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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seperti kita ketahui bersama bahwa selain manusia sebagai makhluk 

individu, manusia juga adalah makhluk sosial. Di dalam kehidupan sehari-hari 

manusia selalu berkomunikasi dengan manusia lainnya baik di rumah, 

sekolah, maupun di lingkungan social seperti lingkungan organisasi 

kemahasiswaan. Dalam organisasi dibutuhkan komunikasi yang baik antara 

atasan dan bawahan, antara pengurus organisasi dan masyarakat umum. 

Selain itu, komunikasi diperlukan juga untuk mengikat organisasi menjadi 

satu kesatuan yang utuh. Karena dengan komunikasi yang efektif dapat 

membantu organisasi mencapai tujuan individu maupun tujuan 

organisasinya.  

Setiap bentuk organisasi mengedepankan sebuah komunikasi agar 

tercipta hasil yang selaras. Biasanya proses komunikasi dalam suatu 

organisasi meliputi atasan dan bawahan dengan metode penyampaian yang 

terarah yang semata-mata semua berorientasi berdasarkan tujuan 

organisasi. Sehingga peranan para pelaku organisasi dalam memajukan 



organisasi sangatlah penting. Contohnya adalah pimpinan organisasi yang 

sangat mempengaruhi bagaimana organisasi itu dapat berjalan.  

Sebagai seorang pimpinan, pemimpin dituntut untuk melakukan 

sesuatu tindakan yang real dan disiplin guna mengurangi tingkat 

kesalahpahaman yang terjadi pada anggota. Misalkan apabila melakukan 

rapat pimpinan mengirimkan informasi pada bawahannya dan bawahan 

menginformasikan kepada seluruh anggota untuk datang ke suatu pertemuan 

rapat dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Tetapi apabila 

pimpinan terlambat datang tanpa memberi kabar yang jelas maka dari sini 

mulailah kesalahpahaman dan dapat memunculkan konflik. 

Setiap pelaku organisasi dituntut untuk bersikap profesional dan 

mengedepankan disiplin serta tanggung jawab yang besar guna mencapai 

tujuan organisasi. Menurut Romli jika sebuah organisasi sampai pada titik 

dimana komunikasi dalam organisasi tidak seefektif yang seharusnya, maka 

organisasi itu tidak akan seefektif seharusnya.1 Masalah-masalah serius yang 

sering muncul adalah disalahartikannya perintah dari pimpinan, 

tersinggungnya seseorang oleh gurauan rekan kerjanya/temannya atau 

disalhartikannya komentar pimpinan sehingga terjadi sakit hati dikalangan 

bawahannya. 

                                                 
1 Romli Khomsahrial, Komunikasi Organisasi, (Jakarta : Gramedia Widiasana 
Indonesia, 2011), h. 7 



Situasi tersebut adalah contoh kegagalan proses komunikasi dalam 

suatu organisasi. Menurut Rivai dan Mulyadi (2011:130) komunikasi akan 

terjadi jika seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, dan 

komunikasi tersebut dapat berjalan baik dan tepat jika dalam 

penyampaiannya dapat dilaksanakan dengan baik, dan penerima informasi 

dapat menerimanya tidak dalam bentuk distorsi.2 Setiap orang saling 

berkomunikasi dan saling bekerjasama di dalam suatu wadah organisasi 

formal demi mencapai suatu tujuan atau target yang diinginkan.  

Dalam pelaksanaan organisasi, tujuan/sasaran yang ingin dicapai 

memerlukan adanya suatu komunikasi yang baik antar masing-masing 

anggota organisasi, terutama antara atasan dengan bawahan. Oleh karena 

itu, perlu dibina hubungan antar manusia yang sebaik-baiknya sehingga 

dapat bekerja sama dengan penuh kesadaran di antara mereka tanpa 

adanya paksaan atau tekanan, misalnya dari pihak pimpinan. Proses 

komunikasi tersebut diharapkan dapat berjalan secara tepat, efektif, dan 

efisien sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan 

sebaik-baiknya. Karena dalam organisasi, pencapaian tujuan dengan segala 

proses membutuhkan komunikasi efektif sehingga seorang pemimpin dalam 

menyampaikan informasi berupa perintah, atau bawahan menyampaikan 

                                                 
2 Deddy, Mulyadi & Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 130 



laporan baik secara lisan maupun tulisan sehingga mencapai sasaran 

dengan persepsi yang sama.  

