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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF COMMUNICATION EFFECTIVENESS, CONFLICT 

MANAGAGEMENT AND WORK COMMITMENT ON TEACHERS’ WORK 

DISCIPLINE ON TEACHERS’ JOB PERFORMANCE  

AT SENIOR VOCATIONAL SCHOOL OF KALIANDA 

 

By  

NYOMAN MISTER 

The objective of this research is to study the effect of communication effectiveness, 

conflict management, and work commitment on teachers’s work discipline. The 

research was conducted at Senior Vocational School Kalianda. This study used a 

survey method with Analysis of Variances (ANAVA) for testing hypothesis. There 

were 69 teachers taken as the samples of the research by simple random sampling. 

Data analysis indicate that: (1) there is significan effect of communication 

effectiveness on teachers’ work discipline, (2) there is significant effect of conflict 

management on teachers’ work discipline; (3) there is significant effect of work 

commitment on teachers’ work discipline; (4) there is significant joint effect of 

communication effectiveness, conflict management, and work commitment on 

teachers’s work discipline. Based on these findings teachers’ work discipline can be 

enhanced through improvement of communication effectiveness, conflict 

management, and work commitment. 

 

Keywords:  communication, conflict management, work commitment, work 

discipline, performance 

 



 

 

 

ABSTRAK 

PENGARUH EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, MANAJEMEN KONFLIK 

KEPALA SEKOLAH DAN KOMITMEN KERJA GURU  

TERHADAP DISIPLIN KERJA GURU DI SEKOLAH  

MENENGAH KEJURUAN KALIANDA 

 

Oleh  

NYOMAN MISTER 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  efektivitas komunikasi, 

manajemen konflik, dan komitmen kerja terhadap disiplin kerja guru. Penelitian ini 

dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Kalianda. Metode penelitian 

menggunakan metode survey, sedangkan pengujian hipotesis penelitian 

menggunakan. Sampel penelitian berjumlah 69 orang guru yang diambil secara 

acak (random sampling) menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh signifikan efektivitas komunikasi 

terhadap disiplin kerja guru, (2) terdapat pengaruh signifikan manajemen konflik 

terhadap kinerja guru, (3) terdapat pengaruh signifikan komitmen kerja terhadap 

disiplin kerja guru), dan (4) terdapat pengaruh secara bersama-sama efektivitas 

komunikasi, manajemen konflik, dan komitmen kerja terhadap disiplin kerja guru. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkonmendasikan bahwa untuk meningkatkan 

disiplin kerja guru diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi kepala sekolah, 

manajemen konflik, dan komitmen kerja. 

 

Kata kunci : komunikasi, manajemen konflik, komitmen kerja, disiplin kerja, 

kinerja 



 

 

 

 

 

 

PENGARUH EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, MANAJEMEN KONFLIK 

KEPALA SEKOLAH DAN KOMITMEN KERJA GURU  

TERHADAP DISIPLIN KERJA GURU DI SEKOLAH  

MENENGAH KEJURUAN KALIANDA 

 

 

Oleh 

NYOMAN MISTER 

 

 

Tesis 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar 

MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 







 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan pada tanggal 6 Juli 1972 yang merupakan 

anak ketiga dari delapan bersaudara pasangan Bapak Pan 

Gunung (alm) dengan Ibu Men Gunung. Penulis beralamat 

di Jalan Way Ketunjung RT.003/RW.001 Kedaton Kalianda 

Lampung Selatan. 

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah SD Negeri 1 Balinuraga (1979-

1985), SMP DBP Sidomulyo (1985-1988), SMA Pembangunan Kalianda (1988-

1991). Setelah lulus dari SMA, pada Agustus 1991, penulis melanjutkan 

pendidika tinggi di STIE Muhammadiyah Kalianda dengan Program Studi 

Manajemen, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1995, penulis 

melanjutkan ke program Akta IV di Universitas Terbuka Bandar Lampung (2001-

2002) Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana di 

Universitas Lampung program pascasarjana manajemen pendidikan. 

 



 

 

 

MOTTO 

 

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap.  

 (Q.S. Al-Insyirah 6-8) 
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hanya bias kita raih dengan upaya keras disertai do’a karena kesuksesan 

tidak dating tiba-tiba. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi yang luar biasa adalah organisasi yang berhasil menjadikan disiplin 

sebagai budaya dalam organisasinya. Organisasi tersebut memiliki orang-orang 

yang berdisiplin (disciplines people), yaitu orang-orang yang tepat dan kompeten 

di bidangnya; disiplin pemikiran (disciplines thought), yaitu sumber daya manusia 

dalam organisasi tersebut berpikir, menyelesaikan masalah dan menentukan 

tindakan yang tepat bagi kepentingan organisasi; dan disiplin kerja (discplines 

action), yaitu sumber daya manusia dalam organisasi tersebut mempunyai sikap 

bersedia dan sadar melaksanakan tugasnya, serta ikut menjaga organisasi dengan 

segala tujuannya. Melalui budaya disiplin orang-orang tersebut menghasilkan 

kinerja yang luar biasa. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Collins (2001:12) 

All companies have a culture, some companies have discipline, but few 

companies have a culture of discipline. When you have disciplined people, 

you don't need hierarchy. When you have disciplined thought, you don't 

need bureaucracy. When you have disciplined action, you don't need 

excessive controls. When you combine a culture of discipline with an ethic 

of entrepreneurship, you get the magical alchemy of great performance. 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa meski setiap organisasi memiliki budaya 

masing-masing, namun tidak semua memiliki budaya disiplin yang menjadi 

sumber energi sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menghasilkan 

kinerja yang luar biasa sebagaimana dikemukakan Luthans (2011:267) bahwa 
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disiplin sangat baik untuk proses kreativitas, dan bahwa kreativitas hanya bisa 

hanya akan terjadi dengan disiplin yang baik. Luthans (2011: 218) menambahkan 

bahwa disiplin kerja dapat timbul karena : 1) Self dicipline. Disiplin ini timbul 

karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan telah menjadi bagian dari 

organisasi, sehingga orang akan tergugah hatinya untuk sadar dan secara sukarela 

mematuhi segala peraturan yang berlaku, dan 2) Command dicipline. Setiap 

organisasi, pasti mengingingkan jenis disiplin yang pertama, yaitu disiplin yang 

datang karena kesadaran dan keinsyafan. Akan tetapi kenyataan selalu 

menunjukkan bahwa disiplin lebih banyak di sebabkan oleh adanya semacam 

paksaan dari luar.  

Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi seringkali hanya 

menuntut disiplin kerja yang tinggi pada para pegawai, tanpa melihat faktor-faktor 

yang mempengaruhi. Padahal faktor mendasar dalam menunjang disiplin kerja 

seperti faktor internal (self-discipline) dan faktor eksternal (command discipline) 

harus diperhatikan oleh para manajer dalam membangun budaya disiplin di dalam 

organisasinya. 

Budaya disiplin menjadi sangat penting, terutama ketika isu peningkatan mutu 

kehidupan bangsa dalam menghadapi persaingan global, di mana manusia, 

sebagai salah satu unsur dalam komponen instrumental input merupakan faktor 

penting sebagai penentu pencapaian tujuan pendidikan nasional, karena 

sesungguhnya terwujud tujuan itu sangat tergantung kepada orang-orang yang 

terlibat langsung dalam proses pencapaiannya (the man behind the gun).  
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Berkaitan dengan komponen sistem pendidikan, kepala sekolah dan guru 

merupakan unsur pendidikan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan 

pendidikan. Pentingnya keberadaan kepala sekolah dan guru adalah karena 

prestasi belajar peserta didik (sebagai salah satu indikator penting mutu 

pendidikan) sangat ditentukan oleh apa yang dilakukan keduanya dan terjadi di 

lingkungan sekolah dan di dalam kelas  

Kepala sekolah dan guru harus menyadari bahwa sekolah sebagai satu sistem 

sosial merupakan organisasi yang dinamis dan tempat berlangsungnya 

komunikasi secara aktif yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling 

berkomunikasi untuk mencapai tujuan. Beberapa hal yang menarik dalam 

membicarakan sekolah sebagai satu sistem sosial adalah dimensi-dimensi yang 

terdapat didalamnya, serta konflik yang terjadi di dalamnya.  

Hasil studi pendahuluan tentang disiplin mengajar terkait kehadiran guru dalam 

pembelajaran selama tiga tahun terakhir berdasarkan data dokumen empat SMK 

di Kecamatan Kalianda dan didukung  oleh hasil pra-survey yang penulis lakukan 

dengan menyebarkan angket kepada 20 orang siswa pada empat sekolah tersebut 

untuk mengetahui gambaran disiplin kerja guru diketahui sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data Kehadiran Guru di Sekolah 

No. Nama Sekolah 

Tahun Pelajaran 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

TTH 
TPH 

(%) 
TTH 

TPH 

(%) 
TTH 

TPH 

(%) 

1 SMK Negeri 1Kalianda 1.846 9,4 1.816 9,25 1.851 90,57 

2 SMK Negeri 2Kalianda 2.456 9,71 2.354 9,31 2.378 90,60 

3 SMK Pembangunan Kalianda 965 13,29 9.74 13,41 978 86,53 

4 SMK Muhammadiyah  1Kalianda 715 10,22 702 10, 04 699 90,01 

Keterangan : TTH Total Tidak Hadir, TPH = Total Persentase Hadir 
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Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa meskipun total persentase hadir guru cukup 

tinggi (rata-rata di atas 90%) namun jika dilihat dari total tidak hadir guru secara 

keseluruhan menunjukkan bahwa dalam satu tahun pelajaran masih terdapat guru 

yang tidak masuk kelas dengan berbagai alasan. Tabel di atas juga menunjukkan 

bahwa persentase ketidakhadiran guru di SMK swasta lebih banyak daripada guru 

di SMK negeri. Data di atas juga dapat dijadikan indikator bahwa guru-guru 

belum menunjukkan disiplin yang tinggi terkait kehadiran mereka di sekolah 

secara tepat waktu, masuk dan keluar kelas dalam melaksanakan tugas mengajar 

konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan dan menggunakan waktu secara 

efektif dalam aktivitas pembelajaran. Kurangnya disiplin guru juga ditunjukkan 

dengan masih adanya guru-guru yang tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan sekolah 

seperti perayaan-perayaan hari besar keagamaan maupun kegiatan sekolah lain. 

Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran mereka ke sekolah yang tidak tepat waktu, 

dan menjalankan tugas hanya untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai guru. 

Hasil pra survey ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang tidak 

mematuhi ketentuan sekolah tentang penggunaan seragam guru yang tentu saja 

menjadi contoh dan teladan yang tidak baik bagi siswa. 

Menurut Hasibuan (2008:194) di antara faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

adanya hubungan yang harmonis antara pemimpinan dan bawahannya. Pimpinan 

harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi serta 

mengikat semua pegawainya. Terciptanya human relationship yang serasi akan 

mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini jelas akan 

memotivasi kedisiplinan yang baik pada suatu instansi. Sebagai seorang 
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administrator atau manajer kepala sekolah dalam melaksanakan tugas tentu 

dengan berkomunikasi agar dapat menggerakkan organisasi  mencapai tujuan dan 

sekaligus terlaksananya fungsi-fungsi manajerialnya. Menurut Handoko 

(2010:271) pentingnya seorang manajer berkomunikasi dengan baik karena 

sebagian besar manajer mencurahkan sebagian proporsi waktunya untuk 

berkomunikasi. 

Keefektifan komunikasi antar personal di sekolah memiliki hubungan yang erat 

dengan keberhasilan sekolah . Hubungan ini dapat dipahami dari Robbins 

(2012:43) yang menyatakan bahwa “ among  effective  managers  (defined in 

terms of quantity and quality of their performance and the satisfaction and 

commitment of employees), communication made the largest relative contribution 

and networking the least (di antara manajer-manajer yang efektif baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas kinerja mereka serta kepuasan dan komitmen para 

pegawai, komunikasi memiliki peranan terbesar). Pernyataan ini menjelaskan 

bahwa organisasi sekolah yang terdiri atas sejumlah orang, yang memiliki saling, 

ketergantungan, memerlukan koordinasi, dan koordinasi mensyaratkan adanya 

komunikasi yang efektif antar personal dalam meningkatkan kinerja mereka. 

Keharmonisan hubungan anggota sekolah dengan adanya komunikasi yang baik 

dari kepala sekolah ditunjukkan ketika mengkomunikasikan tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan guru, ketika memberikan informasi baru, mengajak, memberi 

perintah, mengatur, menggerakkan, membimbing, menegur dan lain- lain. 

Aktivitas komunikasi kepala sekolah tentu harus diimbangi dengan kemampuan 
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dan keterampilan dalam berkomunikasi serta dengan melakukan strategi dan gaya 

komunikasi yang tepat. 

Sekolah dapat dipandang bagaikan sebuah keluarga yang keharmonisannya akan 

tercipta jika tidak ada konflik di antara para anggota sekolah. Meskipun demikian, 

konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bahkan 

sepanjang kehidupan manusia senantiasa dihadapkan pada konflik. Kkehadiran 

konflik dalam suatu organisasi sering menimbulkan ketegangan, namun demikian, 

konflik diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan organisasi. Konflik di 

organisasi sekolah dapat menjadi energi yang dahsyat jika dikelola dengan baik, 

bahkan dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan perubahan, tetapi dapat juga 

menurunkan kinerja mengajar guru jika tidak dikendalikan sebagaimana mestinya. 

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Robbins (2012:481) bahwa konflik 

merupakan kekuatan menuju perubahan positif di dalam suatu organisasi. 

Pandangan modern tentang  konflik menjelaskan bahwa konflik dapat 

memberikan manfaat untuk meningkatkan kinerja organisasi.. Knflik adalah hal 

yang alamiah dan selalu akan terjadi. Konflik merupakan bagian dari 

interpersonal experience, oleh karena itu konflik dapat dihindari. Karena dapat 

dihindari maka sebaiknya konflik dikelola dengan efektif, sehingga dapat 

bermanfaat dan memberikan perbaikan organisasi ke arah yang lebih baik. 

Konflik tidak selalu merugikan organisasi selama konflik ditangani dengan baik 

maka konflik akan:1) mengarah ke inovasi dan perubahan, 2) memberi tenaga 

kepada orang bertindak, 3) menyumbangkan perlindungan untuk hal-hal dalam 

organisasi, dan 4) merupakan unsur penting dalam analisis sistem organisasi 
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Berangkat dari pemikiran bahwa kinerja merupakan pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan persyaratan pekerjaan, maka kinerja guru merupakan pelaksanaan kerja 

seorang guru sesuai dengan tugas-tugas yang diembannya. Tugas-tugas guru pada 

prinsipnya terkandung dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

seperti bagaimana mengusai bahan pembelajaran, mengelola program 

pembelajaran, menguasai landasan pembelajaran, mengelola interaksi 

pembelajaran, menilai prestasi siswa, mengelola administrasi sekolah, dan 

memahami prinsip-prinsip dan penafsiran hasil-hasil penelitian guna keperluan 

pembelajaran . 

Salah satu indikator peningkatan kinerja adalah meningkatnya kedisiplinan kerja. 

Disiplin kerja pegawai merupakan cermin sikap dan pribadi guru yang mereka 

tampilkan dalam mematuhi segala aturan dalam sekolah. Disiplin kerja pegawai 

dalam organisasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen sumber daya 

manusia, karena dengan kondisi yang penuh dengan disiplin pegawai dapat 

diharapkan menjadi tonggak dasar yang tangguh pada suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan. Disiplin merupakan kondisi dalam suatu organisasi di mana para 

karyawan mengikuti aturan-aturan dan berperilaku sesuai standar-standar yang 

dapat diterima dalam organisasi (De Cenzo, et.al., 2010:07). Dalam kaitannya 

dengan pekerjaan, pengertian disiplin kerja adalah “suatu sikap dan tingkah laku 

yang menunjukkan ketaatan karyawan terhadap peraturan organisasi”. Artinya, 

sikap dan perilaku untuk mentaati peraturan organisasi muncul dari dalam dirinya. 

