

Dari fungsi kepemimpinan yang telah di jabarkan diatas dalam buku 

Nawawi dan Hadari (1993) juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan yang 

seharusnya di lakukan oleh seorang pemimpin secara integral atau menyeluruh, 

yang di jabarkan sebagai berikut19 : 

1. Pemimpin berkewajiban untuk menjabarkan tugas-tugas pokok menjadi 

program kerja yang kongkrit sesuai dengan prioritas. Keputusan yang 

sudah di ambil juga harus berhubungan dengan tujuan kelompok. 

2. Selain menjabarkan tugas pokok menjadi program kerja, pemimpin juga 

di tuntut untuk dapat menginstruksikan tugas kempok pada masing-

masing divisi. Sehingga anggota tahu tugas dan tanggung jawab apa yang 

sedang di emban. 

3. Pemimpin juga harus bersifat terbuka, agar setiap anggota dapat 

menyalurkan ide dan pendapatnya baik secara kelompok maupun 

perseorangan. Pemimpin juga harus dapat menerima segala kritik, saran, 

pendapat dan yang lain-lain sebagai bentuk partisipasi dari tiap 

                                                           
28 Ibid., p. 81 – 82. 
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anggotanya. Agar anggota tidak hanya aktif dalam menjalankan tugas 

yang telah di instruksikan tetapi juga ikut berperan aktif memberikan 

masukan dan informasi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

dalam memperbaiki keputusan-keputusan yang telah di buat. 

4. Menerapkan sistim kerja yang harmonis, yang mana berusaha 

mengerjakan perkerjaan masing-masing dengan sebaik-baiknya serta 

saling membantu atau bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu yang 

memang membutuhkan kerja sama. Selain itu pemimpin juga harus 

mengakui kelebihan dari angotanya dengan mengapresiasi serta 

mengakui kelebihan dari anggotanya. Kerjasama sebagai hasil dari 

koordinasi juga akan memperjelas posisi serta peran masing-masing 

anggota, sehingga anggota juga tahu peran dan partisipasi apa yang 

harusnya di berikan untuk kepentingan kelompok atau oraganisasinya. 

5. Dalam memecahkan masalah pada tiap masing-masing divisinya, 

pemimpin berperan membantu dalam mengambil keputusan namun tetap 

dalam batasannya agar anggotanya mandiri serta mamu menyelesaikan 

setiap permasalahan yang dihadapi. Selain mandiri dalam menghadapi 

setiap permasalahan hal tersebut juga dapat membantu melatih anggota 

agar lebih giat bekerja. Sebagai anggota organisasi tidak boleh menjadi 

orang yang menunggu untuk  diperintah, sebab tiap anggota harus sadar 

akan tugas-tugas mana yang belum selesai dan berusaha membantu agar 

cepat selesai. 

6. Jadi pemimpin harus menumbuhkan rasa tanggung jawab akan tugas 

yang di emban pada setiap dan mereka akan bertanggung jawab untuk 
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menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Serta jika terjadi kekeliruan 

atau kesalahan adalah sebuah hal yang wajar, namun harus tau bahwa 

kesalahan tidak boleh diulang dan berani bertanggung jawab dengan 

kesalahan yang di perbuat tanpa mencari kambing hitam. 

7. Menjadikan proses pengawasan sebagai alat untuk pengendalian dan 

pengawasan. Hasil dari itu dijadikan bahan dalam memerikan 

bimbingan, pengarahan serta petunjuk kerja pada anggota, sehingga di 

harapkan dapat berdampak postitif pada perkermbangan karir. Fungsi 

pengawasan tidak boleh sampai membuat anggota merasa tidak nyaman 

atau takut sebab dapat berakibat pada anggota yang akan 

menyembunyikan keadaan sebenarnya mengenai proses yang sedang 

terjadi pada pemimpin, oleh sebab itu pemimpin harus menumbuhkan 

rasa nyaman dan keterbukaan pada anggota agar keadaan dapat 

terkendali. Dengan demikian di harapkan dapat berdampak pada 

produktivitas kerja tiap anggotanya. 

Sehubungan dengan fungsi kepemimpinan, ada tiga peran utama yang harus 

dilakukan oleh seorang pemimpin dalam meningkatkan status kinerja atau 

manajemen organisasi yakni, peranan hubungan antar pribadi, peranan pembuat 

keputusan, peranan sumber informasi.20 

Perana hubungan antar pribadi ini meliputi status, otoritas sebagai 

pemimpin dan pengembangan hubungan antar pribadi. Seperti kegiatan-kegiatan 

yang berkenaan dengan organisasi dan peran pemimpin sebagai jabatan paling 

                                                           
29 Miftah Thoha, Kepemimpinan dan Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku(Yogyakarta: 
Rajawali Pers, 1983), p. 12-21. 
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tinggi sehingga berkewajiban menjaga hubungan dengan pihak luar. Peran 

hubungan antar pribadi ini oleh Mintzberg dibagi menjadi tiga yakni, orang yang 

mewakili organisasi, pemimpin dan pejabat perantara. 

Peranan berikutnya yakni peranan dalam mengambil keputusan, pada 

hakikatnya pemimpin diharuskan mengetahui proses apa saja yang terjadi dalam 

organisasi. Mintzberg berpendapat bahwa pemimpin sepenuhnya harus 

memikirkan pembuatan sistem strategi dalam organisasi yang dipimpinnya. Dalam 

pengambilan keputusan ini di kelompokkan menjadi empat poin yakni, peranan 

sebagai entrepreneur, peranan sebagai penghalau gangguan, peranan sebagai 

sumber, peranan sebagai negosiator. 

Peranan yang terakhir yakni, peranan yang berhubungan dengan informasi. 

Peranan ini menempatkan pemimpin pada posisi yang unik dalam menerima 

informasi, sebab pemimpin akan mendapatkan informasi yang spesial dari 

lingkungan luar dan sebab pemimpin adalah orang nomor satu dalam organisasi 

maka kegiatannya membuat pemimpin menjadi pusat informasi bagi organisasinya. 

Untuk memperjelas peranan ini maka ada tiga poin lain yakni, sebagai monitor, 

dessiminator, jurubicara. 

Dari ketiga peran pemimpin menurut Henrry Mintzberg di atas, poin-poin 

yang berhubungan dari ketiganya akan di jabarkan secara singkat seperti di bawah 

ini21: 

 

                                                           
30 Ibid. 



 

37 
 

 

Tabel 2.1 : 

 Tabel Peranan Pemimpin Menurut Henry Mintzberg : 

Interpersonal role 

(Peranan Hubungan Antar 

Pribadi) 

Decision Making 

(Peranan pembuat keputusan) 

Information role 

(Peranan sumber 

Informasi) 

Figurhead, pemimpin akan 

dijadikan sebagai contoh bagi 

anggotnya. 

Entrepreneur, dari sudut 

kepemimpinan yakni seorang 

pemimpin dapat melihat dan 

menjadikan sebuah masalah 

untuk dijadikan sebuah 

perubahan yang terkendali. 

Monitor, 

pemimpin sebagai 

penerima dan 

pengumpul 

informasi, hal ini 

dapat membantu 

pemimpin untuk 

memahami 

organisasi dan 

lingkungannya. 

Leader, pimpinan menjaga 

hubungan interpersonal dengan 

anggotanya, dengan melakukan 

fungsi kepemimpinan 

diantaranya memimpin, 

memotivasi, mengembangkan 

dan mengendalikan. 

Disturbance hander, 

pemimpin harus bertanggung 

jawab terhadap segala sesuatu 

yang terjadi pada 

organisasinya. 

Desiminataor, 

peranan ini 

melibatkan 

pemimpin dalam 

proses masuk 

hingga menyaring 

informasi dari luar 

yang  masuk 

kedalam 

organisasi. 

Negosiator, pemimpin 

dituntut untuk aktif dalam 

kegiatan ini, untuk beberapa 

kesempatan pasti tiap 

organisasi akan mendapatkan 

Spoke person, 

peran ini kebalikan 

dari  

Desiminataor, 

yang mana 
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momen ini dan pemimpin di 

haruskan dapat menyusun 

strategi demi keuntungan 

organisasi. 

menempatkan 

pemimpian 

sebagai pembicara 

bagi organisasinya 

untuk 

menyampaikan 

informasi keluar 

oraganisasi. 

 

Liaison, pimpinan berperan 

sebagai jembatan antara 

organisasi yang dibawahinya 

dengan organisasi lain untuk 

mendapatkan informasi, selain 

itu peran ini juga dijadikan 

pemimpin untuk menjaga 

hubungan dengan pihak luar. 

Resource Allocation, peranan 

kali ini menempatkan 

pemimpin untuk bisa 

mengatur sumber dana akan 

didistribusikan kemana 

sehingga dapat dialokasikan 

dengan baik. 

 

2.2.3 Tipe Kepemimpinan 

Dari fungsi kepemimpinan yang telah di jabarkan di atas maka akan terlihat 

beberapa point penting yang berbeda ketika menjalankan fungsi kepemimpinan. 

Perbedaan yang terjadi yakni dalam menjalankan fungsi kepemimpinan kebutuhan 

sosok pemimpin pada tiap kelompok maupun organisasi juga akan berbeda pula. 

Nawawi dan Martini juga menjelaskan dalam bukunya, akan muncul 

beberapa tipe kepemimpinan dalam mewujudkan fungsi kepemimpinan. Sebelum 

membahas pada tipe kepemimpinan maka di awal harus tahu tentang gaya 

kepemimpinan terlebih dahulu. Gaya kepemimpinan ini akan menjadi dasar dalam 

pembeda pada tiap tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola 

dasar yang kemudian dijabarkan lagi menjadi delapan perilaku kepemimpinan, 

yang mana ketiga gaya kemimpinan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut22 : 

                                                           
31 Ibid., p. 83 – 84. 
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1) Gaya kepemimpinan dengan mementingkan pelaksanaan tugas. 

Pemimpin yang seperti ini sangat memikirkan bagaimana efisiensi 

pelaksaan tugas agar mencapai hasil yang maksimal. Pemimpin hanya 

akan memberikan perhatian yang besar pada tiap anggotanya tanpa ikut 

campur tangan tugas bawahannya dan pemimpin pun juga berharap tiap 

anggotanya menjadi seperti dirinya dengan cara fokus menjalankan tiap 

tugasnya serta tidak ikut campur dalam tugas orang lain. Pemimpin yang 

memiliki pemikiran seperti ini berasumsi bahwa bilamana setiap 

anggota fokus dengan tugas masing-masing maka akan tercapailah hasil 

yang di harapkan sebagai penggabungan dari tugas-tugas yang lain.  