Niat juga dapat diartikan sebagai keinginan untuk berbuat sesuatu atau kemauan 

untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan. Sikap dan perilaku dalam disiplin 
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kerja ditandai oleh berbagai inisiatif, kemauan, dan kehendak untuk mentaati 

peraturan. Sikap guru dalam mentaati peraturan untuk menegakkan kedisiplinan 

atau dapat disebut sebagai komitmen kerja, akan lahir dan tercipta apabila ada 

penciptaan suasana yang dibuat oleh kepala sekolah. Komitmen kerja guru, yaitu 

derajat di mana guru melakukan identifikasi kepada sekolah dan ingin 

melanjutkan aktivitas berpartisipasi dalam organisasinya layaknya magnit yang 

bertenaga kuat untuk menarik logam, hal ini juga berlaku bagi guru yang memiliki 

keinginan untuk tetap bergabung dengan organisasi sekolah tempatnya mengajar.  

Kenyataan yang penulis lihat dan temui di lapangan pada beberapa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan terdapat 

indikasi masih rendahnya disiplin kerja guru yang ditandai masih terdapat 

beberapa guru yang hadir di sekolah tidak tepat waktu. Hal tersebut bisa jadi 

disebabkan oleh ketidaknyamanan mereka dengan suasana di sekolah,  adanya 

perbedaan perlakuan, serta belum adanya sistem reward and punishment dalam 

menegakkan disiplin kerja di sekolah. Kondisi tersebut mungkin saja terjadi 

karena kurang efektifnya komunikasi antar personal antara kepala sekolah 

maupun antar guru dan terdapatnya konflik antar personal.   

Jika konflik-konflik yang timbul dibiarkan berlarut dan membesar. Hal ini 

tentunya menciptakan iklim kerja sekolah yang tidak sehat dan kurang 

harmonisnya hubungan antara kepala sekolah dan guru dan antara guru dengan 

guru sendiri. Hal tersebut akan berdampak  pada menurunnya kinerja guru dalam  

melaksanakan proses pembelajaran. Produktivitas kerja akan baik, bila didukung 
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oleh suasana iklim sekolah yang nyaman, kondusif dan kompetitif. Situasi ini 

mendorong guru lebih bergairah, berdisiplin dan memberikan kinerja yang baik 

dalam mengajar. Bila suasana iklim sekolah tidak mendukung, kepala sekolah 

bersikap acuh terhadap guru yang rajin dan yang malas, guru sering mangkir atau 

datang terlambat, mengurangi jam mengajar kepada siswa, hal ini akan 

berdampak pada pekerjaan atau kinerja guru yang menurun. Hal ini sebagaimana 

yang diungkap oleh Robbins, (2012:12) “...karyawan tidak loyal, karyawan 

mengabaikan seperti mangkir atau datang terlambat, mengurangi kualitas dan 

kuantitas kerja serta tingkat kesalahan pekerjaan meningkat, pada akhirnya 

berdampak pada kinerja yang menurun. Untuk menghindari hal ini perlu adanya 

penegakkan disiplin oleh kepala sekolah  agar tercipta budaya disiplin  yang 

mampu menciptakan sikap guru yang baik, tingkat kedisiplinan guru yang positif 

dan kinerja guru yang meningkat. Penciptaan tersebut akan terealisasi bila kepala 

sekolah menerapkan strategi yang tepat disertai dengan komunikasi yang efektif 

sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman di sekolah 

yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap, kedisiplinan dan kinerja guru yang 

baik dan positif dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah. 

Mengacu pada permasalahan yang terjadi pada menurunkannya disiplin kerja dan 

produktivitas guru yang disebabkan kurang harmonisnya hubungan kepala 

sekolah dan guru dan antar guru, kemampuan kepala sekolah dalam mengelola 

serta rendahnya disiplin kerja beberapa guru berakibat pada terjadinya disharmoni 

di dalam organisasi yang berdampak pada pada kinerja sekolah secara 

keseluruhan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk 
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tesis yang berjudul “Pengaruh efektivitas komunikasi, manajemen konflik kepala 

sekolah dan komitmen kerja guru terhadap disiplin kerja guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Kalianda”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, masalah-masalah yang teridentifikasi 

adalah sebagai berikut: 

1) Kurang kondusifnya iklim kerja sekolah. 

2) Kurang harmonisnya hubungan antar guru. 

3) Kurang efektifnya komunikasi antara kepala sekolah dan guru.  

4) Konflik antar-personal cenderung kurang dikelola dengan baik. 

5) Manajemen konflik yang kurang efektif 

6) Belum adanya komitmen kerja yang kuat untuk menciptakan budaya disiplin 

di sekolah 

7) Belum terciptanya budaya disiplin di sekolah. 

8) Masih rendahnya disiplin kerja beberapa orang guru. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang teridentifikasi di atas, permasalahan 

penelitian ini dibatasi pada: 

1) Kurang efektifnya komunikasi interpersonal kepala sekolah. 

2) Manajemen konflik yang kurang efektif 
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3) Belum adanya komitmen kerja yang kuat untuk menciptakan budaya disiplin 

di sekolah 

4) Belum terciptanya budaya disiplin di sekolah. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah efektivitas komunikasi interpersonal kepala sekolah berpengaruh 

signifikan terhadap disiplin kerja guru? 

2) Apakah manajemen konflik berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja 

guru? 

3) Apakah komitmen kerja oleh guru berpengaruh signifikan terhadap disiplin 

kerja guru? 

4) Apakah efekfivitas komunikasi interpersonal, manajemen konflik dan 

komitmen kerja guru berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja guru? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1) Pengaruh efektivitas komunikasi kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru. 

2) Pengaruh manajemen konflik terhadap disiplin kerja guru. 

3) Pengaruh komitmen kerja guru terhadap disiplin kerja guru. 

4) Pengaruh efektivitas komunikasi interpersonal, manajemen konflik dan 

komitmen kerja terhadap disiplin kerja guru. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Hasil Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan khasanah 

keilmuan di bidang pembelajaran, khususnya bagi Manajemen Pendidikan dalam 

meningkatkan kinerja organisasi sekolah  

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi civitas Sekolah Menengah Kejuruan Kalianda, sebagai sumbangan 

pemikiran untuk meningkatkan kinerja organisasi di Sekolah Menengah 

Kejuruan Kalianda. 

b. Bagi kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kalianda, hasil penelitian ini dapat 

dipergunakan sebagai bahan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, 

manajemen konflik, dan komitmen kerja untuk meningkatkan disiplin kerja 

guru. 

c. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama di masa 

yang akan datang, hasil penelitian ini semoga dapat menjadi referensi,  

1.7 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini meliputi: 

1. Ruang lingkup objek Penelitian,  

Ruang lingkup objek penelitian ini mencakup pengaruh efektivitas 

komunikasi kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru, pengaruh manajemen 

konflik terhadap disiplin kerja guru, pengaruh komitmen kerja terhadap 

disiplin kerja guru,  serta pengaruh bersama efektivitas komunikasi, 
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manajemen konflik dan komitmen kerja terhadap disiplin kerja guru di 

Sekolah Menengah Kejuruan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan . 

2. Ruang lingkup Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru Sekolah 

Menengah Kejuruan se-Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.  

3. Tempat Penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini yaitu Sekolah Menengah Kejuruan se-

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalianda, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

2 Kalianda, Sekolah Menenegah Kejuruan Pembangunan Kalianda, dan 

Sekolah Menenegah Kejuruan Muhammadiyah Kalianda. 

4. Waktu Penelitian 

Ruang lingkup waktu penelitian yaitu bulan April 2016 sampai dengan Juni 

2016 

5. Ruang lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini berkaitan dengan ilmu manajemen 

pendidikan pada bidang perilaku organisasi dan manajemen sumberdaya 

manusia 



 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Disiplin Kerja Guru 

Suatu organisasi akan sukses mencapai tujuan apabila memiliki sistem manajemen 

organisasi yang baik, strategi dan tentu saja peran sumber daya manusia sebagai 

resources yang sangat mendasar. Sumber daya manusia oleh banyak kalangan 

dianggap sebagai suatu aset yang berharga bagi organisasi yang harus mendapatkan 

perhatian, dijaga, dibina dan kemudian dimanfaatkan secara tepat untuk kepentingan 

organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur yang dapat membuat sumber 

daya manusia di dalam organisasi sacara sadar dan bersedia melaksanakan tugas-

tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Salah satu ciri khas yang membedakan orang yang berhasil dengan orang yang 

kurang berhasil terletak pada tingkat kedisiplinannya. Orang yang berhasil pada 

umumnya adalah orang-orang yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi, baik dalam 

bekerja maupun dalam kegiatan lainnya. 

Menurut DeCenzo, Robbins, dan Verhulst (2016:93), “discipline refers to a condition 

in the organization where employees conduct themselves in accordance with the 

organization’s rules and standards of acceptable behavior”; disiplin mengacu pada 

suatu kondisi dalam organisasi di mana karyawan berperilaku sesuai dengan aturan 
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dan standar perilaku yang ditetapkan oleh organisasi. Sementara Lucas (2004:185) 

mengemukakan bahwa “discipline is the identifiable standards for the behaviour and 

performance of employees that are produced in organizations (including the formal 

and informal negotiation of these standards) and the sanctions that may be deployed 

for their breach”; disiplin merupakan standar perilaku dan kinerja karyawan dalam 

suatu organisasi serta dan sanksi yang dapat digunakan untuk pelanggaran yang 

dilakukan. 

Kedua definisi di atas memberikan gambaran disiplin adalah suatu kondisi, norma, 

atau standar yang ditetapkan oleh suatu organisasi agar anggota organisasi tersebut 

berperilaku sesuai dengan aturan organisasi, berdasarkan standar perilaku tersebut 

pula anggota organisasi yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan 

jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

Berbeda dengan dua pendapat di atas yang memandang disiplin sebagai suatu norma 

atau standar perilaku, Farnham (2000:420) yang menyatakan bahwa “discipline can 

be defined as constructive action instigated by management against an employee who 

fails to meet reasonable and legitimate expectations in terms of performance, conduct 

or adherence to rules”;  disiplin merupakan sebagai tindakan konstruktif yang 

dilakukan manajemen terhadap karyawan yang gagal memenuhi ekspektasi yang 

wajar terkait perilaku dan kepatuhan dalam bekerja. Sementara Bratton dan Gold 

(2012:458) menyatakan bahwa: “Discipline can be defined as the process that maintains 

compliance with employment rules in order to produce a controlled and effective 
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performance”; disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk 

mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan kerja untuk menghasilkan kinerja 

yang efektif. 

Kedua definisi di atas lebih memandang disiplin sebagai sebuah proses atau tindakan 

manajerial konstruktif untuk mempertahankan kepatuhan karyawan  agar dapat 

menampilkan kinerja yang efektif. Tindakan ini dilakukan manakala karyawan gagal 

memenuhi ekspektasi yang wajar terkait perilaku dan kepatuhan dalam bekerja atau 

dengan kata lain ketia karyawan melanggar aturan organisasi atau kelembagaan. 

Kedua definisi di atas selaras dengan definisi yang dikemukakan Moran, Stueart, dan 

Morner (2013: 229), bahwa: “discipline may be defined as the action managers in an 

organization take against an employee when his or her performance has deteriorated 

badly or when the employee has violated an institutional rule”; disiplin adalah suatu 

tindakan yang diambil oleh manajer dalam suatu organisasi terhadap karyawan saat 

kinerjanya memburuk atau ketika karyawan tersebut melanggar aturan kelembagaan.  

Berdasarkan definis-definisi di atas dapat disintesiskan bahwa disiplin kerja adalah 

ketaatan atau kepatuhan karyawan terhadap standar, norma perilaku atau peraturan 

kerja yang ditetapkan organisasi untuk menghasilkan kinerja yang efektif. 

Collins (2001:12) menyatakan bahwa suatu organisasi yang sukses adalah organisasi 

yang secara konsisten melaksanakan apa yang disebut dengan konsep flywheel yang 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1.  Konsep FlyWheel (Collins, 2001:12) 

Bagan di atas menggambarkan bahwa konsep flywheel adalah bagaimana suatu 

organisasi berkembang dan sukses mendapatkan hasil yang diinginkan dengan 

membangun suatu strategi dimana peran sumber daya manusia dan tingkat 

kedisiplinan menentukan keberhasilannya. Lebih lanjut Collins (2001:12) 

mengemukakan: 

All companies have a culture, some companies have discipline, but few 

companies have a culture of discipline. When you have disciplined people, 

you don't need hierarchy. When you have disciplined thought, you don't need 

bureaucracy. When you have disciplined action, you don't need excessive 

controls. When you combine a culture of discipline with an ethic of 

entrepreneurship, you get the magical alchemy of great performance. 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa organisasi yang luar biasa adalah organisasi 

yang berhasil menjadikan disiplin sebagai budaya dalam suatu organisasi, dimana 

organisasi tersebut telah memiliki orang-orang yang berdisiplin (disciplines people), 

yaitu pemimpin yang baik dan orang-orang yang tepat dan kompeten di bidangnya; 
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disiplin pemikiran (disciplines thought), yaitu bagaimana sumber daya manusia 

dalam organisasi tersebut berpikir, menyelesaikan masalah dan menentukan tindakan 

yang tepat bagi kepentingan organisasi ; dan disiplin kerja (discplines action), yaitu 

bagaimana sumber daya manusia dalam suatu organisasi mempunyai sikap bersedia 

dan sadar melaksanakan tugasnya, serta ikut menjaga organisasi dengan segala 

tujuannya melalui budaya disiplin untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa.. 

Handoko (2010:210) menguraikan 3 (tiga) tipe disiplin yaitu : 

1) Disiplin Preventif yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendorong para pegawai 

agar mengikuti berbagai standar serta aturan, sehingga penyelewengan dapat  

dicegah, sasaran pokoknya yaitu untuk mendorong disiplin diri mereka bukan 

semata karena dipaksa manajemen. 

2) Disiplin korektif yaitu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran 

terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-

pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif seiring berupa suatu bentuk hukuman 

dan disebut tindakan pendisiplinan bisa berupa peringatan atau skorsing. 

3) Disiplin progresif yang berarti memberikan hukuman yang lebih berat berulang, 

tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil 

tindakan korektif sebelum hukuman yang lebih sering dilaksanakan. 

Dalam kaitanya dengan, disiplin guru di sekolah, disiplin kerja merupakan suatu 

sikap dan perilaku yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan. Sikap disiplin 

akan muncul manakala bila telah muncul niat dari dalam diri guru itu sendiri, hal ini 
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akan lebih kuat mendorong sikap dan perilaku untuk mematuhi dan mentaati 

peraturan sekolah. Sikap dan perilaku disiplin tersebut ditandai dengan berbagai 

inisiatif, kemauan dan kehendak dalam mentaati segala peraturan yang berlaku. 

2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Hasibuan (2008:194) yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

disiplin kerja yaitu: 

1) Tujuan dan kemampuan 

Tujuan (goals) dan kemampuan (ability) pegawai ikut mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan pegawai. Tujuan yang dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal 

serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai dalam bekerja. Dengan kata 

lain bahwa tujuan  pemberian pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai harus 

sepadan atau sesuai dengan kemampuan pegawai bersangkutan, agar dia 

bersungguh-sungguh dalam bekerja dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2) Teladan kepemimpinan 

Teladan kepemimpinan berperan penting untuk membentuk kedisiplinan pegawai 

mengingat pimpinan sebagai teladan dan panutan oleh para bawahannya. Dengan 

teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan para pegawai akan terbawa baik. Tetapi 

jika teladan kepemimpinan kurang baik (semisal kurang disiplin), maka para 

pegawai juga pasti akan kurang disiplin. 
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3) Balas Jasa 

Balas jasa ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai karena balas jasa akan 

memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap pekerjaannya. Jika 

kecintaan pegawai semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan 

semakin baik pula. 

4) Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai karena ego dan sifat 

manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan 

manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar kebijakan dalam pemberian 

balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan 

pegawai yang baik. 

5) Waskat 

Waskat (pengawas melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam 

mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan waksat berarti atasan harus aktif dan 

langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi kerja 

bawahannya. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja pegawai. 

Pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan 

pengawasan dari atasan. 

6) Sanksi hukum 

Sanksi hukuman berperan strategis dalam memelihara kedisiplinan pegawai. 

Dengan sanksi hukuman yang sepadan, pegawai akan semakin takut melanggar 
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peraturan-peraturan, sehingga sikap dan perilaku indisipliner pegawai akan 

berkurang. Berat atau ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut 

mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan pegawai. 

7) Ketegasan 

Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap pegawai yang indisipliner 

akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada suatu instansi. 

8) Hubungan kemanusiaan 

Pimpinan harus berusaha menciptakan komunikasi yang mendorong suasana 

hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat semua pegawainya. 

Terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan 

suasana kerja yang nyaman. Hal ini jelas akan memotivasi kedisiplinan yang baik 

pada suatu instansi. 

Luthans (2011: 218) mengemukakan bahwa disiplin kerja dapat timbul karena : 1) 

Self dicipline. Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya 

dan telah menjadi bagian dari organisasi, sehingga orang akan tergugah hatinya untuk 

sadar dan secara sukarela mematuhi segala peraturan yang berlaku, dan 2) Command 

dicipline. Dalam setiap organisasi, yang diinginkan pastilah jenis disiplin yang 

pertama, yaitu datang karena kesadaran dan keinsyafan. Akan tetapi kenyataan selalu 

menunjukkan bahwa disiplin itu lebih banyak di sebabakan oleh adanya semacam 

paksaan dari luar. Sementara itu, menurut Supartha (2006;127) Disiplin kerja diukur 

dapat diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh meliputi: a) menggunakan 
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waktu secara efektif, b) datang tepat waktu, c) kualitas kerja baik, d) mengikuti 

prosedur dan instruksi kerja, e) selalu hadir, dan f) Berpenampilan sopan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami, bahwa disiplin kerja adalah sikap 

ketaatan atau kepatuhan karyawan terhadap standar, norma perilaku atau peraturan 

kerja yang ditetapkan organisasi untuk menghasilkan kinerja yang efektif. Tujuan 

utama disiplin kerja adalah demi kelangsungan organisasi atau perusahaan sesuai 

dengan tujuan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Disiplin di sekolah 

sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kepala sekolah dan guru pengelolaan 

konflik yang terjadi antar individu dalam organisasi sekolah, karena  

terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan 

suasana kerja yang nyaman yang jelasa kan memotivasi kedisiplinan yang baik. 

Berkaitan dengan disiplin kerja guru, indikator-indikatornya meliputi: a) 

menggunakan waktu secara efektif, b) datang tepat waktu, c) kualitas kerja baik, d) 

mengikuti prosedur dan instruksi kerja, e) selalu hadir, dan f) Berpenampilan sopan. 

2.2 Konsep Komunikasi  

Menurut Zhou (2011: 209), “communication refers to the exchange of ideas or 

information, from which people get mutual understanding and trust as well as 

establishing good interpersonal relationship” komunikasi adalah proses pertukaran 

ide dan informasi antar individu, atau singkatnya, komunikasi adalah penyampaian 

informasi antara seseorang dengan lainnya. Selaras dengan pendapat ini, menurut 

Well dan Prensky (1996: 427) “komunikasi merupakan penyampaian pesan dari 
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sumber melalui media kepada penerima”. Sedangkan Robbins (2012: 310) 

menyatakan “komunikasi adalah proses pentransferan dan pemahaman suatu arti”. 

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. 

Maksud dari komunikasi tersebut tidak hanya sekedar menyampaikan informasi saja, 

namun ada harapan dari pemberi informasi tentang mengapa ia mau melakukan 

komunikasi seperti ide, gagasan, atau saran yang dimilikinya, diketahui dan 

dimengerti oleh penerima komunikasi dan lebih lanjut mau menerima serta 

melakukan ide, gagasan, atau saran tersebut.  

Pendapat di atas ditegaskan oleh Shukla (2009:288) dalam definisi yang 

dikemukakannya, bahwa komunikasi merupakan perpindahan (transfer) informasi 

dari pengirim (sender) yang dapat dipahami oleh penerima (receiver). Dengan 

demikian, berdasarkan definisi ini, komunikasi bukan hanya sekedar perpindahan 

atau penyampaian pesan dari seseorang ke lainnya, lebih daripada itu, komunikasi 

merupakan suatu proses pembangunan makna yang didasarkan pada aturan-aturan 

pengetahuan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima. Hal ini 

ditegaskan Klyukanov (2010:184) bahwa “communication is defined as a process of 

constructing something common based on the knowledge of rules”;  komunikasi 

adalah: “suatu proses pembangunan  makna umum yang didasarkan pada aturan-

aturan pengetahuan” 

Mengacu  pada definisi-definisi di atas dapat disintesiskan bahwa komunikasi adalah 

proses pertukaran ide dan informasi antar individu yang didasarkan pada aturan-
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aturan pengetahuan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima 

informasi. 

Komunikasi akan terjadi apabila ada kesamaan makna antara oleh dua orang atau 

lebih mengenai apa yang diperbincangkan, dengan mengutip pandangan O’Rourke, 

2009:, 10 mengatakan  bahwa: 

Communication as a process, involving senders and receivers who encode 

and decode messages that are transmitted by various media and that may be 

impeded by noise. The aim of this process is to elicit feedback in order to 

generate a desired effect or outcome.  

Dalam kontek komunikasi, kesamaan makna sangat penting bahkan melampaui 

kesamaan bahasa, sebab percakapan antara dua orang yang memiliki kesamaan 

bahasa belum menjamin keduanya memiliki kesamaan makna. Dengan kata lain, 

percakapan akan berlangsung bila hubungan komunikasi antara komunikator (sender) 

dan komunikan (receiver) bersifat informatif. Namun demikian, komunikasi tidak 

hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif. Artinya, komunikasi tidak hanya 

bertujuan agar orang lain tahu dan mengerti, tetapi juga berharap agar orang lain 

menerima suatu paham, keyakinan atau melakukan suatu perbuatan tertentu Dengan 

demikian, komunikasi bukan hanya penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan 

pendapat umum (public opinion) dan sikap publik (public attitude).  
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Secara sederhana, proses komunikasi digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Model Komunikasi Linear ( Julia Wood: 2011:16) 

Beberapa proses komunikasi yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya agar sampai pada tujuan komunikasi yang bersifat informatif dan persuasif, 

terdapat Pertama-tama komunikator menyandi (encode) pesan yang akan 

disampaikan pada komunikan (receiver). Ini berarti ia memformulasikan pikiran atau 

perasaannya ke dalam lambang (bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh 

komunikan. Kemudian menjadi giliran komunikan untuk mengawa-sandi (decode) 

pesan dari komunikator. Ini berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung pikiran 

atau perasaan komunikator dalam konteks pengertiannya. Jadi, komunikasi akan 

berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok dengan kerangka acuan 

(frame of reference), yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of 

experiences and  meaning) yang pernah diperoleh komunikan. Jadi, bidang 

pengalaman merupakan faktor yang penting dalam komunikasi. Jika bidang 

pengalaman antara komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, maka 
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komunikasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya, bila pengalaman komunikan tidak 

sama dengan pengalaman komunikator, maka akan timbul kesukaran untuk mengerti 

satu sama lain. 

2.2.1 Ciri-ciri Komunikasi  

Suranto (2011: 14) menyebutkan ada lima ciri dari komunikasi, yaitu: 

1) Arus pesan dua arah. 

Komunikasi menempatkan pemberi dan penerima pesan dalam posisi yang 

sejajar sehingga penyampaian pesan mengikuti arus dua arah dapat berganti 

peran secara tepat. 

2) Suasana nonformal. 

Komunikasi biasanya berlangsung dalam suasana nonformal sehingga pesan 

komunikasi biasanya bersifat lisan, bukan tertulis. 

3) Umpan balik segera. 

Komunikasi biasanya mempertemukan komunikan dengan komunikator secara 

tatap muka sehingga respon dapat diketahui dengan segera baik secara verbal 

maupun non verbal. 

4) Peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. 

Komunikasi merupakan metode dalam komunikasi yang menuntut komunikan 

dan komunikator berada dalam jarak dekat secara fisik maupun psikologis, yakni 

berada dalam satu lokasi tertentu dan keintiman hubungan individu. 

5) Peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara stimultan dan spontan, 

baik secara verbal maupun non verbal. 
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Antara komunikan dan komunikator saling mengoptimalkan penggunaan pesan 

verbal maupun non verbal secara bersamaan, saling mengisi, saling memperkuat 

sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi. 

De Vito dalam Sugiyo (2005: 4) mengemukakan ciri-ciri komunikasi meliputi lima 

ciri yaitu: (1) keterbukaan (opennes), (2) empati (empathy), (3) dukungan 

(supportiveness), (4) rasa positif (positiveness), (5) kesamaan (equality). De Vito 

merumuskan beberapa ciri komunikasi antarpribadi, yaitu sebagai berikut: 

“(1) spontanitas, terjadi sambil lalu dengan media utama adalah tatap muka; 

(2) tidak memiliki tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu; (3) terjadi secara 

kebetulan diantara peserta yang identitasnya kurang jelas; (4) mengakibatkan 

dampak yang disengaja maupun tidak disengaja; (5) kerap kali berbalas-

balasan; (6) mempersyaratkan hubungan paling sedikit dua orang dengan 

hubungan yang bebas dan bervariasi, ada keterpengaruhan; (7) harus 

membuahkan hasil; dan (8) menggunakan lambang-lambang yang bermakna”. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

komunikasi menurut De Vito yaitu terjadi secara sepontan dan kebetulan yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan dampak baik yang saling 

memengaruhi.  

2.2.2 Tujuan Komunikasi  

Komunikasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang berorientasi pada tujuan 

tertentu. Adapun tujuan dari komunikasi menurut Suranto (2011: 19-22) adalah: 

 

 

 



28 
 

1) Mengungkapkan perhatian kepada orang lain. 

Pada prinsipnya komunikasi hanya dimaksudkan untuk menunjukkan adanya 

perhatian kepada orang lain dan untuk menghindarkan kesan dari orang lain 

sebagai pribadi yang tertutup, dingin dan cuek. 

2) Menemukan diri sendiri. 

Seseorang melakukan komunikasi karena ingin mengetahui dan mengenali 

karakteristik pribadi berdasarkan informasi yang didapat dari orang lain. 

3) Menemukan dunia luar. 

Dengan melakukan komunikasi maka akan memperoleh kesempatan untuk 

mengetahui berbagai kejadian di dunia luar berdasarkan informasi yang penting 

dan aktual dari orang lain. 

4) Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. 

Kebutuhan yang paling mendasar dalam diri manusia adalah kebutuhan untuk 

membentuk dan membina hubungan baik dengan orang lain. 

5) Mempengaruhi sikap dan tingkah laku. 

Dalam prinsip komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh 

seseorang kepada orang lain, yang mana pesan tersebut bertujuan untuk 

memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku secara langsung 

maupun secara tidak langsung. 
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6) Mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu. 

Dalam beberapa suasana saat melakukan komunikasi dapat memberikan suasana 

rileks dan mendatangkan kesenangan. 

7) Menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi. 

Dengan melakukan komunikasi yang baik maka dapat terjadi pendekatan secara 

langsung berbagai pesan yang rawan menimbulkan kesalahan interpretasi 

sehingga akan memiliki dampak baik bagi komunikan maupun komunikator. 

8) Memberikan bantuan (konseling) 

Komunikasi dapat digunakan sebagai proses kegiatan pemberian bantuan bagi 

orang lain yang memerlukan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

memiliki tujuan untuk membantu seseorang menjalin hubungan dan interaksi yang 

baik dan bermakna dengan orang lain, membantu seseorang mengetahui dan 

memahami karakteristik pribadi keadaan dirinya sendiri serta mengoptimalkan sikap 

positif yang dimiliki untuk senantiasa menilai diri dan orang lain secara positif. 

2.2.3 Bentuk-bentuk Komunikasi  

Proses komunikasi akan terjadi apabila pengirim pesan menyampaikan informasi baik 

berupa lambang verbal maupun non verbal kepada penerima pesan. Lebih lengkapnya 

akan dijelaskan seperti berikut: 
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2.2.3.1 Komunikasi Verbal 

Komunikasi secara verbal yaitu komunikasi dengan menggunakan kata- kata. Cara 

mengungkapkan perasaan tergantung pada kesadaran dan penerimaan terhadap 

perasaan tersebut. Menurut Johnson (dalam Supratiknya 2009: 57) ada empat cara 

mendeskripsikan perasaan secara jelas, yaitu dengan: (a) mengidentifikasi atau 

menyebutkan nama dari perasaan tersebut, misalnya untuk mengungkapkan perasaan 

bahagia dengan kalimat “Saya sangat bahagia”; (b) menggunakan kalimat kiasan 

perasaan, misalnya untuk mengungkapkan perasaan sakit hati dengan kalimat “hati 

saya tersayat-sayat mendengar itu”; (c) mengungkapkan bentuk tindakan yang ingin 

dilakukan, misalnya mengatakan “Saya merasa ingin menampar wajahnya” untuk 

mengungkapkan kebencian terhadap seseorang; (d) mengungkapkan dengan kiasan 

kata-kata, misalnya untuk mengungkapkan kondisinya yang bahaya dengan 

menggunakan kalimat “Saya merasa seperti diujung tanduk”. 

2.2.3.2 Komunikasi Non verbal 

Komunikasi menggunakan tanda-tanda informasi verbal maupun non verbal dalam 

menyampaikan pesan, sehingga pesan yang disampaikan dapat menunjukan 

kedekatan hubungan antara komunikator dan komunikan serta pesan yang 

disampaikan dapat diterima oleh lawan komunikasi secara baik dan mendapat umpan 

balik secara tepat. Sugiyo (2005: 120) menjelaskan bahwa komunikasi non verbal 

adalah komunikasi yang menggunakan isyarat-isyarat non linguistik untuk 

menyampaikan pesan kepada komunikan, misalnya: sorot mata, raut muka, ekspresi 
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wajah, jeda dalam berbicara, gerak tubuh, dan sebagainya. Melalui pesan nonverbal 

dapat menunjukkan tujuan dan respon emosional yang apa adanya. 

Selanjutnya, Johnson (dalam Supratiknya 2009: 62) menyebutkan ciri-ciri dari 

perilaku nonverbal yaitu merupakan kebiasaan yang jarang kita sadari, berfungsi 

untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, untuk mengungkapkan emosi yang 

benar-benar dirasakan, memiliki makna yang berbeda di lingkungan budaya yang 

berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula pada setiap orang. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua bentuk 

komunikasi dalam komunikasi yaitu dalam bentuk komunikasi verbal dan 

komunikasi non verbal. Komunikasi secara verbal yaitu komunikasi dengan 

menggunakan kata-kata yang langsung diucapkan, sedangkan komunikasi non verbal 

merupakan komunikasi yang menggunakan isyarat-isyarat non linguistik untuk 

menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga dapat menunjukan respon 

emosional secara langsung. 