2) Gaya kepemimpinan yang mementingkan pelaksanaan hubungan 

kerjasama. Pemimpin juga memberi perhatian yang besar namun 

bedanya pemimpin berharap tiap anggotanya dapat saling bekerja sama 

dalam menyelesaikan tugas pada masing-masing unit sebagai satu 

kesatuan. Selain kerjasama dengan pemimpin atau unit lain juga harus 

dijaga dengan baik sebab semua unit menjadi satu kesatuan demi 

terwujudnya tujuan bersama. Dengan gaya kepemimpinan seperti ini, 

pemimpin berasumsi bahwa tugas akan selesai dengan maksimal dan 

semua akan berjalan secara dinamis. Namun kelemahan dari perhatian 

pemimpin akan keakraban tiap anggotanya, akan mengakibatkan 

melemahnya hasil tugas. 

3) Gaya kepemimpinan yang mementingkan hasil yang dapat di capai 

dalam rangka mewujudkan tujuan kelompok atau organisasi. Setiap 

pemimpin pasti akan memberikan perhatian yang cukup besar pada 
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kinerja anggotanya, namun kali ini pemimpin berambisi bahwa hasil 

kerja dari anggotanya adalah tolak ukur keberhasilan kepemimpinannya 

dan tidak terlalu mementingkan prosesnya. Apabila hasil yang telah di 

capai tidak seuai dengan ekspetasi maka akan langsung di ganti tanpa 

memperdulikan yang lain, apabila anggota sendiri tidak ada yang 

mampu maka akan di ambil dari pihak luar walaupun itu harus 

membayar. 

Kemudian dari tiga pola dasar kepemimpinan yang telah di jabarkan di atas, 

dalam proses kepemimpinannya sendiri tidaklah terpisah dan berbeda setiap 

bagian-bagiannya. Sehingga dalam kenyataanya tiga pola itu saling mengisi dan 

menunjang, dengan titik berat yang berbeda pada tiap polanya. Dengan adanya tiga 

pola kepemimpinan tersebut, terbentuklah delapan perilaku kepemimpinan antara 

lain23 : 

1) Perilaku Otokrasi (Autocrat) 

2) Otokrasi yang disempurnakan (Benevolent Autocrat) 

3) Birokrat (Bureaucrat) 

4) Pelindung dan penyelamat (Missionary) 

5) Memajukan dan mengembangkan Organisasi (Deploper) 

6) Eksekutif (pelaksanaan) 

7) Kompromi (Compromiser) 

8) Pembelot (Deserter) 

                                                           
32 Ibid,. p. 85 – 93. 
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Dari apa yang telah di jabarkan di oleh Nawawi dan Hadari di atas, gaya 

kepemimpinan dan delapan perilaku kepemimpinan tersebut adalah penjabran yang 

akan berjung pada tiga tipe kepemimpinan. Tiga tipe kepemimpinan tersebut adalah 

Tipe Kepemimpinan Otoriter, Tipe Kepemimpinan Bebas (Laissez Faire) dan Tipe 

Kepemimpinan Demokratis. Ketiga tipe kepemimpinan tersebut akan di jabarkan 

sebagai berikut 24: 

Tipe Kepemimpinan Otoriter menjadi tipe kepemimpinan yang paling tua, 

sehinggbanyak yang tahu tentang tipe kepemimpinan ini. Tipe kepemimpinan ini 

menempatkan kekuasaan pada satu orang atau sekelompok orang namun tetap saja 

akan ada salah satu orang akan paling berkuasa. Berperan menjadi penguasa tuggal 

dan orang-orang yang dipimpin lebih banyak merupakan pihak yang dikuasai yang 

biasa disebut dengan budak atau anak buah. Tugas anak buah hanya menjalankan 

perintah apapun dari atasan, pemimpin juga menganggap bahwa dirinya lebih 

dalam segala hal dan setiap kemampuan yang dimiliki oleh bawahan dianggap 

rendah sehingga pemimpin beranggapan bahwa anak buahnya tidak akan bekerja 

apabila tidak diperintah. 

Kekuasaan pemimpin dianggap sebagai keputusan yang mutlak sehingga  

pemimpin tidak hanya sebagai pengambil keputusan tetapi juga sebagai penentu 

nasib anak buanya. Dengan begitu tidak ada jalan lain selain menuruti semua 

keinginan atau perintah dari pimpinan. Pemimpin beranggapan bahwa 

kesuksesannya dalam memimpin dinilai dari kepatuhan dan rasa takut anak 

buahnya. Bawahan tidak boleh memberikan pendapat apapun walau pendapat yang 

                                                           
33 Ibid,. p. 94 – 102. 
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diajukan akan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien, sebab hanya pemimpin 

yang boleh memikirkan segalanya karena pemimpin merasa bahwa dirinya lebih 

dari bawahannya serta keputusan yang telah ia berikan harus segera di laksanakan 

tanpa ada sanggahan, komentar atau pendapat lainnya. Apabila ada yang melanggar 

ketentuan dari pimpinan walupun itu bersifat positif tetap harus diberi sanksi agar 

tidak dilanggar lagi oleh anggotanya. 

Pemimpin yang otoriter berlangsung dalam bentuk “working on his group” 

pemimpin menempatkan dirinya diluar grup sebab dirinya merasa berbeda dan 

tidak ingin disamakan dengan anggotanya sebab ia merasa bahwa dirinya adalah 

orang yang berkelebihan dan istimewa. Sebab, pemimin memiliki kendali penuh 

dalam memerintah, dan anggotanya harus melaksanakan tugas, kewajiban dan 

tanggung jawab. Situasi seperti ini tidak hanya berlangsung dalam lingkungan 

kerja, namun juga ke ranah kehidupan di luar pekerjaan dengan perlakuan yang 

tidak manusiawi pada bawahannya. Dalam tipe kepemimpinan otoriter tidak ada 

yang namanya melimpahkan wewenang pada bawahan, sebab bawahan hanya 

membantu mengawasi agar tugas dijalankan dengan baik dan sesuai dengan apa 

yang dimau oleh pimpinan. Pimpinan juga memiliki hak veto untuk menghentikan 

dan mengubah kegiatan yang sedang berlangsung apabila ada keputusan yang 

berubah. 