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi yang Efektif 

Komunikasi yang efektif akan menjadikan pihak-pihak yang terlibat di dalam 

komunikasi tersebut memperoleh manfaat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Suranto (2011: 84) ada beberapa faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan komunikasi apabila dipandang dari sudut  komunikator, komunikan dan 

pesan yang disampaikan. 
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1) Faktor keberhasilan dilihat dari sudut komunikator. 

Komunikasi yang efektif dari sudut komunikator dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu a) kredibilitas, b) daya tarik fisik maupun non fisik, c) kemampuan 

intelektual, d) integritas, e) kepercayaan, f) kepekaan sosial, g) kematangan 

tingkat emosional, h) kondisi psikologis komunikan, dan i) sikap komunikator. 

2) Faktor keberhasilan dilihat dari sudut komunikan: 

Keberhasilan komunikasi yang efektif dari sudut komunikan ditentukan oleh 

beberapa faktor, antara lain: a) kecakapan komunikan, b) pengetahuan luas yang 

dimiliki komunikan, c) sikap komunikan ramah, supel dan pandai bergaul, d) 

pemahaman komunikan terhadap pihak yang diajak berbicara, dan e) sikap 

bersahabat dengan komunikator. 

3) Faktor keberhasilan dilihat dari sudut pesan. 

Keberhasilan komunikasi yang efektif dari sudut pesan itu sendiri dipengaruhi 

oleh a) rancangan pesan, b) penggunaan lambang-lambang yang dapat dipahami, 

c) kejelasan pesan, d)  tidak menimmbulkan multi interpretasi serta e) 

mengandung informasi yang praktis. 

Dilihat dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi keefektifan komunikasi yaitu faktor dari sudut komunikator sebagai 

pemberi pesan, faktor dari sudut komunikan sebagai penerima pesan dan faktor dari 

isi pesan yang disampaikan. 
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang 

menghambat terjadinya komunikasi yang efektif, diantaranya adalah karena 

kredebilitas komunikator yang rendah, latar belakang faktor sosial budaya yang 

berbeda, kurang adanya saling memahami antara komunikator dan komunikan, 

pikiran-pikiran negatif yang muncul sehingga menimbulkan perbedaan persepsi, 

media dan bahasa komunikasi yang membosankan. 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa komunikasi yang efektif adalah 

pertukaran ide dan informasi antar individu yang didasarkan pada aturan-aturan 

pengetahuan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima 

informasi. Indikator komunikasi yang efektif ditandai dengan lima sikap positif yang 

mendukung efektivitas komunikasi menurut Devito dalam Sugiyo (2005: 4) adalah: 

(1) keterbukaan (openness), 2) empati (empathy), 3) suportif (supportiveness), 4) 

kepositifan (positiveness) , 5) kesamaan (equality) 

2.3 Konsep Manajemen Konflik 

Terjadinya konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan tetapi hanya dapat 

dieliminir. Konflik dalam organisasi dapat terjadi antara individu dengan individu, 

konflik individu dengan kelompok maupun konflik antara kelompok tertentu dengan 

kelompok yang lain. Tidak semua konflik berdampak negatif dan merugikan 

organisasi. Konflik yang dikendalikan dengan baik dapat menguntungkan organisasi, 

sebaliknya apabila konflik tidak ditangani dengan baik serta mengalami eskalasi 

secara terbuka dapat merugikan kepentingan organisasi. Semua masalah yang timbul 



34 
 

dalam organisasi akan segera dapat diatasi apabila komunikasi yang berlangsung 

dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. 

Robbins (2012:481-482) menyatakan bahwa “conflict is a process in which an effort 

is purposely made by A to object the efforts of B by some form of blocking that will 

result in frustrating B in attaining his or her goals or furthering his or her interests”. 

Definisi ini menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi 

akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang 

berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh 

negatif. Luthans (2011:292) menjelaskan konflik adalah kondisi yang ditimbulkan 

oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber 

pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah 

yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan. 

Konflik tidak selalu harus dihindari karena akibatnya tidak selalu negatif. Berbagai 

konflik yang ringan dan dapat dikendalikan dengan baik berakibat positif dan 

memberikan manfaat bagi mereka yang terlibat maupun bagi organisasi. Konflik 

dapat dikatakan sebagai pembelajaran bagi anggota organisasi dalam mengelola 

organisasi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Robbins (2012:481) bahwa 

konflik merupakan kekuatan menuju perubahan positif di dalam suatu organisasi. 

Dalam pandangan modern, konflik dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan 

kinerja organisasi.. Dijelaskan bahwa konflik adalah hal yang alamiah dan selalu akan 

terjadi. Konflik merupakan bagian dari experience, oleh karena itu konflik dapat 
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dihindari. Karena dapat dihindari maka sebaiknya konflik dikelola dengan efektif, 

sehingga dapat bermanfaat dan memberikan perbaikan organisasi ke arah yang lebih 

baik. Konflik tidak selalu merugikan organisasi selama konflik ditangani dengan baik 

maka konflik akan:1) mengarah ke inovasi dan perubahan, 2) memberi tenaga kepada 

orang bertindak, 3) menyumbangkan perlindungan untuk hal-hal dalam organisasi, 

dan 4) merupakan unsur penting dalam analisis sistem organisasi. 

Menurut Stoner dan Wankel (1993:382-383) terdapat lima jenis konflik, yaitu: 

1) Konflik Intrapersonal. 

Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi 

bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin 

dipenuhi sekaligus. Jika konflik dibiarkan maka akan menimbulkan keadaan yang 

tidak menyenangkan. Ada tiga macam bentuk konflik intrapersonal yaitu: 

a. Konflik pendekatan-pendekatan, contohnya orang yang dihadapkan pada dua 

pilihan yang sama-sama menarik. 

b. Konflik pendekatan – penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada dua 

pilihan yang sama menyulitkan. 

c. Konflik penghindaran-penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada 

satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. 
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2) Konflik Interpersonal. 

Konflik adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan 

kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda 

status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik ini merupakan suatu dinamika 

yang amat penting dalam perilaku organisasi. Karena konflik semacam ini akan 

melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa tidak 

akan memengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

3) Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. 

Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan 

untuk mencapai konformitas, yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja 

mereka. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum 

oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas 

kelompok dimana ia berada. 

4) Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. 

Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam 

organisasiorganisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja – manajemen 

merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. 

5) Konflik antara organisasi 

Contoh seperti di bidang ekonomi dimana Amerika Serikat dan negara-negara lain 

dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. 

Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya 
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pengembangan produk- produk baru, teknologi baru dan servis baru, harga lebih 

rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. 

2.3.1 Manajemen Konflik 

Konflik akan berdampak negatif bila tidak terkelola dengan baik. Agar konflik dapat 

terkelola dengan baik maka diperlukan manajemen konflik. Robbins  dan Judge 

(2013:455), mendefinisikan manajemen konflik sebagai “ the use of resolution and 

stimulation techniques to achieve the desired level of conflict”;  penggunaan teknik 

resolusi dan stimulasi untuk mencapai derajat konflik yang diinginkan”. Sementara 

itu, Moore (2004: 176) menjelaskan bahwa manajemen konflik atau lazim disebut 

mengelola konflik adalah kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur 

pertentangan dalam wujud sikap dan perilaku. Sebab masalah yang lahir dari 

pertentangan merupakan sesuatu yang menghambat, merintangi, atau mempersulit 

seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu. 

Mengacu pada berbagai definisi mengenai manajemen konflik di atas, dapat 

disimpulkan bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang dilakukan 

dengan cara mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk situasi yang berpotensi 

menghasilkan konfrontasi yang tidak baik, menyelesaikan konflik dan ketidak 

setujuan dalam sebuah tata cara yang positif dan konstruktif untuk meminimalisasi 

dampak negatif. Dengan penerapan manajemen konflik yang baik dan tepat 

diharapkan dapat mengatasi masalah yang muncul dalam organisasi dan selanjutnya 

diharapkan memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja pegawai. 
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2.3.2 Tujuan Manajemen Konflik 

Berikut ini adalah tujuan dari manajemen konflik menurut Wirawan (2010:132), 

antara lain: 

1) Mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada 

visi, misi dan tujuan organisasi 

2) Memahami orang lain dan menghormati keberagaman  

3) Meningkatkan kreativitas 

4) Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai 

informasi dan sudut pandang 

5) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama 

dan kerja sama 

6) Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik 

7) Menciptakan iklim organisasi konflik dan lingkungan kerja yang mendukung 

2.3.3 Strategi Dalam Manajemen Konflik 

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola konflik yang 

dialami individu. Menurut DeVitto (2014: 270-274) strategi itu antara lain, sebagai 

berikut: 

1) Penghindaran dan Melawan secara aktif. 

Penghindaran berkaitan dengan menghindar secara fisik yang nyata, misalkan 

meninggalkan ruangan. Akan tetapi daripada menghindar dari pokok persoalan 

lebih baik berperan aktif pada konflik yang dihadapi. Menjadi pembicara dan 
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pendengar yang aktif dan bertanggung jawab terhadap setiap pemikiran dan 

perasaan. 

2) Memaksa dan berbicara. 

Kebanyakan orang tidak menghadapi pokok persoalan melainkan memaksakan 

posisinya pada orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Alternatif yang 

nyata adalah berbicara dan mendengar, keterbukaan, empati, dan sikap positif. 

3) Menyalahkan dan empati. 

Orang juga lebih cenderung menyalahkan orang lain untuk menutupi perilaku 

sendiri. Hal seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Akan lebih baik untuk 

mencoba berempati, memahami cara orang lain menilai sesuatu sebagai sesuatu 

hal yang berbeda. 

4) Mendiamkan dan memfasilitasi ekspresi secara terbuka. 

Salah satu strategi menghadapi konflik dengan cara mendiamkan orang lain. Cara 

ini juga tidak menyelesaikan konflik. Pastikan bahwa setiap orang diizinkan 

mengekspresikan dirinya secara bebas dan terbuka, tanpa ada yang merasa lebih 

rendah dan lebih tinggi. 

5) Gunnysucking dan fokus pada masa sekarang. 

Gunnysucking merupakan istilah yang berarti menyimpan keluhan- keluhan yang 

ada sehingga dapat muncul pada waktu yang berbeda. Jika hal itu dilakukan 

maka masalah tidak akan dapat selesai, akan muncul dendam dan perasaan 

bermusuhan. Fokuskan konflik di sini dan sekarang dan pada orang yang 

dimaksud bukan pada yang lain. 
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6) Manipulasi dan spontan. 

Menghindari konflik terbuka dan berusaha menyembunyikan konflik dengan 

tetap berperilaku menyenangkan, namun lebih baik ekspresikan perasaan secara 

spontan karena solusi konflik bukan masalah siapa yang kalah dan menang tapi 

pemahaman dari kedua belah pihak. 

7) Penerimaan pribadi. 

Mengekspresikan perasaan positif pada orang lain. 

8) Melawan “di bawah dan di atas ikat pinggang”. 

Membawa konflik pada area dimana lawan bisa memahami dan dapat mengatasi. 

9) Argumentatif dan agresi verbal. 

Kesediaan menjelaskan secara argumentatif mengenai sudut pandang dalam 

konflik tanpa harus menyerang harga diri dari lawan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa individu dengan tingkat 

manajemen konflik yang baik, tidak terlalu mengalami kesulitan dalam menghadapi 

konflik dengan orang lain, baik dengan orang yang baru dikenal maupun dengan 

teman lama. Individu yang memiliki manajemen konflik yang baik senantiasa akan 

berfikir dua kali sebelum mengeluarkan pendapat-pendapat yang akan diucapkan, 

tidak serta merta menanggapi pendapat orang lain secara langsung tanpa dicerna 

walaupun pendapat itu menurut orang lain cukup meyakinkan. Kebanyakan individu 

yang memiliki manajemen konflik yang baik maka akan mampu mengendalikan 

sikap dan perilaku dalam menghadapi berbagai konflik yang terjadi. 
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 Tidak semua konflik berdampak negatif dan merugikan organisasi. Konflik yang 

dikendalikan dengan baik dapat menguntungkan organisasi, sebaliknya apabila 

konflik tidak ditangani dengan baik serta mengalami eskalasi secara terbuka dapat 

merugikan kepentingan organisasi. Semua masalah yang timbul dalam organisasi 

akan segera dapat diatasi apabila komunikasi yang berlangsung dalam organisasi 

dapat berjalan dengan baik. 

2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Konflik 

Pandangan psikologi, setiap perilaku merupakan interaksi antara kecenderungan di 

dalam diri individu (internal) dan kondisi eksternal. Cara individu bertingkah laku 

dalam menghadapi konflik dengan orang lain akan ditentukan oleh seberapa penting 

tujuan-tujuan pribadi dan hubungan dengan pihak lain yang dirasakan sehingga ada 

dua hal yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian masalah, yaitu : a) Tujuan 

atau kepentingan pribadi yang dirasa sebagai hal yang sangat penting sehingga 

harus dipertahankan atau tidak penting sehingga bisa dikorbankan; b) Hubungan 

dengan pihak lain. Sama halnya dengan tujuan pribadi, hubungan dengan pihak 

lain ketika konflik terjadi bisa menjadi sangat penting atau sama sekali tidak penting. 

Bieber dan Horowitz (2006:121-141) menjelaskan bahwa karakteristik kepribadian 

berpengaruh terhadap gaya manajemen konflik individu. Karakteristik yang 

berpengaruh adalah kecenderungan agresif, kebutuhan untuk mengontrol dan 

menguasai, orientasi kooperatif atau kompetitif, kemampuan berempati dan 

kemampuan menemukan alternatif penyelesaian konflik. Bieber dan Horowitz juga 
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mengatakan bahwa faktor jenis kelamin dan sikap etnosentrik sangat berpengaruh 

pada proses penyelesaian dan akhir konflik. Sikap etnosentrik adalah cara pandang 

yang menggunakan norma kelompok sebagai tolok ukur dalam memandang segala 

sesuatu serta mengukur atau menilai orang lain. Hal ini akan memperkecil 

kemungkinan terjadi proses pemecahan masalah yang produktif dalam interaksi antar 

individu dalam kelompok yang berbeda. Selain itu kemampuan manajemen konflik 

juga banyak didukung oleh karakteristik-karakteristik seperti keterbukaan akan 

pendapat, hubungan yang hangat, serta kebiasaan untuk tidak memecahkan masalah 

secara sepihak. Manajemen konflik disebut konstruktif bila dalam upaya 

menyelesaikan konflik tersebut kelangsungan hubungan antara pihak- pihak yang 

berkonflik masih terjaga dan masih berinteraksi secara harmonis.  

Manusia memerlukan komunikasi dalam kehidupannya, baik berkomunikasi dengan 

individu  lain maupun dengan kelompok atau masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam suatu 

kelompok atau masyarakat. Muhammad,  menyatakan  bahwa pentingnya 

komunikasi  bagi  manusia tidaklah dapat dimungkiri begitu pula halnya bagi suatu 

organisasi. komunikasi yang baik dalam akan mendorong suatu organisasi dapat 

berjalan lancar dan berhasil. Sebaliknya tidak adanya komunikasi akan menimbulkan 

konflik antara anggota organisasi dan dampaknya mengganggu komunikasi dalam 

organisasi tersebut. 
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Arni (2005:69), menyatakan definisi komunikasi adalah suatu proses melalui 

penilaiam individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi dan 

dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk 

mengkoordinasikan lingkungannya dan orang lain. Selain komunikasi, bagian 

penting lain dalam komunikasi organisasi  adalah  organisasi  itu  sendiri. 

Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai 

beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki 

otoritas dan tanggung-jawab. Disamping itu, organisasi memiliki karakteristik 

tertentu, yaitu memiliki struktur, tujuan, saling berhubungan dan tergantung kepada 

komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut.  

Organisasi terbentuk karena adanya kesamaan visi, misi dan tujuan yang ingin 

dicapai sekelompok orang dalam organisasi tersebut. Dari sini setiap unsur  yang 

terdapat  di dalam organisasi secara langsung maupun tidak langsung harus 

memegang teguh apa yang menjadi tujuan dan prinsip di dalam organisasi tersebut, 

sehingga organisasi dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Seiring berjalannya waktu, di dalam organisasi sering terjadi konflik/gangguan yang 

tidak diinginkan. Baik konflik internal maupun konflik eksternal antar organisasi. 

Konflik seringkali terjadi karena permasalahan yang sederhana. Namun dengan hal 

yang sederhana itulah sebuah organisasi dapat bertahan atau tidak. Mekanisme 

ataupun manajemen konflik yang diambil juga sangat menentukan posisi organisasi. 

Kebijakan dan metode komunikasi yang diambil sangat memengaruhi kelangsungan 
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sebuah organisasi dalam  mempertahankan anggota dan  segenap komponen  di  

dalamnya. Semakin  besar  suatu  organisasi,  persoalan  yang  terjadi  juga  akan 

semakin kompleks. Kompleksitas ini menyangkut berbagai hal seperti kompleksitas 

alur informasi, komunikasi, pembuatan keputusan, pendelegasian wewenang dan 

sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di sintesiskan bahwa manajemen konflik adalah cara 

yang  digunakan  individu   untuk   menghadapi   pertentangan   atau perselisihan 

antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupan, dengan indikator: 

a) perilaku dari pelaku maupun pihak luar dalam mempengaruhi kepentingan 

(interests) dan melakukan interpretasi; b) hubungan pribadi (mengandung unsur-unsur 

konflik, pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan), dan c) struktur 

organisasi (terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki 

ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu). 

2.4 Konsep Komitmen Kerja 

Istilah komitmen dalam perilaku organisasi telah berkembang dan mendapat banyak 

perhatian baik kalangan akademisi maupun praktisi. Mowday, Porter dan Steers 

(1982: 247-277) mengembangkan pengertian komitmen dari dua sudut pandang, yaitu 

komitmen berdasar pada sikap (attitudinal commitment) dan komitmen berdasar pada 

perilaku (behavioral commmitment. Komitmen berdasar pada sikap diartikan sebagai 

kondisi psikologis sebagai fokus pada proses di mana manusia berpikir terhadap 

hubungan mereka dengan organisasi yang dapat dibentuk dari cara berpikir mereka di 
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mana setiap individu menyadari bawa keberadaan nilai dan tujuan sendiri sama 

dengan tujuan organisasi. Sedangkan komitmen berdasar pada perilaku diartikan 

sebagai proses di mana individu dimasukan dalam suatu organisasi dan bagaimana 

merek sepakat tentang permasalahan yang ada. 

Menurut Gary Yukl Hall, (1994: 149): 

“The term commitment describes a outcome in which the target person 

internally agrees with decision or request from the agent and makes a great 

effort to carry out the request or implement the decision effectively. For a 

complex, difficult task, commitment is usualy the most succsesfull outcome 

from the perspective of the agent who makes an influence attempt". 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa komitmen untuk jangka panjang 

menggambarkan hasil dimana orang memiliki target internal setuju dengan keputusan 

atau permintaan agen dan usaha melakukan keputusan secara efektif, dan untuk tugas 

yang kompleks komitmen memberikan hasil dan pengaruh terhadap usaha yang 

dilakukan. Demikian pula Davis dan Newstroom (2002:211) berpendapat bahwa 

komitmen organisasi merupakan derajat di mana pegawai melakukan identifikasi 

kepada organisasi dan ingin melanjutkan aktivitas berpartisipasi dalam organisasi 

tersebut. Layaknya magnit yang bertenaga kuat untuk menarik logam, hal ini juga 

berlaku bagi pegawai yang memiliki keinginan untuk tetap bergabung dengan 

organisasi. Sejalan dengan pendapat di atas, Robbins mendefinisikan komitmen 

organisasi adalah “the degree to which an employee identifies with a particular 

organization and its goals and wishes to maintain membership in the organization”; 

suatu kemampuan dan derajat untuk memihak pada organisasinya yang sudah dipilih 
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dengan segala tujuannya serta bermaksud untuk memelihara keanggotaannya dalam 

organisasi. 

Berkaitan dengan komitmen kerja, seperti yang dikemukakan oleh Mowday di atas, 

bahwa komitmen kerja adalah kata lain dari komitmen organisasi, sehingga 

pengertian komitmen kerja memiliki kesamaan dengan penyesuaian terhadap objek 

perlakuan dan dalam hal ini adalah komitmen kerja guru. Kerja adalah bagian 

essensial dari kehidupan manusia. J.A.C. Brown dalam Northcote Parkinson, M.K 

Rustomji, dan S.A Sapre (1989:15), menyatakan secara ringkas arti penting kerja 

dalam kehidupan manusia dengan perkataan sebagai berikut: “Kerja adalah bagian 

essensial dari kehidupan manusia karena aspek kehidupan inilah yang 

memberikannya status dan mengikat dirinya dengan masyarakat. Biasanya, pria dan 

wanita menyukai pekerjaan mereka, dan pada sebagian besar periode sejarah, hal 

yang sama berlaku. Bila mereka tidak menyukainya, kesalahannya lebih mungkin 

terletak pada kondisi psikologis dan sosial dari pekerjaan ketimbang pada diri pekerja 

itu sendiri. Kerja adalah mata rantai penghubung antara individu dan komunitasnya. 

Tanpa kerja manusia menjadi terasing, sehingga pada umumnya manusia mau bekerja 

dan mau melayani komunitas. 

Mowday menyebut komitmen kerja sebagai istilah lain dari komitmen organisasional. 

Menurutnya, komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang 

dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai 

anggota organisasi. Komitmen organisasional merupakan identifikasi dan keterlibatan 



47 
 

seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen organisasional adalah 

keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Davis dan 

Newstroom (2002:211) menyatakan bahwa secara konseptual komitmen 

organisasional ditandai dengan tiga hal: (1) adanya rasa percaya yang kuat dan 

penerimaan seseorang terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, (2) adanya keinginan 

seseorang untuk melakukan usaha secara sungguh-sungguh demi organisasi, (3) 

adanya hasrat yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu organisasi.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasional adalah suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai 

dengan adanya: 

1) Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi 

2) Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi 

3) Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota 

organisasi. 

2.4.1 Faktor-aktor yang Mempengaruhi Komitmen Kerja 

Meyer, Allen dan Smith dalam Sopiah (2008:157)  mengemukakan bahwa ada tiga 

komponen komitmen organisasional, yaitu: 

1) Affective commitment, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari 

organisasi karena adanya ikatan emosional. 

2) Continuance commitment, muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu 
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organisasi Karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau 

karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. 

3) Normative commitment. timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan. Karyawan 

bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen 

terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan. 

Berkaitan dengan bentuk komitmen di atas, Spector (2000:217) menggambarkan 

bentuk-bentuk komitmen organisasional serta faktor-faktor yang membentuknya 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  ------ ► bermakna sebagai faktor yang membentuk 

Gambar: 2.3. Faktor-faktor pembentuk komitmen organisasional (Spector 2000:217) 

Komitmen afektif (Affective Commitment) adalah keterikatan emosional karyawan, 
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sebagai keterikatan emosional pegawai pada organisasi: pengenalan organisasi, dan 

pengembangan dalam organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen afektif yang kuat 

dapat melanjutkan pekeijaan organisasi karena mereka ingin melakukan pekerjaan 

tersebut. Selanjutnya komitmen kelanjutan (Continuance Commitment), maksudnya 

adalah komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya 

karyawan dari organisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan senioritas atas promosi 

atau benefit, dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai fenomena yang terstruktur 

sebagai hasil dari transaksi pegawai dalam organisasi atau investasi yang diberikan 

pada organisasi. Tipe komitmen fokus pada benda atau objek yang mungkin hilang 

jika individu meninggalkan organisasi dan meyakini bahwa individu mengingat 

kembali organisasi supaya tidak kehilangan keuntungan yang pasti.  

Meyer dan Allen dalam Luthan (2012:148) menyebutkan tiga komponen 

komitmen organisasional. Komponen-komponen komitmen organisasi tersebut lebih 

lanjut diuraikan sebagai berikut: 

1) Affective Commitment, yaitu, “an affective or emotional attachment to the 

organization such that the strongly commited individual identifies with, is 

involved in, and enjoys membership in, the organization. Definisi ini memuat 

pengertian terlihat bahwa komitmen afektif yang kuat akan mengidentifikasikan 

diri dengan terlibat aktif dalam organisasi dan menikmati keanggotannya dalam 

organisasi. Karyawan mengakui adanya kesamaan antara dirinya dan organisasi, 

sehingga menunjukkan perhatian dan secara konsekuen membentuk komitmen 
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yang mengsesankan. Seorang karyawan rela untuk melepaskan nilai-nilai 

pribadinya dan menyesuaikan dengan organisasinya. Komitmen jenis ini muncul 

dan berkembang oleh dorongan adanya kenyamanan, keamanan, dan manfaat 

lain yang dirasakan dalam suatu organisasi yang tidak diperolehnya dari tempat 

atau organisasi yang lain. Semakin nyaman dan tinggi manfaatnya yang 

dirasakan oleh anggota, semakin tinggi komitmen seseorang pada organisasi. 

2) Komitmen normatif (normative commitment), yaitu “the employee’s feeling of 

obligation to remain with the organization”; komitmen normatif berkaitan 

dengan perasaan karyawan terhadap keharusan untuk tetap bertahan dalam 

organisasi. Oleh karena itu, karyawan yang memiliki komitmen normatif yang 

tinggi akan bertahan dalam organisasi karena mereka merasa seharusnya 

melakukan hal tersebut (ought to). Dalam kaitan ini sesuatu yang mendorong 

anggota untuk tetap berada dan memberikan sumbangan pada keberadaan suatu 

organisasi, baik materi maupun non materi, adalah adanya kewajiban moral, yang 

mana seseorang akan merasa tidak nyaman dan bersalah jika tidak melakukan 

sesuatu. 

3) Komitmen berkelanjutan (continuance commitment), atau komitmen rasional 

adalah “a tendency to engage in consisten lines of activity based on the 

individual recognition of the cost (or lost side bets) ascosiated with discontinuing 

the activity." Definisi ini memuat pengertian bahwa komitmen rasional berkaitan 

dengan komitmen yang didasarkan pada persepsi karyawan atas kerugian yang 

akan diperolehnya jika ia tidak melanjutkan pekerjaannya dalam organisasi. Oleh 
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karena itu, karyawan yang memiliki komitmen rasional yang kuat akan bertahan 

dalam organisasi karena mereka membutuhkan (need to). Dalam kaitannya 

dengan ini karyawan akan mengkalkulasi manfaat dan pengorbanan atas 

keterlibatan dalam atau menjadi anggota suatu organisasi. karyawan akan 

cenderung memiliki daya tahan atau komitmen yang tinggi dalam keanggotaan 

jika pengorbanan akibat keluar organisasi semakin tinggi. 

Menurut Härtel dan Fujimoto (2015:171), individu-individu yang memiliki komitmen 

rendah cenderung memiliki motivasi kerja yang rendah, dan mungkin bekerja dengan 

kondisi minimal yang diharapkan organisasi, Penurunan komitmen karyawan akan 

ditandai dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang berwujud perilaku-

perilaku negatif.  

Berdasarkan beberapa deskripsi konsep dan rasionalisiasi di atas, maka dapat 

disintesiskan bahwa komitmen kerja adalah kepedulian, loyalitas dan keberpihakan 

pegawai kepada organisasi yang sudah dipilihnya serta keterikatan secara psikologis, 

emosional, dan intelektual dengan memperhatikan budaya organisasi yang ada dari 

seorang pegawai untuk memenuhi janjinya serta melaksanakan tugas dan kewajiban 

profesionalitasnya baik pada organisasi maupun masyarakat yang dilayaninya dengan 

indikator-indikator sebagai berikut: (1) kesesuaian diri dengan bidang pekerjaan, (2) 

keyakinan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dapat berguna untuk organisasi, (3) 

partisipasi dan keterlibatan kerja secara aktif dalam kegiatan organisasi, (4) kesediaan 

untuk tetap bekerja dalam organisasi, (5) senang pada pekerjaan di tempat kerja, (6) 



52 
 

kemauan kerja keras, (7) mengetahui misi dan tujuan, (8) kehadiran tepat waktu, (9) 

kemauan perubahan dalam peningkatan usaha yang baik. 

2.5 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

1) Penelitian Wahed (2012) yang mengeksplorasi dampak komunikasi yang efektif 

pemimpin sekolah terhadap kinerja sekolah pedesaan dan perkotaan di Mesir. 

Mengkaji kekuatan komunikasi yang efektif dalam hal menciptakan visi 

pembelajaran, mengembangkan budaya sekolah, mempromosikan program 

pembelajaran yang kondusif untuk belajar siswa dan mendorong pertumbuhan 

profesionalitas staf. Sampel target penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, 

siswa, dan orang tua dari sekolah yang dipilih perkotaan dan pedesaan di Mesir. 

Dari hasil wawancara semi terstruktur pada penelitian ini menghasilkan 

rekomendasi khusus pada berbagai aspek komunikasi yang digunakan oleh para 

pemimpin sekolah untuk menciptakan visi pembelajaran, untuk mengembangkan 

budaya sekolah, untuk mempromosikan program instruksional untuk belajar 

siswa, dan mendorong pengembangan profesional guru.  

Jika penelitian tersebut di atas bertujuan untuk mengetahui dampak efektivitas 

komunikasi kepala sekolah, sementara  penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh efektivitas komunikasi terhadap disiplin kerja guru. Namun demikian, 

hasil penelitian di atas selaras penelitian ini yang menyatakan perlunya 

mempromosikan budaya disiplin di sekolah untuk mendorong profesionalitas 

guru. 
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2) Penelitian Makaye dan Ndofirepi, (2012) yang berusaha mengidentifikasi 

penyebab konflik antara kepala sekolah dasar dan guru dan bagaimana konflik 

tersebut bisa diselesaikan di Masvingo, Zimbabwe. Penelitian ini juga berusaha 

untuk membangun persepsi guru tentang konflik, pandangan mereka tentang 

penanganan konflik. Temuan utama dari studi ini adalah bahwa konflik ada di 

sebagian besar sekolah dan terdapat saling pertentangan antara kepala sekolah 

dan guru atas ketimpangan distribusi/ alokasi sumber daya dan selentingan atau 

gosip. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa guru dan kepala sering terlibat 

konflik dan sebagian besar guru tidak puas dengan cara penyelesaikan konflik. 

Mereka lebih suka pemerintah untuk menyelesaikan konflik mereka dengan 

Kepala Sekolah. Studi ini merekomendasikan bahwa kepala sekolah harus 

memastikan pemerataan dan transparan sumber daya di sekolah dan lokakarya 

tentang konflik dan perlunya pelatihan tentang penanganan konflik bagi 

stakeholder sekolah termasuk kepala, guru dan komite pengembangan sekolah. 