Pimpinan juga tidak menghiraukan akan potensi yang dimiliki oleh anak 

buahnya serta dirinya tidak menyadari bahwa posisinya itu tidak akan bermakna 

apabila tidak ada anggotanya. Pemimpin juga tidak berfikir bahwa kesuksesan yang 

di dapat juga berkat keikutsertaan, serta kerja keras dari semua anggoatnya dalam 

menjalankan tugas secara individu maupun kelompok. Oleh sebab itu anggotanya 
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berharap kepemimpinannya dilakukan untuk kepentingan bersama serta dilakukan 

untuk bersama-sama pula. 

Berikutnya adalah kepemimpinan Bebas (Laissez Faire)  merupakan 

kebalikan dari kepemimpinan otoriter, yang mana ke di dalamnya didominasi oleh 

perilaku pemimpin yang kompromi dan pembelot. Dalam perwujudannya 

kepemimpinan bebas, pemimpin hanyalah sebuah simbol sebab pemimpin 

dianggap tidak melakukan sesuatu yang mencerminkan sifat kepemimpinan seperti 

menggerakkan atau memotivasi. Dalam tipe ini pemimpin memberikan kebebasan 

dalam menjalankan tugas pada seluruh anggotanya sesuai dengan kepentianan 

kelompok maupun perseorangan. Peran pemimpin hanya untuk memberikan 

nasihat pada anggota yang memperlukanya.  

Ketika kegiatan sudah berjalan dan terjadi kesalahan maupun kekeliruan 

maka pemimpin akan lepas tangan, sebab pemimpin merasa tidak ikut campur 

dalam menentukan keputusan dalam kegiatan yang sudah berjalan.  Pemimpin akan 

menuding bahwa yang salah adalah anggotnya yang menetapkan atau yang ikut 

melaksanakan kegiatan, sebab ia tidak ikut campur tangan dalam menetapkan 

keputuasan. Namun apabila anggota tidak ada yang berinisiatif mengambil 

keputusan dan melakukan suatu kegiatan, maka keseluruhan elemen dalam 

organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa akan ada seseorang yang muncul 

atas dasar inisiatifnya sendiri maupun yang mendapat dukungan dari beberapa 

pihak yang ingin mengambil alih menjadi seorang pemimpin dan pemimpin yang 

sebenarnya hanya akan dijadikan symbol sebab ia tidak bisa digantikan karena ada 
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kendala tradisi. Seperti contohnya seorang pemimpin yang sudah rentan kemudian 

digantikan oleh orang kepercayaannya atau orang yang telah mewarisi semua ilmu-

ilmunya. Oleh karena itu pemimpin yang sebenarnya hanya dijadikan simbol yang 

tetap di hormati dan disegani meski sama sekali tidak berfungsi lagi. 

Dan yang terakhir Tipe Kepemimpinan Demokratis. Tipe kepemimpinan 

demokrasi menjadi tipe yang ideal, sebab pemimpin berperilaku sebagai pelindung 

dan penyelamat serta pemimpin juga berperan sebagai pelaksana. Pemimpin 

cenderung bersemangat memajukan dan mengembangkan organisasi maupun 

kelompoknya. Dengan memiliki sikap demikian maka pemimpin dianggap 

berusaha mewujudkan dan mengembangkan hubungan antar manusia yang baik 

dan efektif.  

Pemimpin yang demokratis akan memanfaatkan segala elemen yang ada 

dalam organisasinya demi memenjukan kepentingan organisasi maupun kelompok 

dengan cara memberikan kesempatan bagi seluruh anggotanya untuk berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan yang sesuai dengan posisi atau jabatan dan memperhatikan 

pula tingkat dan jenis kemampuan tiap anggotanya. Melihat gambaran di atas 

pemimpin bukan hanya membuat anggotanya aktif, namun pemimpin juga 

menginginkan anggotanya berkembang sesuai dengan kemampuan.  

Kepemimpinan yang demokratis semuanya berjalan terstruktur dan tertata. 

Kepemimpinan yang aktif, dinamis serta terarah. Pembagian tugas-tugas dan 

pelimpahan wewenang serta tanggung jawab yang jelas membuat seluruh 

anggotanya menjadi aktif. Kepemimpinan yang demokratis dalam menentukan 

keputusan-keputusan sangat mementingkan musyawarah. Disiplin yang tingi 
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membuat minimnya kesalahan terjadi, disiplin bukan karena takut akan hukuman 

tetapi bersumber dari kesadaran masing-masing anggota kelompok atau organisasi. 

Sehingga setiap tugas atau instruksi yang diberikan menjadi terasa ringan seperti 

ajakan bukan perintah. Dengan penjabaran di atas bukan berarti tidak ada hukuman 

dalam tipe kepemimpinan demokrasi, hukuman tetap ada namun sanksi yang 

diberikan bersifat membangun hingga menumbuhkan rasa disipin dan tanggung 

jawab yang tinggi. 

Dari penjaaran seluruh tipe kepemimpin di atas, pasti akan banyak yang 

condong bahwa kepemimpinan demokratis akan menjadi tipe kepemimpinan yang 

ideal. Namun pada penerapannya akan sulit apabila tipe kepemimpinan dilakukan 

secara tugal atau murni, sebab tipe kepemimpinan di atas sebenarnya saling 

menopang satu dengan yang lain. Apabila seorang pemimpin sadar akan hal 

tersebut, maka harapanya bisa terwujud sebuah kepemimpinan yang efektif. 