Berbeda dengan penelitian ini yang terdiri dari beberapa variabel. Penelitian di 

atas hanya menyoroti tentang resolusi konflik antara kepala sekolah dan guru  di 

empat sekolah Masvingo Zimbabwe. Namun demikian, rekomendasi yang 

dihasilkan dari penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan pada penelitian 

ini tentang perlunya penanganan konflik bagi stakeholder sekolah termasuk 

kepala, guru dan komite pengembangan sekolah, karena cara penyelesaian 

konflik yang tidak tepat sering kali menimbulkan ketidakpuasan sebagian besar 

guru yang berujung pada menurunnya produktivitas kinerja mereka. 
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3) Penelitian Msila, (2012) yang merupakan penelitian kualitatif, mencakup delapan 

kepala sekolah dari empat dasar dan empat sekolah menengah di dua wilayah 

Afrika di Provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sekolah rentan terhadap konflik dan gangguan dalam komunikasi terutama 

di usia di mana semua pelaku di sekolah menyadari hak-hak mereka. Konflik 

berbasis sekolah dapat dinyalakan oleh sejumlah aspek. Namun kepala sekolah 

sebagai manajer, diharapkan dapat mengatasi konflik kreatif di sekolah mereka. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa kepala sekolah disiapkan secara 

memadai untuk pengelolaan konflik, namun terdapat beberapa perbedaan 

pandangan tentang cara pengelolaan konflik di antara kepala sekolah apakah 

konflik yang terjadi apakah harus segera dihindari atau dihentikan. Penelitian ini 

merekomendasikan rekomendasi perlunya memberdayakan kepala sekolah 

dengan pelatihan manajemen konflik sebelum mereka menempati posisi 

kepemimpinan mereka. 

4) Penelitian, Ghorbani  (2012) yang bertujuan untuk meneliti peran positif disiplin 

dan strategi pencapaiannya oleh administrator pendidikan di Ahwaz pada tahun 

2011-2012. Penelitian survei deskriptif dengan populasi seluruh guru SMA dan 

administrator pendidikan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara disiplin guru dan strategi yang digunakan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan teori yang dikemukakan pada penelitian ini yang menyatakan terdapat 

hubungan positif antara disiplin kerja dan profesionalisme guru.  
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5) Penelitian Akhtar, Durrani, dan Hassan  (2015) yang menekankan perhatian 

utamanya pada komitmen organisasi karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja dan Prestasi Kerja memberikan 

efek positif dengan kepuasan kerja dan prestasi kerja. Semakin tinggi komitmen 

terhadap organisasi, berpengaruh pada semakin tingginya kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen organisasi memiliki korelasi 

positif dengan kinerja kepuasan kerja dan prestasi kerja. Berbeda dengan 

penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas komunikasi, 

manajemen konflik, dan komitmen kerja terhadap disiplin kerja guru. Penelitian 

di atas berfokus untuk mengetahui dampak komitmen organisasi terhadap 

kepuasan kerja dan kinerja. Namun demikian, hasil penelitian di atas dapat 

mendukung penelitian ini yang menyimpulkan terdapat pengaruh positif 

komitmen kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja, karena kinerja yang baik 

tentu saja dihasilkan dari disiplin kerja yang tinggi. 

2.6 Kerangka Berpikir 

2.6.1 Pengaruh Efektivitas Komunikasi Kepala Sekolah terhadap Disiplin 

Kerja Guru 

Keberhasilan suatu komunikasi di sekolah sangat ditentukan oleh cara penyampaian 

dalam proses komunikasi yang digunakan. Kepala sekolah dan guru dan harus dapat 

menggunakan pola komunikasi yang sesuai dengan situasi dan tataran komunikasi 

yang dihadapi. Dengan komunikasi yang efektif kepala sekolah dapat menyampaikan 
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seluruh visi, misi dan program-program pencapaian misi sekolah kepada seluruh 

warga sekolah. di lain pihak, Guru- guru memiliki kesempatan untuk mengemukakan 

usul dan gagasan untuk memperkaya pemikiran baru bagi sekolah. 

Komunikasi yang efektif dapat digunakan untuk memotivasi pegawai dalam suatu 

organisasi. Komunikasi yang efektif akan memperkuat motivasi dengan menjelaskan 

kepada karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa 

yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja mereka yang dibawah standar. 

Komunikasi yang demikian ini dapat digunakan untuk memotivasi pegawai dengan 

memperjelas kepada mereka apa yang harus dilakukan, mengkomunikasikan seberapa 

baik mereka bekerja dan memberikan umpan balik atas pekerjaan mereka. 

Keefektifan komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan sebuah 

organisasi. Hubungan ini dapat dipahami dari Robbins (2012:43) yang menyatakan 

bahwa “ among  effective  managers  (defined in terms of quantity and quality of their 

performance and the satisfaction and commitment of employees), communication 

made the largest relative contribution and networking the least (di antara manajer-

manajer yang efektif baik dari segi kuantitas maupun kualitas kinerja mereka serta 

kepuasan dan komitmen para pegawai, komunikasi memiliki peranan terbesar).  

Pernyataan ini menjelaskan bahwa organisasi yang terdiri atas sejumlah orang, 

melibatkan keaadaan saling bergantung, ketergantungan, memerlukan koordinasi, dan 

koordinasi mensyaratkan adanya komunikasi yang efektif antar personal dalam 

meningkatkan kinerja mereka. Oleh karena itu, komunikasi adalah suatu sine qua non 
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bagi organisasi. Demikian pula halnya dalam organisasi sekolah, komunikasi kepala 

sekolah yang efektif memegang peranan yang sangat penting dalam 

mengkoordinasikan semua komponen yang terdapat di sekolah tersebut, termasuk 

guru. Menurut Eisner dalam Luthan (2011:267),  terlepas dari pelanggaran karyawan, 

manajer harus berusaha untuk menjaga hubungan kerja yang positif dengan tetap 

terbuka untuk dialog dan memastikan bahwa pekerja mengerti mengapa dia ditegur. 

Ini bukan tugas kecil. Ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi kepala sekolah 

sangat berpengaruh pada disiplin kerja guru. Kesalahan dalam melakukan komunikasi 

bisa jadi meruntuhkan motivasi kerja guru yang berakibat pada menurunnya disiplin 

kerja. 

2.6.2 Pengaruh Manajemen Konflik Kepala terhadap Disiplin Guru 

Tidak semua konflik berdampak negatif dan merugikan organisasi. Konflik yang 

dikendalikan dengan baik dapat menguntungkan organisasi, sebaliknya apabila 

konflik tidak ditangani dengan baik serta mengalami eskalasi secara terbuka dapat 

merugikan kepentingan organisasi. Semua masalah yang timbul dalam organisasi 

akan segera dapat diatasi apabila komunikasi yang berlangsung dalam organisasi 

dapat berjalan dengan baik. 

Konflik tidak selalu harus dihindari karena akibatnya tidak selalu negatif. Berbagai 

konflik yang ringan dan dapat dikendalikan dengan baik berakibat positif dan 

memberikan manfaat bagi mereka yang terlibat maupun bagi organisasi. Konflik 

adalah hal yang alamiah dan selalu akan terjadi dan dapat dikatakan sebagai 
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pembelajaran bagi anggota organisasi dalam mengelola organisasi. Hal tersebut 

sebagaimana dikemukakan Robbins (2012:481) bahwa konflik merupakan kekuatan 

menuju perubahan positif di dalam suatu organisasi. Dalam pandangan modern, 

konflik dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kinerja organisasi.  

Karena dapat dihindari, maka sebaiknya konflik dikelola dengan efektif, sehingga 

dapat bermanfaat dan memberikan perbaikan organisasi ke arah yang lebih baik. 

Konflik tidak selalu merugikan organisasi selama konflik ditangani dengan baik maka 

konflik akan:1) mengarah ke inovasi dan perubahan, 2) memberi tenaga kepada orang 

bertindak, 3) menyumbangkan perlindungan untuk hal-hal dalam organisasi, dan 4) 

merupakan unsur penting dalam analisis sistem organisasi. 

Menurut Gomez, Balkin dan Cardy (2012:484),, karyawan dan atasan mungkin 

terlibat dalam konflik atas terkait masalah disiplin pegawai. Kadang-kadang 

karyawan merasa bahwa mereka mereka diperlakukan tidak adil. Dalam situasi 

seperti itu, seorang manajer dapat membantu meredakan konflik tersebut. Hal ini 

sangat berguna untuk mengaktifkan karyawan dan atasan dalam mempertahankan 

hubungan kerja yang efektif. Dua pendekatan yang berbeda untuk disiplin pegawai 

yang banyak digunakan: (1) disiplin progresif dan (2) disiplin positif. Dalam kedua 

pendekatan ini, harus harus mendiskusikan perilaku yang bersangkutan dengan 

karyawan mereka.  
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Uraian di atas menjelaskan bahwa manajemen konflik oleh kepala sekolah dalam 

mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk situasi yang berpotensi menghasilkan 

konfrontasi yang tidak baik, menyelesaikan konflik dan ketidak setujuan dalam 

sebuah tata cara yang positif dan konstruktif untuk meminimalisasi dampak negatif. 

Dengan penerapan manajemen konflik yang baik dan tepat diharapkan dapat 

mengatasi masalah yang muncul di lingkungan dan selanjutnya diharapkan 

memberikan dampak positif pada peningkatan aktivitas kerja guru. 

2.6.3 Pengaruh Komitmen Kerja Terhadap Disiplin Kerja Guru 

Sumber daya manusia oleh banyak kalangan dianggap sebagai suatu aset yang 

berharga bagi organisasi yang harus mendapatkan perhatian, dijaga, dibina dan 

kemudian dimanfaatkan secara tepat untuk kepentingan organisasi. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu prosedur yang dapat membuat sumber daya manusia di dalam 

organisasi sacara sadar dan bersedia melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Salah satu ciri khas yang membedakan orang yang berhasil dengan orang yang 

kurang berhasil terletak pada tingkat kedisiplinannya. Orang yang berhasil pada 

umumnya adalah orang-orang yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi, baik dalam 

bekerja maupun dalam kegiatan lainnya. 

Collins (2001:12) menjelaskan bahwa organisasi yang luar biasa adalah organisasi 

yang berhasil menjadikan disiplin sebagai budaya dalam suatu organisasi, dimana 
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organisasi tersebut telah memiliki orang-orang yang berdisiplin (disciplines people), 

yaitu pemimpin yang baik dan orang-orang yang tepat dan kompeten di bidangnya; 

disiplin pemikiran (disciplines thought), yaitu bagaimana sumber daya manusia 

dalam organisasi tersebut berpikir, menyelesaikan masalah dan menentukan tindakan 

yang tepat bagi kepentingan organisasi ; dan disiplin kerja (discplines action), yaitu 

bagaimana sumber daya manusia dalam suatu organisasi mempunyai sikap bersedia 

dan sadar melaksanakan tugasnya, serta ikut menjaga organisasi dengan segala 

tujuannya melalui budaya disiplin untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa. “Kerja 

adalah bagian essensial dari kehidupan manusia karena aspek kehidupan inilah yang 

memberikannya status dan mengikat dirinya dengan masyarakat. Biasanya, pria dan 

wanita menyukai pekerjaan mereka, dan pada sebagian besar periode sejarah, hal 

yang sama berlaku. Bila mereka tidak menyukainya, kesalahannya lebih mungkin 

terletak pada kondisi psikologis dan sosial dari pekerjaan ketimbang pada diri pekerja 

itu sendiri. Kerja adalah mata rantai penghubung antara individu dan komunitasnya. 

Tanpa kerja manusia menjadi terasing, sehingga pada umumnya manusia mau bekerja 

dan mau melayani komunitas. Sesuai dengan Allen dan Meyer dalam Mowday Steers 

dan Porter (1982:117), komitmen keberlanjutan mengacu pada kesadaran kumpulan-

kumpulan biaya dengan cara meninggalkan organisasi. Guru yang memiliki 

komitmen primer terhadap organisasi yang berdasar pada komitmen keberlanjutan 

karena mereka juga ingin melakukan pekerjaan tersebut. Komitmen kerja didasarkan 

pada perasaan (feeling) pada investasi yang diberikan pegawai baik berupa pikiran 

maupun produk untuk melanjutkan pekerjaan pada organisasi. Dalam hal ini guru 
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yang memiliki komitmen kerja tinggi akan mengharuskan mereka untuk selalu 

mengingat tujuan organisasi dalam hal ini yaitu sekolah untuk mempertahankan 

keberadaan mereka di dalam organisasi tersebut. Hal ini akan membentuk sikap dan 

kesadaran para guru untuk melaksanakan tugasnya, serta ikut menjaga organisasi 

sekolah dengan segala tujuannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. 

2.6.4 Pengaruh bersama-sama efektivitas komunikasi, manajemen konflik, 

komitmen kerja terhadap kinerja guru 

Setelah diuraikan secara terpisah pengaruh masing-masing variabel terhadap disiplin 

kerja guru, dapat dinyatakan bahwa keefektifan komunikasi memiliki hubungan yang 

erat dengan keberhasilan sebuah organisasi dan semua masalah yang timbul dalam 

organisasi akan segera dapat diatasi apabila komunikasi yang berlangsung dalam 

organisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian komunikasi yang efektif 

kepala sekolah dengan para guru di sekolah dalam menyelesaikan setiap masalah 

yang dilanjutkan dengan menjadikan disiplin menjadi sebuah budaya di sekolah akan 

menghasilkan kinerja luar biasa bagi organisasi sekolah. 

Mengacu pada penjabaran di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

diilustrasikan kerangka pemikiran penelitian ini, seperti yang tertera pada bagan di 

bawah ini: 
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Efektivitas Komunikasi 

Sekolah 

(X1) 

Disiplin Kerja 

Guru 

(Y) 

Komitmen Kerja Guru 

(X3) 

Manajemen Konflik (X2) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

2.7 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis penelitian yang diajukan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan efektivitas komunikasi kepala sekolah 

terhadap disiplin kerja guru  Sekolah Menengah Kejuruan Kalianda. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan manajemen konflik kepala sekolah 

terhadap disiplin kerja guru  Sekolah Menengah Kejuran Kalianda. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan komitmen kerja guru terhadap disiplin 

kerja guru  Sekolah Menengah Kejuran Kalianda. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan efektivitas komunikasi kepala sekolah, 

manajemen konflik dan komitmen kerja bersama-sama terhadap disiplin kerja 

guru  Sekolah Menengah Kejuran Kalianda.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Adapun 

yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif yaitu “metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan” (Sugiyono, 2014:13) Variabel-variabel penelitian terdiri dari 1 (satu) 

variabel terikat yaitu disiplin kerja guru (Y) dan 3 (tiga) variabel bebas yang meliputi: 

efektivitas komunikasi (X1), manajemen konflik (X2), komitmen kerja (X3) 

Penelitian ini dilaksanakan di 4 (empat) Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan 

Kalianda Lampung Selatan yang terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Kalianda, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kalianda, Sekolah Menenegah 

Kejuruan Pembangunan Kalianda, dan Sekolah Menenegah Kejuruan 

Muhammadiyah Kalianda. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2016 sampai 

dengan Juni 2016. 
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3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru di 4 (empat) dari 5 (lima) Sekolah 

Menengah Kejuruan di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Penulis tidak 

memasukkan satu sekolah, yaitu SMK Hampar Baiduri Kalianda sebagai populasi 

dalam penelitian ini karena sekolah ini baru dua tahun berdiri dan belum terakreditasi. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang diperoleh jumlah populasi sebanyak 220 orang 

guru. Penyebarannya terlihat pada tabel di 3.1. berikut: 

Tabel 3.1 Penyebaran Populasi 

No. Nama Sekolah Jumlah Guru 

1. SMK Negeri 1 Kalianda 73 

2. SMK Negeri 2 Kalianda 94 

3. SMK Pembangunan Kalianda 27 

4. SMK Muhammadiyah Kalianda 26 

 Jumlah 220 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 

3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan metode clusster random sampling, 

dengan rumus Slovin sebagai berikut:  

  

 

 

    

  75,68

1.02201

220

1
22

eN

N
n    dibulatkan 69 

          Dimana  :  n  = Jumlah Sampel 

        N  = Jumlah Guru 

         e  =  Error yang ditolerir, 10% (Thomas P. Ryan ,2013:20)  
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 Karena populasinya jumlah guru di masing-masing SMK se Kecamatan Kalianda, 

maka sampelnya juga diambil secara classter random sampling sesuai dengan jumlah 

guru dimasing-masing SMK tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. SMK Negeri 1 Kalianda (73/220) x 69=24,22 23 

2. SMK Negeri 2 Kalianda (94/220) x 69=31,19 29 

3. SMK Pembangunan Kalianda (27/220) x 69 = 8,96 9 

4. 
SMK Muhammadiyah 

Kalianda (26/220) x 69 = 8,63 8 

 Jumlah 69 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel penelitian terdiri dari 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel 

terikat. Variabel-variabel bebas pada penelitian ini meliputi: efektivitas komunikasi 

(X1), manajemen konflik (X2), komitmen kerja (X3), sedangkan variabel terikatnya 

yaitu disiplin kerja guru (Y) 

3.3.1 Variabel Disiplin Kerja Guru 

3.3.1.1 Definisi Konseptual Disiplin Kerja Guru 

Disiplin kerja guru disiplin kerja adalah sikap ketaatan atau kepatuhan guru terhadap 

standar, norma perilaku atau peraturan kerja yang ditetapkan organisasi untuk 

menghasilkan kinerja yang efektif. 