2.3 Proses Evaluasi  

2.3.1 Tahapan dalam Evaluasi. 

Ada beberapa tujuan dilakukannya kegiata evaluasi. Evaluasi bisanya 

dilakukan untuk mengkoreksi dan melakukan penilaian pada suatu objek, sebab 

dalam melakukan sebuah kegiatan, terjadinya sebuah kesalahan itu menjadi sebuah 

hal yang wajar dan menjadi sangat mungkin untuk terjadi. Dengan dilakukannya 

evaluasi maka diharapkan akan ada penilaian terhadap objek agar kesalahan yang 

sebelumnya terjadi tidak akan terulang pada kegiatan berikutnya. 

Dengan melakukan evaluasi dapat dijadikan tolak ukur kegiatan yang sudah 

dilakukan benar-benar berjalan dengan baik atau masih banyak yang harus di 
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koreksi. Oleh sebab itu evaluasi menjadi hal yang wajib dilakukan untuk menjadi 

penilaian bagi kelangsungan kegiatan maupun program yang akan berlanjut 

kedepannya. Selain untuk menilai, dengan melakukan evaluasi kita dapat 

melakukan koreksi pada objek agar apa yang akan dilakukan untuk kegiatan 

berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya, karena dengan 

melakukan kegiatan ini di harapkan akan mendapat belajar serta mendapat masukan 

sebagai bahan pertimbangan untuk langkah selanjutnya. 

Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai objek evaluasi 

dan menilai objek evaluasi dengan membandingkan dengan standart evaluasi. 

Hasilnya berupa informasi mengenai objek evaluasi yang kemudian digunakan 

untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Seperti pada gambaran di 

bawah  ini: 25 

 

 

                                                           
34 Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Teori, Aplikasi dan Penelitian (Jakarta: 
Salemba Empat, 2009), p. 3. 
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Gambar 2.2 

Konsep Riset Evaluasi 

  

Objek Evaluas 

Kinerja, Pegawai, Orang, Program, 

Proyek, Kebijakan, Material, Sistem 

manajemen, Dan lain-lain. 

Standar Evaluasi 

Standar kerja, Indikator 

keberhasilan program, proyek 

atau kebijakan, standar kualitas 

produk 

 

Dibandingkan 

Hasil Evaluasi 

Informasi mengenai objek 

evaluasi dalam kaitannya dengan 

standar evaluasi. 

 

Digunakan untuk: 

Mengambil keputusan mengenai 

objek evaluasi. 
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Dari gambaran di atas menjelaskan bagaimana proses evaluasi itu di 

lakukan, sampai pada hasil keputusan akan dipergunakan untuk apa. Dari awal 

proses evaluasi objek akan dibandingkan dengan standar yang digunakan sebagai 

pedoman, yang mana objek diharuskan dapat memenuhi standart evaluasi yang 

sudah ditetapkan. Ketika objek dan standar evaluasi di bandingkan, nantinya akan 

muncur hasil evaluasi yang didalamnya mencakup informasi-informasi mengenai 

objek yang sudah dievaluasi. Hasil dari proses evaluasi ini akan dipergunakan untuk 

mengambil keputusan kedepannya mengenai objek evaluasi. 

2.3.2 Konsep Evaluasi Komunikasi Kepemimpinan dengan Audit Komunikasi 

Untuk melakukan evaluasi, salah satu hal yang perlu dilakukan yaitu 

menganalisis komponen-komponen dalam objek. Komponen ini yang nantinya 

akan dijadikan standart sebagai pegangan dalam melakukan evaluasi. Dalam 

penelitian ini untuk melakukan evaluasi komunikasi kepemimpinan digunakan 

audit komunikasi. Audit komunikasi adalah kajian mendalam dan menyeluruh 

tentang pelaksanaan sistem komunikasi keorganisasian yang mempunyai tujuan 

untuk meningkatkan efektifitas komunikasi26 

Pada dasarnya, audit komunikasi merupakan kajian yang menyeluruh dan 

seksama tentang komunikasi beserta konsep-konsep, struktur, arus dan praktek 

komunikasi dalam suatu organisasi, baik organisasi kecil atau besar, organi sasi 

usaha atau nirlaba dan swasta atau publik. Suatu audit komunikasi diharapkan dapat 

menyingkap kemacetan informasi, hambatan terhadap komunikasi yang efektif dan 

peluang-peluang yang telah disia-siakan. 

                                                           
35 Andre Herdjana, Audit Komunikasi – Teori dan Praktek (PT Grasindo: Jakarta, 2000), p 13. 
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Adapun efektifitas dari audit komunikasi terbagi kedalam 6 poin sebagai 

berikut27: 

1. Penerima/pemakai : penerima pesan vs penerima yang dituju 

2. Isi: diterima/tersalur vs yang dimaksudkan 

3. Ketepatan waktu: sesuai jadwal vs menyimpang jadwal 

4. Media: saluran yang digunakan vs saluran yang dimaksud 

5. Format: struktur yang diterima vs yang dikirim 

6. Sumber: orang yang melakukan vs bertanggung jawab 

 

Dalam audit komunikasi, terdapat model-model audit komunikasi yang 

salah satunya adalah model evaluasi komunikasi. Model evaluasi komunikasi 

adalah pemeriksaan dan penilaian atas praktek dan kegiatan-kegiatan komunikasi 

pada situasi tertentu28. 