3.3.1.2 Definisi Operasional Disiplin Kerja Guru 

Disiplin kerja guru adalah sikap ketaatan dan kesetiaan guru terhadap standar, norma 

perilaku atau peraturan sekolah yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan 

perbuatan untuk untuk menghasilkan kinerja yang efektif dengan indikator-indikator 
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sebagai berikut: a) menggunakan waktu secara efektif, b) datang tepat waktu, c) 

kualitas kerja baik, d) mengikuti prosedur dan instruksi kerja,e)selalu hadir dalam 

setiap kegiatan organisasi, dan f) berpenampilan sopan. 

3.3.2 Variabel Efektivitas Komunikasi 

3.3.2.1 Definisi Konseptual Efektivitas Komunikasi Kepala Sekolah 

Efektivitas komunikasi adalah pertukaran ide dan informasi antar individu yang 

didasarkan pada aturan-aturan pengetahuan agar informasi yang disampaikan dapat 

dipahami oleh penerima informasi.. 

3.3.2.2 Definisi Operasional Efektivitas Komunikasi Kepala Sekolah 

Efektivitas komunikasi dalam penelitian ini adalah persepsi guru terhadap pertukaran 

ide dan informasi kepala sekolah yang didasarkan pada aturan-aturan pengetahuan 

agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh guru, dengan indikator-

indikator meliputi: (1) keterbukaan (openness), 2) empati (empathy), 3) suportif 

(supportiveness), 4) kepositifan (positiveness) , 5) kesamaan (equality) 

3.3.3 Variabel Manajemen Konflik 

3.3.3.1 Definisi Konseptual Manajemen Konflik  

Secara konseptual manajemen konflik adalah langkah-langkah yang dilakukan 

dengan cara mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk situasi yang berpotensi 

menghasilkan konfrontasi yang tidak baik, menyelesaikan konflik dan ketidak 

setujuan dalam sebuah tata cara yang positif dan konstruktif untuk meminimalisasi 

dampak negatif. 
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3.3.3.2 Definisi Operasional Manajemen Konflik  

Manajemen konflik dalam penelitian ini adalah cara yang  digunakan  kepala sekolah   

untuk   menghadapi   pertentangan   atau perselisihan antara dirinya dengan guru atau 

antar guru yang terjadi di lingkungan sekolah, dengan indikator: a) perilaku dari 

pelaku maupun pihak luar dalam mempengaruhi kepentingan (interests) dan 

melakukan interpretasi; b) hubungan pribadi (mengandung unsur-unsur konflik, 

pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan), dan c) struktur organisasi 

(terdiri dari berbagai macam komponen yang berbeda dan saling memiliki 

ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu) 

3.3.4 Variabel Komitmen Kerja 

3.3.4.1 Definisi Konseptual Komitmen Kerja 

Komitmen kerja suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai 

dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai 

organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan 

keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. 

3.3.4.2 Definisi Operasional Komitmen Kerja 

Komitmen kerja guru dalam penelitian ini adalah ikatan psikologis guru pada 

organisasi sekolah yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang 

kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk mengusahakan tercapainya 

kepentingan organisasi, dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan 

sebagai anggota organisasi.  Adapun indikator-indikatornya meliputi: (1) kesesuaian 
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diri dengan bidang pekerjaan, (2) keyakinan terhadap pekerjaan  yang dilaksanakan 

dapat berguna untuk organisasi, (3) partisipasi dan  keterlibatan kerja secara aktif 

dalam kegiatan organisasi, (4) kesediaan untuk  tetap bekerja dalam organisasi, (5) 

senang pada pekerjaan di sekolah, (6)  kemauan kerja keras, (7) mengetahui misi dan 

tujuan, (8) kehadiran tepat  waktu, (9) kemauan perubahan dalam peningkatan usaha 

yang baik. Luthans (2006:250), dan Davis dan Newstoorn (2002:211) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh melalui penelitian langsung 

terhadap obyek yang diteliti dengan cara memberikan kuesioner kepada para guru 

yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. Kuesioner diberikan kepada 

kepada guru untuk mengetahui persepsi guru tentang efektivitas komunikasi kepala 

sekolah, manajemen konflik, serta komitmen kerja dan disiplin kerja guru. 

Data mengenai keempat variabel dalam penelitian ini, baik variabel bebas efektivitas 

komunikasi interpersonal kepala sekolah (X1), manajemen konflik (X2) dan 

komitmen kerja (X3) maupun variabel terikat disiplin kerja guru (Y), dikumpulkan 

dengan menggunakan angket model skala Likert. Dengan melakukan penjabaran 

alternative respons dalam bentuk kontinum berbentuk opini (pendapat) dengan 

menggunakan alternative: Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Jarang 

(JR), dan Tidak Pernah (TP).Butir pernyataan yang dijawab responden diberi bobot 

dengan skor 
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Penyusunan angket masing-masing variabel dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut: 

1) Pembuatan kisi-kisi berdasarkan indikator variabel 

2) Penyusunan butir-butir pernyataan sesuai dengan indikator variabel 

3) Melakukan analisis rasional untuk melihat kesesuaian dengan indikator serta 

ketepatan menyusun butir angket dari segi aspek yang diukur. Penyusunan butir-

butir pernyataan pada instrument yang sesuai dengan kisi-kisi variabel 

memerlukan konsultasi dengan pembimbing agar diperoleh butir-butir yang 

memenuhi validitas konstruk. 

3.5 Instrumen penelitian 

3.5.1 Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen penelitian ini yaitu sebagai berikut (Instrumen terlampir): 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen 

Variabel Indikator Jumlah item Nomor Item 

Disiplin Kerja Guru 

 

 

 

 

 

Menggunakan waktu 

secara efektif 

3 1, 2 & 3 

Datang tepat waktu 6 4, 5, 6, 7, 8, & 

9 

Kualitas kerja baik 3 10, 11, & 12 

Mengikuti prosedur dan 

instruksi kerja 

12 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 

21,22, 23, & 

24 

Selalu hadir dalam setiap 

kegiatan organisasi 

3 24, 26, & 27 

Berpenampilan sopan 2 28 & 29 

Jumlah 29  
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Variabel Indikator Jumlah item Nomor Item 

Disiplin Kerja Guru 

 

 

 

 

 

Menggunakan waktu 

secara efektif 

3 1, 2 & 3 

Datang tepat waktu 6 4, 5, 6, 7, 8, & 

9 

Kualitas kerja baik 3 10, 11, & 12 

Mengikuti prosedur dan 

instruksi kerja 

12 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 

21,22, 23, & 

24 

Selalu hadir dalam setiap 

kegiatan organisasi 

3 24, 26, & 27 

Berpenampilan sopan 2 28 & 29 

Jumlah 29  

Efektivitas 

Komunikasi 

Interpersonal 

Kepala Sekolah 

Keterbukaan  9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, & 9 

Empati 10 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

& 18 

Suportivitas 7 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25 

Kepositivan 6 26, 27, 28, 29, 

30, & 31 

Kesamaan 4 32, 33, 34 & 

35 

Jumlah 35  

Manajemen Konflik Perilaku 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, & 10 

Hubungan Pribadi 10 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, & 20 

Struktur Organisasi 10 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29, & 30 

Jumlah 

 

30  

Komitmen Kerja Kesesuaian diri dengan 

bidang pekerjaan 

3 1, 2, & 3 

Keyakinan terhadap 

pekerjaan yang 

6 4, 5, 6, 7, 8, & 

9. 
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Variabel Indikator Jumlah item Nomor Item 

Disiplin Kerja Guru 

 

 

 

 

 

Menggunakan waktu 

secara efektif 

3 1, 2 & 3 

Datang tepat waktu 6 4, 5, 6, 7, 8, & 

9 

Kualitas kerja baik 3 10, 11, & 12 

Mengikuti prosedur dan 

instruksi kerja 

12 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 

21,22, 23, & 

24 

Selalu hadir dalam setiap 

kegiatan organisasi 

3 24, 26, & 27 

Berpenampilan sopan 2 28 & 29 

Jumlah 29  

dilaksanakan dapat 

berguna untuk sekolah 

Partisipasi dan keterlibatan 

kerja secara aktif dalam 

kegiatan sekolah 

5 10, 11, 12, 13, 

& 14 

Kesediaan untuk tetap 

bekerja dalam organisasi 

4 15, 16, 17, & 

18 

Senang pada pekerjaan di 

sekolah 

6 19, 20, 21, 22, 

23, & 24 

Kemauan kerja keras 

 

5 25, 36, 27, 28, 

& 29  

Mengetahui visi, misi dan 

tujuan sekolah 

3 30, 31, & 32 

Kehadiran tetap waktu 3 33, 34, & 35 

Kemauan perubahan dalam 

peningkatan usaha yang 

baik 

3 36, 37, & 38 

Jumlah 38  

 

3.5.2 Kalibrasi Instrumen 

Instrumen yang akan digunakan untuk penelitian, terlebih dahulu diujicobakan 

sebagai langkah kalibrasi instrumen. Kalibrasi instrumen menggunakan komputer 

dengan program Excel untuk menentukan validitas dan reabilitas butir instrumen. 
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3.5.3 Validitas Instrumen 

Validitas instrumen adalah ketetapan dari suatu instrumen atau alat pengukur 

terhadap konsep yang akan diukur, sehingga suatu instrumen betul-betul dapat 

mengukur apa yang hendak diukur jika memiliki validitas yang baik. Validitas 

instrumen dapat diketahui dari kesesuaian antara tujuan yang ingin diukur dengan 

butir-butir instrumen yang telah disusun.Untuk menguji kualitas tiap butir instrumen 

penelitian digunakan analisis butir dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan 

skor total yang merupakan jumlah skor butir dengan menggunakan rumus product 

moment dari person (Singarimbun dan Sofyan Effendi, 2007:29). 

 

Keterangan:  

rxy =koefisien korelasi  

X  =skor tiap butir soal  

Y  =skor total yang benar tiap subyek  

N  =jumlah subyek  

Selanjutnya dalam memberikan interprestasi terhadap koefesien korelasi dilakukan 

dengan menggunakan pendapat Masrun yang menyatakan bahwa butir soal yang 

mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasinya tinggi, menunjukkan 

bahwa butir tersebut mempunyai validitas tinggi. Dengan ketentuan apabila butir 

pertanyaan angket setelah dihitung dengan menggunakan rumus korelasi product 
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moment dengan menggunakan proses perhitungan manual dengan komputer, dengan 

kriteria uji jika rhitung> r tabelmaka butir instrumen adalah valid dan jika r hitung< r tabel 

maka butir instrumen tidak valid. 

3.5.4 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah kestabilan skor yang diperoleh orang yang sama ketika diuji 

ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda atau dari suatu pengukuran 

kepengukuran lain.Jadi reliabilitas dapat dikatakan sebagai tingkat konsistensi atau 

kemantapan hasil dua pengukuran terhadap hal yang sama. Reliabilitas memiliki 

konsistensi, yaitu konsistensi internal apabila soal itu homogen baik dari tingkat segi 

kesukarannya maupun bentuk soalnya, konsistensi eksternal yaitu tingkat seberapa 

jauh skor yang dihasilkan tetap sama sepanjang kemampuan orang yang diukur 

belum berubah. Tingkat relibialitas angket dilakukan dengan menggunakan teknik 

Alpha Cronbach (α)(Kerlinger, 2003:28). 

Korelasi Alpha =  

Keterangan: 

k  = Banyak butir instrument  

 = Jumlah varian 

 = Varian total 
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Klasifikasi nilai koefesien realibilitas diperoleh dari klasifikasi reliabilitas yaitu: 

0,81 - 1,00  = sangat tinggi 

0,61 - 0,80  = tinggi 

0,41 - 0,60  = cukup 

0,21 - 0,40  = rendah 

0,00 - 020  = sangat rendah 

3.5.5 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.6 Pengujian Validitas Instrumen  

Setelah keseluruhan instrumen penelitian diujicobakan dan dianalisis menggunakan 

rumus statistik Product Moment, pada instrumen disiplin kerja guru, dari 29 butir 

instrumen yang diujicobakan diperoleh 4 item yang tidak memenuhi persyaratan, 

maka dinyatakan gugur (drop) sedangkan 25 butir item dinyatakan valid. Pada 

instrumen efektivitas komunikasi kepala sekolah, dari 35 butir instrumen yang 

diujicobakan diperoleh 6 item yang tidak memenuhi persyaratan, maka dinyatakan 

gugur (drop) sedangkan 29 butir item dinyatakan valid. Pada instrumen manajemen 

konflik, dari 27 butir instrumen yang diujicobakan diperoleh 3 item yang tidak 

memenuhi persyaratan, maka dinyatakan gugur (drop) sedangkan 24 butir item 

dinyatakan valid. Pada instrumen komitmen kerja, dari 35 butir instrumen yang 

diujicobakan diperoleh 5 item yang tidak memenuhi persyaratan, maka dinyatakan 
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gugur (drop) sedangkan 33 butir item dinyatakan valid. Secara lengkap, hasil 

pengujian validitas instrumen dapat dilihat pada lampiran 2 (halaman 141-154) 

2) Pengujian Reliabilitas Instrumen 

 Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas instrumen disiplin kerja guru diperoleh 

nilai reliabilitas instrumen Alpha Cronbach = 0,932 Dengan demikian reliabilitas 

instrumen tersebut, mengacu pada klasifikasi nilai koefesien realibilitas, dapat 

disimpulkan bahwa instrumen disiplin kerja guru yang telah dilakukan uji coba 

memiliki reliabilitas yang sangat tinggi Sehingga instrumen tersebut dapat digunakan 

dalam penelitian. 

Hasil perhitungan reliabilitas instrumen efektivitas komunikasi kepala sekolah 

menunjukkan nilai reliabilitas instrumen Alpha Cronbach = 0,943 Dengan demikian 

reliabilitas instrumen tersebut, mengacu pada klasifikasi nilai koefesien realibilitas, 

dapat disimpulkan bahwa instrumen efektivitas komunikasi kepala sekolah yang telah 

dilakukan uji coba memiliki reliabilitas yang sangat tinggi Sehingga instrumen 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Hasil perhitungan reliabilitas instrumen manajemen konflik menunjukkan nilai 

reliabilitas instrumen Alpha Cronbach = 0,91 Dengan demikian reliabilitas instrumen 

tersebut, mengacu pada klasifikasi nilai koefesien realibilitas, dapat disimpulkan 

bahwa instrumen manajemen konflik yang telah dilakukan uji coba memiliki 
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reliabilitas yang sangat tinggi Sehingga instrumen tersebut dapat digunakan dalam 

penelitian. 