2.4  Masyarakat. 

Ada beberapa pendapat mengenai definisi masyarakat yang di kemukakan 

oleh ahli. Syani (1987) menjelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata 

musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi 

masyarkat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan 

menajadi masyarakat (Indonesia).29 

                                                           
36 Ibid, p.24 
37 Ibid, p.56 
38 Abdul Syani, Sosiologi Skematika Teori dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994), p. 30. 
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Sedangkan Ralph Lintion, mengemukakan bahwa masyarakat merupakan 

setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga 

mereka itu dapat mengatur dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan 

sosial dengan batas-batas yang telah disepakati dengan jelas.30 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat yakni sekelompok manusia 

yang hidup secara berdampingan, bersama-sama dan saling terhubungan satu 

dengan yang lain dengan batasan-batasan tertentu yang telah saling disepakati 

bersama. Para ahli seperti Mac lver dan J.P Gillin  sepakat bahwa adanya saling 

bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan 

prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut satu adat istiadat tertentu, yang 

bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.31 

Selo Soemardjan memiliki sedikit perbedaan dalam mendefinisikan 

masyarakat, menurutnya masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang 

menghasilkan kebudayaan. Jadi masyarakat tidak hanya sekedar hidup bersama, 

saling berdampingan dalam kurun waktu yang lama. Tetapi mereka juga 

meciptakan budaya baru yang mana budaya tersebut di sepakati bersama pula.32 

Selain memunculkan budaya baru, norma juga akan berlaku di lingkup 

masyarakat. Sebab dengan adanya norma hubungan yang terjadi antar satu dengan 

yang lain juga berjalan dengan dinamis, teratur serta terarah. Dalam kamus bahasa 

inggris, masyarakat memiliki beberapa arti seperti community, society, people dan 

                                                           
39 Soerjono dan Budi, op.cit., p. 21. 
40  Munandar M. Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Terapan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2009), p. 122. 
41  Soerjono dan Budi, op.cit., p. 21. 
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colony. Namun untuk menjabarkan artian masyarakat ini, dapat di ambil dari dua 

versi yakni community dan society.  

Menurut pendapat Syani (1987) masyarakat sebagai community dapat 

dilihat dari sudut pandang bahwa masyarakat dalam artian community sebagai unsur 

yang statis, yang mana terbentuk dalam wadah atau tempat tertentu dengan batasan-

batasan, dan dengan menunjukkan satu kesatuan masyarakat yang mana dengan 

terjadinya hal tersebut dapat di sebut dengan masyarakat setempat. Contoh dari 

masyarkat setempat yakni kampung, dusun maupun kota kecil.33 

Istilah Community sendiri dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat 

setempat” yang mengarah pada warga desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila 

kelompok tersebut merasa bahwa dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup 

yang utama maka kelompok tersebut dapat disebut dengan masyarakat setempat, 

tidak perduli kelompok tersebut besar maupun kecil.34 

Untuk menjelaskan lebih spesifik mengenai definisi masyarakat itu sendiri 

perlu memahami beberapa ciri-ciri pokok. Menurut Soekanto dan Sulistiyowati 

(2015) ciri-ciri pokok masyarakat yakni35 : 

a) Sekelompok manusia hidup bersama. Tidak ada angka yang mutlak 

yang menyatakan berapa jumlah orang agar bisa di sebut dengan 

masyarakat. Namun secara teoritis, minimum dua orang sudah dapat 

disebut dengan masyarakat. 

                                                           
42 Abdul Syani, op.cit., p.30-31. 
43 Soerjono Soekanto, op.cit., p. 132-133. 
44 Ibid., p. 22. 
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b) Bercampur dengan kurun waktu yang cukup lama. Dengan begitu maka 

akan timbul sebuah interaksi yang mana dalam kurun waktu yang cukup 

akan muncul batasan yang mengatur hubungan antar manusia dalam 

kelompok tersebut. 

c) Masyarakat juga sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan. 

d) Mayarakat merupakan sisitem kehidupan yang mana akan menimbulkan 

kebudayaan, dengan begitu masyarakat akan merasa terikat satu dengan 

yang lain. 

Dari ciri-ciri masyarakat yang telah dijabarkan diatas maka akan menemuka 

kesamaan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli bahwa masyarakat 

hidup bersama, berdampingan dan menjadi satu kesatuan dan berinteraksi menurut 

sistem kebudayaan yang mana interaksi ini akan berjalan secara dinamis.  

2.5 Kepedulian Lingkungan. 

Salah satu prinsip dari etika lingkungan adalah kasih sayang dan kepedulian 

terhadap lingkungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata peduli 

berarti menarik perhatian, mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan.36 

Sedangkan kepedulian diartikan sebagai perihal sangat perduli atau mengindahkan. 

Kesimpulannya kepedulian lingkung berarti memberi perhatian pada lingkungan 

serta peka dengan apa yang terjadi pada alam. Sehingga manusia bukan hanya 

memanfaatkan, tetapi juga harus melestarikan sebab itu akan berdampak pada 

kehidupan manusia itu sendiri. Apabila alam terjaga, begitu juga akan berlaku 

dengan kehidupan manusia. 