Hasil perhitungan reliabilitas instrumen komitmen kerja menunjukkan nilai 

reliabilitas instrumen Alpha Cronbach = 0,966 Dengan demikian reliabilitas 

instrumen tersebut, mengacu pada klasifikasi nilai koefesien realibilitas, dapat 

disimpulkan bahwa instrumen komitmen kerja yang telah dilakukan uji coba 

memiliki reliabilitas yang sangat tinggi Sehingga instrumen tersebut dapat digunakan 

dalam penelitian. Secara lengkap hasil perhitungan reliabilitas instrumen penelitian 

ini terlampir pada lampiran 2 (halaman 155-167) 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Skala Pengukuran 

Untuk keperluan analisis, data yang diperoleh dari kuesioner berupa 

pernyataan/pertanyaan masing-masing diberikan bobot penilaian dengan 

menggunakan skala likert seperti yang termuat pada tabel 3.5 

Tabel 3.5 Skala Pengukuran data Kuesioner 

Pilihan Jawaban Kode Skor Makna 

Selalu SL 5 Sangat Tinggi 

Sering SR 4 Tinggi 

Kadang-kadang - KD 3 Sedang 

Jarang JR 2 Rendah 

Tidak pernah TP 1 Sangat Rendah 

Sumber: Lewis R. Aiken (1996:14) 
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3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka diperlukan uji prasarat terlebih 

dahulu. Uji prasarat tersebut meliputi uji normalitas, uji homogenitas dan uji 

linearitas, sebagai berikut:  

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka dapat digunakan 

rumus uji normalitas data dengan menggunakan bantuan program SPSS ver 17, yaitu 

dengan melihat grafik atau melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dan distribusi 

normal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Gozali, I, 2005:91).  

Jika titik-titik terlihat menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya 

mengikuti arah garisdiagonal maka grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi 

layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

Berdasarkan hasil uji normalitas data hasil penelitian, pada data disiplin kerja guru 

diperoleh nilai taraf signifikansi = 0, 157, pada data efektivitas komunikasi kepala 

sekolah diperoleh nilai taraf signifikansi = 0, 200, pada data manajemen konflik 
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sekolah diperoleh nilai taraf signifikansi = 0, 115, sedangkan pada data komitmen 

kerja diperoleh nilai taraf signifikansi = 0, 101. Mengingat nilai nilai taraf 

signifikansi masing-masing nilai ini lebih besar dari α = 0,05  maka sebaran data 

seluruh variabel penelitian ini cenderung membentuk kurva normal. 

3.6.2.2 Uji homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua  kelas  yang  

dibandingkan  mempunyai  kemampuan yang homogen. Uji homogenitas ini 

menggunakan uji F. 

Rumus Fmax   =     =  

 

Variansi (SD
2
) =  

Kriteria pengujiannya adalah: 

Terima H0 jika Fmaxhitung ≤ Fmax Tabel 

Tolak H1 jika Fmaxhitung > Fmax Tabel 

Berdasarkan hasil uji homogenitas didapatkan fhitung = 54,381 dengan taraf 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan data dari instrumen baik 

disiplin kerja guru atas efektivitas komunikasi, disiplin kerja guru atas manajemen 

konflik dan disiplin kerja guru atas komitmen kerja, berasal dari sampel yang 

homogen. 
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3.6.2.3 Uji linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan 

yang linier atau tidak.  Dalam hal  ini  pengujian  tersebut  meliputi variabel X1 

dengan  Y, variabel X2 dengan Y, dan variabel X3 dengan Y. Dalam penelitian ini, uji 

linearitas menggunakan SPSS versi 17.0 for windows. 

Tabel 3.6 Rangkuman Hasil Uji Signifikansi dan Uji Linearitas Regresi 

Regresi 

Uji Signifikansi Uji Linearitas 

Fhitung Ftabel (0,05) Fhitung Ftabel (0,05) 

X1 dengan Y 0,614 1,87 0,861 1,87 

X2 dengan Y 0,614 1,92 0,979 1,92 

X3 dengan Y 0,088 1,99 0,769 1,99 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, 

sebagaimana tertera pada tabel di atas dapat disimpulkan sebagaiberikut: 

1) Hasil uji signifikansi dan uji linearitas X1 dengan Y diperoleh nilai Fhitung = 

0,861. Nilai Ftabel dengan df 16,51 pada α = 0,05 sebesar 1,87 dan nilai 

signifikansi = 0,614. Karena nilai Fhitung = 0,861 lebih kecil dari nilai Ftabel = 1,87 

dan nilai signifikansi 0,614 lebih besar dari α = 0,05, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel efektivitas komunikasi 

(X1) dengan variable disiplin kerja guru (Y). 
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2) Hasil uji signifikansi dan uji linearitas X2 dengan Y diperoleh nilai Fhitung = 

0,979. Nilai Ftabel dengan df 12,55 pada α = 0,05 sebesar 1,92 dan nilai 

signifikansi = 0,480. Karena nilai Fhitung = 0,979 lebih kecil dari nilai Ftabel = 1,92 

dan nilai signifikansi 0,614 lebih besar dari  α = 0,05, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel manajemen konflik 

(X2) dengan variabel disiplin kerja guru (Y).  

3) Hasil uji signifikansi dan uji linearitas X3 dengan Y diperoleh nilai Fhitung = 

0,769. Nilai Ftabel dengan df 10,57 pada α = 0,05 sebesar 1,99 nilai signifikansi = 

0,088. Karena nilai Fhitung = 0,769 lebih kecil dari nilai Ftabel = 1,99 dan nilai 

signifikansi 0,088 lebih besar dari  α = 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan linear secara signifikan antara variabel komitmen kerja (X3) dengan 

variabel disiplin kerja guru (Y).  

3.6.3 Pengujian Hipotesis Penelitian 

3.6.3.1 Analisis Regresi Sederhana 

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan hipotesis penelitian, maka 

penggunaan analisis model regresi yang digunakan adalah model regresi sederhana. 

Model matematis yang menyatakan hubungan antara variabel bebas efektivitas 

komunikasi (X1) dengan disiplin kerja guru (Y), manajemen konflik (X2) dengan 

disiplin kerja guru (Y), dan komitmen kerja (X3) dengan disiplin kerja guru (Y) 

dinyatakan dengan persamaan regresi sederhana berikut (kerlinger.2003:932): 
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Ŷ = a + b.X1 

Ŷ = a + b.X2 

Ŷ = a + b.X3 

Keterangan : 

a = konstanta 

b = koefisien arah regresi 

X1  = variabel bebas efektivitas  

X2  = variabel bebas manajemen konflik  

X3  = variabel bebas komitmen kerja 

Ŷ  = variabel terikat disiplin kerja guru 

N  = banyaknya sampel 

Besarnya nilai konstanta a dan koefisien regresi b dapat dihitung melalui rumus:  

 

3.6.4 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

efektivitas komunikasi, manajemen konflik dan komitmen kerja terhadap disiplin 

kerja guru Sekolah Menengah Kejuruan Kalianda, dengan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 17.0 maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Ŷ = a + b1.X1 + b2.X2+ b3.X3 

Dimana : 

Ŷ = disiplin kerja guru  

a = konstanta 

b1 = koefisien regresi efektivitas komunikasi  

b2 = koefisien regresi manajemen konflik 

b3= koefisien regresi komitmen kerja  

X1 = efektivitas komunikasi  

X2 = manajemen konflik 

X3 = komitmen kerja (Kerlinger, 2003:938). 

3.6.5 Uji-t 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikat, dan menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah : 
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Dimana : 

t-hitung = Nilai t 

r = Nilai koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 

Berdasarkan hasil penghitungan uji t, kemudian hipotesis diuji ditetapkan sebagai 

berikut : 

H0 : β1, β2, β3< 0 : menunjukkan tidak terdapat pengaruh efektivitas 

komunikasi, manajemen konflik dan komitmen kerja guru 

terhadap disiplin kerja guru terhadap kinerja guru Sekolah 

Menengah Kejuruan Kalianda. 

H1 : β1, β2, β3> 0 : menunjukkan terdapat pengaruh efektivitas komunikasi, 

manajemen konflik dan komitmen kerja terhadap disiplin 

kerja guru terhadap kinerja guru Sekolah Menengah 

Kejuruan Kalianda. 

Kriteria penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut : 

Jika thitung > ttabel dan sig < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Jika thitung < ttabel dan sig > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak  

Taraf signifikan = 5 % (0,05) 

Derajat kebebasan (df) = n-3 
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3.6.6 Uji-F 

Uji F untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel efektivitas komunikasi, manajemen 

konflik, dan komitmen kerja oleh secara bersama sama terhadap disiplin kerja 

guru.Maka untuk mengujinya dipergunakan rumus sebagai berikut(Ridwan, 

2004;166) : 

 

Dimana : 

R
2 

= koefisien determinasi 

N  = banyaknya sampel 

k  = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

Jika Fhitung > Ftabel dan sig < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima 

Hipotesis Uji 

H1 : β≠0 : efektivitas komunikasi, manajemen konflik dan komitmen kerja 

terhadap secara bersama sama berpengaruh terhadap disiplin kerja 

guru. 

Jika Fhitung < Ftabel dan sig > 0,05, maka Ho diterima dan H1 ditolak  
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Hipotesis Uji 

H0 :β=0 :  efektivitas komunikasi, manajemen konflik dan komitmen kerja guru 

secara bersama sama tidak berpengaruh terhadap disiplin kerja guru. 

Level Significance (taraf signifikan) berupa pedoman pengujian yang dinyatakan 

dalam bentuk persentase luas kurva normal yang digunakan adalah sebesar 5% (0,05). 

3.6.7 Uji Koefisien Determinasi 

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y 

dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien 

korelasi PPM yang dikalikan 100 %, dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel X mempunyai kontribusi atau ikut menentukan variabel Y, derajat koefisien 

determinasi dicari dengan mengunakan rumus : 

KP = r x 100 % 

Dimana : 

KP  = nilai koefisien determinasi  

r  = nilai koefisien korelasi 



 

 

V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, temuan 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan efektivitas komunikasi kepala 

sekolah terhadap disiplin kerja guru yang berarti bahwa  peningkatan 

terhadap efektivitas komunikasi akan mengakibatkan meningkatnya disiplin 

kerja guru. 

2. Terdapat terdapat pengaruh positif dan signifikan manajemen konflik kepala 

sekolah terhadap disiplin kerja guru bahwa  peningkatan terhadap manajemen 

konflik akan mengakibatkan meningkatnya disiplin kerja guru.  

3. Terdapat terdapat pengaruh positif dan signifikan komitmen kerja terhadap 

disiplin kerja guru bahwa  peningkatan terhadap manajemen konflik akan 

mengakibatkan meningkatnya disiplin kerja guru.  

4. Terdapat pengaruh signifikan efektivitas komunikasi kepala sekolah, 

manajemen konflik kepala sekolah dan komitmen kerja guru secara bersama-

sama terhadap disiplin kerja yang berarti bila terjadi kenaikan satu unit pada 

efektivitas organisasi dan dilakukan kontrol terhadap manajemen konflik dan 

komitmen kerja, maka kenaikan tersebut akan diikuti oleh kenaikan pada 

disiplin kerja guru, bila terjadi kenaikan satu unit pada manajemen konflik 
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dan dilakukan kontrol terhadap efektivitas komunikasi dan komitmen kerja, 

maka kenaikan tersebut akan diikuti oleh kenaikan pada disiplin kerja guru, 

dan bila terjadi kenaikan satu unit pada komitmen kerja dan dilakukan kontrol 

terhadap efektivitas komunikasi dan manajemen konflik, maka kenaikan 

tersebut akan diikuti oleh kenaikan pada disiplin kerja guru. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, maka 

implikasi  dari kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin 

kerja guru, sehingga untuk meningkatkan disiplin kerja guru diperlukan 

peningkatan terhadap efektivitas komunikasi oleh kepala sekolah guru. Upaya 

peningkatan efektivitas komunikasi dapat  dapat dilakukan dengan 

memperhatikan dimensi –dimensi penting dalam komunikasi, yaitu  kepala 

sekolah dituntut untuk mampu merancang pesan, menggunakan lambang-

lambang yang dapat dipahami, memberikan pesan secara jelas yang tidak 

menimbulkan multi interpretasi serta mengandung informasi yang praktis 

mempunyai pengetahuan dan keterampilan sebagai pemimpin.  

2. Komitmen kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja 

guru, sehingga untuk meningkatkan kinerja guru diperlukan peningkatan 

komitmen kerja guru. Upaya peningkatan kinerja guru ini dilakukan melalui 

upaya kepala sekolah untuk mendorong komitmen guru dalam bekerja akan  

berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya 

untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya dan menciptakan  antara rekan kerja 
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dan pimpinan, mengikuti peraturan dan kebijakan organisasi, memenuhi 

standar kinerja.  

3. Efektivitas komunikasi dan komitmen kerja secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja guru. Sehingga 

untuk meningkatkan disiplin kerja guru diperlukan peningkatan baik terhadap 

efektivitas komunikasi maupun komitmen kerja. Upaya peningkatan kedua 

variabel tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan 

komunikasi yang efektif dan mendorong guru untuk memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap sekolah agar mereka selalu menunjukkan performa terbaik 

dalam mencapai tujuan sekolah.  

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada pihak civitas Sekolah Menengah Kejuruan Kalianda, hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kepala sekolah, keterampilan  

manajemen konflik, komitmen kerja guru berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap disiplin kerja guru, sehingga untuk meningkatkan disiplin kerja 

guru-guru SMK khususnya di Kecamatan Kalianda di Kabupaten Lampung 

Selatan, perlu dilakukan peningkatan terhadap keterampilan komunikasi 

kepala sekolah dan keterampilan mengelola konflik melalui berbagai 

pelatihan dan simulasi serta perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan 

komitmen guru terhadap organisasi sekolah. 
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2. Kepada para kepala SMK se-Kecamatan Kalianda, efektivitas komunikasi 

berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja guru, sehingga kepala-kepala 

SMK se-Kecamatan Kalianda diharapkan agar dapat meningkatkan 

keterampilan komunikasi yang efektif. Peningkatan efektivitas komunikasi 

dapat dilakukan dengan meningkatkan dimensi –dimensi penting dalam 

komunikasi, yaitu  keterbukaan (openness), empati (empathy), suportif 

(supportiveness), kepositifan (positiveness) , dan kesamaan (equality). Faktor 

lain yang juga berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja guru adalah 

keterampilan manajemen konflik, sehingga  kepala-kepala SMK se-

Kecamatan Kalianda diharapkan agar dapat meningkatkan keterampilan 

mengelola konflik. Peningkatan keterampilan mengelola konflik ini dapat 

dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen konflik, meliputi perilaku, hubungan pribadi, dan struktur 

organisasi. Kemudian daripada itu Komitmen kerja berpengaruh signifikan 

terhadap disiplin guru, sehingga guru-guru SMK se-Kecamatan Kalianda 

diharapkan agar dapat meningkatkan komitmen kerja. Peningkatan komitmen 

kerja dapat dilakukan dengan mengoptimalkan faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan komitmen kerja, yaitu  : kesesuaian diri dengan bidang 

pekerjaan, keyakinan terhadap pekerjaan  yang dilaksanakan dapat berguna 

untuk organisasi, partisipasi dan  keterlibatan kerja secara aktif dalam 

kegiatan organisasi, kesediaan untuk  tetap bekerja dalam organisasi, senang 

pada pekerjaan di sekolah, kemauan kerja keras, mengetahui misi dan tujuan, 
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kehadiran tepat  waktu, kemauan perubahan dalam peningkatan usaha yang 

baik. 

3. Kepada peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel 

efektivitas komunikasi kepala sekolah, manajemen konflik kepala sekolah, 

dan komitmen kerja, manajemen konflik, dan komitmen kerja berpengaruh 

signifikan terhadap disiplin guru. Meskipun demikian disiplin kerja guru 

dapat saja dipengaruhi oleh variabel-variabel lain sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian untuk penelitian-penelitian selanjutnya..  
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