                                                           
45 Kamus Besar Bahasa Indonesia, akses (29 September 2018) https://kbbi.kemdikbud.go.id/. 
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Kepedulian juga bisa disebut dengan sikap peduli atau simpati yang muncul 

dari dalam diri kita untuk ikut serta pada suatu hal yang telah terjadi di sekeliling 

kita. Menurut Secord dan Backman (1964) mendefinisikan sikap sebagai 

keteraruran tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan 

predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan 

sekitarnya.37 

Sehingga sikap peduli lingkungan akan muncul dari dalam diri kita yang 

kemudian akan membuat kita berfikir bahwa menjaga, melerestarikan atau lebih 

singkatnya peduli akan lingkungan itu sangat diperlukan sehingga mendorong 

untuk melakukan tindakan untuk menjaga lingkungan sekitar. 

Ada beberapa aspek lingkungan yang berada di sekeliling dan 

keseluruhannya saling terikat dan saling berhubungan. Beberapa aspek tersebut 

terdiri dari lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan.38 

Gambar 2.3 

“Bagan Tiga Pilar Lingkungan Hidup” 

  

                                                   

     

    

 

 

            

       

                                                           
46 Saifuddin Azwar, Sikap Manusia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), p. 5. 
47 Arif Zulkifli, Dasar-dasar Ilmu Lingkungan (Jakarta: Salemba, 2014), p. 12. 
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Dari Gambar Bagan tiga pilar lingkungan hidup yang di kemukakan oleh 

Arif Zulfikar di atas, maka dapat di jabarkan seperti di bawah ini39 : 

Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan yang 

mana diperuntukkan untuk seluruh makhlukNya. Segala sesuatu yang bersifat 

alamiah itu masuk dalam lingkaran lingkungan alam, seperti suhu, cuasa, 

tumbuhan, hewan, sumberdaya alam dan lain-lain. Dengan adanya lingkungan 

alam, maka manusia dapat memanfaatkannya, merawat dan menjaga lingkungan 

alam agar dapat melangsungkan kehidupan, sebab apabila lingkungan alam rusak 

maka manusia tidak bisa hidup di dalamnya. 

Sedikit berbeda dengan lingkungan alam, lingkungan buatan sama-sama 

diciptakan. Namun perbedaannya lingkungan buatan adalah hasil ciptaan dari 

manusia itu sendiri. Biasanya manusia menciptakan lingkungan buatan memiliki 

maksud dan tujuan tertentu yang mana hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi 

manusia itu sendiri. Manusia menciptakan lingkungan ada yang menciptakan 

dengan sengaja, adapula yang tidak. lingkungan buatan ini terdiri dari rumah, 

tambak, sawah, perkebunan, tenaga listrik, penghijauan dan lain-lain. 

Berbeda dengan keduanya, lingkungan sosial lebih mengarah pada ruang, 

wilayah, area yang mana tempat tersebut dipergunakan untuk interaksi sosial 

sehingga dapat disebut dengan lingkungan sosial. Interaksi sosial biasanya terjadi 

di lingkuan masyarakat itu sendiri maupuan kelompok, organisasi dan lain-lain. 

Oleh sebab itulah interaksi sosial ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat 

                                                           
48 Ibid. 
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nonformal. Sedangkan lingkungan sosial terjadi di sekeliling manusia itu sendiri, 

seperti contohnya: pemilu, rapat desa, konser musik dan lain-lain. 

Dari ketiga pilar lingkungan hidup diatas, UU No.32 Tahun 2009 

menjabarkan definisi tentang pengelolahan dan perlindungan lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang denganan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup 

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.40 

Para ahli lain seperti Bernard menyampaikan sedikit perbedaan mengenai 

pembagian lingkungan, yang mana menurutnya lingkungan terbagi menjadi empat 

macam seperti di bawah ini41 : 

1) Lingkungan fisik atau anorganik, seperti tanah, api, udara dan 

sebagainya. 

2) Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersiat 

biotis seperti hewan, tumbuhan serta mikroganisme. Didalam ini 

juga termasuk reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya. 

3) Lingkungan sosial ini di bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, 

lingkungan fisiososial, yang mencakup peralatan berupa senjata, 

mesin, gedung, dan lain-lain. Kedua yakni lingkungan biososial 

manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya 

terhadap sesamanya dan tumbuh berseta hewan domestic dan semua 

bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik. 

Ketiga, lingkungan psikologisosial, yang mana meliputi sikap, 

                                                           
49 Ibid., p. 11. 
50 Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan ( Jakarta: Erlangga, 2004), p. 17 -18. 
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pandangan serta keyakinan. Hal ini dapat di lihat dari kebiasaan, 

agama, bahasa dan lain-lain. 

4) Lingkungan komposit, yakni lingkungan yang di atur oleh sebuah 

lembaga, entah lembaga di kota maupun di desa. 

Otto Soemarwoto seorang ahli lingkungan (ekologi) terkemuka, 

mendefinisikan lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam 

ruang yang kita tempati yang mempengarui kehidupan kita. Sependapat dengan 

definisi di atas, Danusaputro mengartikan lingkungan hidup sebagai sebuah dan 

kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah peruatannya, yang terdapat 

dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan 

manusia dan jasad hidup lainnya.42 

Dari keseluruhan definisi lingkungan seluruhnya menyatakan bahwa 

lingkungan hidup itu bukan hanya tumbuhan saja, tetapi keseluruhan makhluk 

hidup seperti flora, fauna dan manusinya. Kehidupan yang saling 

berketergantungan antara satu dengan yang lain. Namun manusia menjadi makhluk 

yang mendominan sebab manusia memiliki kelebihan yakni akal. Namun sangat di 

sayangkan apabila manusia tidak bisa menjaga elemen lingkungan yang lain, 

padahal manusia juga menyadari bahwa kelestarian lingkungan juga akan 

memberikan dampak yang baik untuk kehidupan mereka. 

Semua mengetahui bahwa sebagian besar kerusakan yang terjadi di 

lingkuan penyebabnya adalah manusia itu sendiri dan akan berdampak pada 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Demi memenuhi kebutuhan manusia maka 

                                                           
51 Ibid., p. 4. 
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mereka akan memanfaatkan alam, apabila manusia tidak bisa menyeimbangkan 

kembali fungsi alam maka akan terjadi kerusakan pada alam yang tentunya akan 

berdampak pada manusia dan makhluk hidup lainnya.  

Menurut Soemarwoto, aktifitas manusia terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan 

non fisik. Aktifitas manusia dalam bidang fisik paling sedikit dapat menimbulkan 

enam dampak lingkungan berarti, yaitu dampak manusia atas tanah, binatang, 

vegetasi, air, perubahan geomorfologi (bentangan alam), dan cuaca serta atmosfer. 

Selain itu, dampak manusia yang bersifat nonfisik adalah gangguan terhadap 

kesatuan dan lingkungannya.43 

Sebenarnya seluruh bencana alam terjadi tidak semata-mata karna manusia, 

namun tidak dipungkiri juga bahwa manusia menjadi salah satu penyebab 

kerusakan yang terjadi di alam. Bencana yang terjadi seperti gempa, tsunami, 

gunung meletus dan lain sebagainya itu adalah kuasa dari Tuhan. Sedangkan tanah 

longsor, bajir, pencemaran udara, pencemaran lingkungan lainnya itu adalah hasil 

dari kelalaian dan akibat dari manusia itu sendiri. Zulkifli dalam bukunya 

menyampaikan bahwa sebenarnya alam dapat mengembalikan keseimbangannya 

sendiri setelah terjadi bencana alam, hal tersebut juga dapat disebut dengan 

homeostatis adalah kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan 

dalam sistem secara keseluruhan. Keseimbangan ini diatur oleh berbagai faktor 

yang sangat rumit.44 

                                                           
52 Arif Zulkifli, op.cit., p. 13. 
53 Ibid. 
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Nenggala (2007) berpendapat bahwa, ada beberapa indikator seseorang 

dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan45, yaitu dengan:  

1. Perduli serta dan juga menjaga kelestarian ada lingkungan 

sekitarnya. 

2. Tidak merusak tanaman, entah mengambil, menebang atau 

mencabut yang berada disepanjang jalan. 

3. Tidak sembarangan mengotori atau mencoret pohon, batu-batu 

maupun dinding. 

4. Membuang sampah pada tematnya. 

5. Tidak membakar sampah di lingkungan padat penduduk. 

6. Sering mengadakan kegiatan dalam membersihkan lingkungan 

rumah. 

7. Tidak menimbun barang-barang bekas. 

8. Merawat saluran air agar tidak tersumbat oleh sampah. 

Berbeda dengan becana yang terjadi akibat alam. Kerusakan atau bencana 

yang disebabkan oleh manusia akan menjadi lebih besar dan parah dari bacana yang 

terjadi akibat alam itu sediri. Sebab kerusakan yang dilakukan dengan atau tanpa di 

sadari oleh manusia dalam memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dengan begitu abaila manusia tidak dapat melestarikan dan menjaga 

alam kemungkinan terjadi kerusakan yang fatal menjadi sangat besar. Apabila 

                                                           
54 M. Taufiq, et al., “Pengembangan Media Pembelajaran IPA Terpadu berkarakter Peduli 
Lingkungan Tema “Konservasi” Berpendekatan Science-Edutainment” 
www.researchgate.net/publication/307675386_Pengembangan_media_pembelajaran_ipa_terpa
du_berkarakter_peduli_lingkungan_tema_konservasi_berpendekatan_science-edutainment, 
akses (29 September 2018), p. 141. 
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terjadi dampak yang buruk dari ulah manusia, bukan hanya alam dan ekosistem 

lainnya yang akan rugi namun manusia juga akan dirugiakan dengan hal tersebut. 

Oleh karena itulah manusia harus bijak dalam memanfaatkan lingkungan serta 

mengelolahnya agar menjadi lebih manfaat untuk sekarang hingga masa yang akan 

datang. 

2.6 Penelitian Terdahulua. 

pertimbangan bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian. Adapun 

penelitian terdahulu yang serupa membahas mengenai komunikasi kepemimpinan 

yakni penelitian dengan judul : PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG 

KEPEMIMPINAN PERANGKAT DESA (Studi pada Masyarakat Desa 

Sumberrejo, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang) 

Tabel Penelitian Terdahulu 

Nama 

Penelitian 

Judul Metode Penelitian Hasil 

 Pendekatan Tipe 

Dimas 

Gunawan 

(201010040311

175) 

Pendapat 

Masyarakat 

Tentang 

Komunikasi 

Kepemimipin

an Perangkat 

Desa  

(Studi pada 

masyarakat 

desa 

Sumberrejo, 

Kecamatan 

Kualitatif Deskriptif Peneliti menarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Gaya 

kepemimpinan 

yang diterapkan 

kepala desa 

sumberrejo 

menggunakan 

gaya 

kepemimpinan 

otoriter. 
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candipura, 

Kab. 

Lumajang) 

2. Perangkat desa 

kurang peduli 

terhadap 

masyarakat, 

terbukti dengan 

kurangnya 

sosialisasi 

terhadap 

masyarakat. 

3. Aparat desa 

menggunakan 

media 

komunikasi untuk 

memberikan 

masukan maupun 

kritikan. 

4. Aparat desa 

belum 

sepenuhnya 

mampu 

mengkomunikasi

kan program desa 

yang ditetapkan. 

 