Dalam organisasi, komunikasi berfungsi untuk mempengaruhi 

(persuasi), dan mengalirkan informasi, baik ke atas dan ke bawah (vertikal), 

ke samping (horizontal), maupun menyilang (diagonal). Di dalam organisasi 

juga terdapat komunikasi formal serta komunikasi informal. Secara perinci, 

komunikasi berfungsi sebagai pengawasan, motivasi, pengungkapan 

emosional, dan informasi.3 Dalam rangka menunjang suksesnya proses 

komunikasi antara atasan dengan bawahan, mutlak diperlukan adanya gaya 

komunikasi dari seorang pimpinan atau atasan yang dapat memotivasi 

bawahannya.  

Begitu pula halnya yang terjadi dalam organisasi kemahasiswaan.  

Ada beberapa bentuk organisasi mahasiswa di kampus, diantaranya Senat 

Mahasiswa/ Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik Universitas maupun 

Program Studi, atau Unit-unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Kesemua 

organisasi tersebut mempunyai kegiatan yang berbeda-beda dan dasar 

organisasi yang berlainan pula. Ada yang berlatar belakang minat bakat 

seperti olahraga, seni, korespondensi, dan sebagainya dan ada juga yang 

berlatarkan agama seperti HMI, GMKI dan lain-lainnya. 

Dengan bervariasinya bentuk organisasi tersebut mahasiswa dapat memilih 

                                                 
3 Mulyana, Deddy dkk, Ilmu Komunikasi : Sekarang dan Tantangan Masa Depan. 
(Jakarta : Kencana, 2011), h. 212 



organisasi mana yang sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-

masing.  

Sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih aktif belajar sendiri. Waktu 

luang saat menjadi mahasiswa sangat lah banyak. Karena jam kuliah yang 

tidak sistematis seperti saat-saat sekolah dulu. Untuk mengisi waktu luang 

tersebut terdapat berbagai macam cara, ada yang belajar terus menurus dan 

ada yang bergabung di organisasi kampus. Organisasi mahasiswa 

merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk berproses baik dalam 

pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui kegiatan yang 

dilaksanakan secara formal maupun non formal.  

Dalam sebuah organisasi banyak kegiatan yang dilakukan dimana 

semua anggota organisasi harus berpartisipasi didalamnya. Organisasi yang 

aktif dan bagus akan sering melatih para anggotanya baik dalam hal 

akademis maupun kepemimpinan. Dalam hal akademis contohnya 

memberikan tentoran kepada adik kelas, pelatihan membuat karya tulis, 

membuat penelitian yang bekerja sama dengan dosen atau pihak kampus 

dan lain sebagainya. Dalam hal kepemimpinan misalnya melakukan training 

kepemimpinan bagi anggota dan para calon anggota, membuat even atau 

sebuah acara yang otomasis membutuhkan sebuah kepanitiaan, dengan 

adanya kepanitiaan tersebut maka disana dilatih jiwa kepemimpinan anggota 

organisasi, dan masih banyak lagi yang lain. 



Sedangkan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, 

juga terdapat organisasi-organisasi kemahasiswaan seperti: BEM prodi dan 

Klub Olahraga Prestasi (KOP). BEM Prodi berkaitan dengan akademik 

sedangkan KOP berkaitan dengan minat dan bakat mahasiswa di bidang 

olahraga. Kedua organisasi ini dituntut untuk dapat selalu melakukan 

berbagai kegiatan baik yang sifatnya untuk intern Universitas ataupun yang 

sifatnya lebih luas hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. 

Agar kedua organisasi ini bisa berjalan, maka diperlukan suatu 

komunikasi organisasi yang efektif. Karena banyak procedural atau tahapan 

yang perlu dilalui apabila kedua organisasi tersebut ingin mengadakan 

berbagai kegiatan. Sehingga memerlukan suatu koordinasi dan 

kesepahaman bersama agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Namun, tentu untuk melaluinya kedua organisasi tersebut mengalami 

kendala yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan yang ingin mereka 

laksanakan. Yang kadangkala kegiatan itu bisa tidak terlaksana akibat kurang 

efektifnya komunikasi organisasi terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

gaya komunikasi organisasi di organisasi kemahasiswaan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan 

  

 



B. Identifikasi Masalah 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi keharmonisan dalam suatu 

organisasi? 

2. Mengapa organisasi kemahasiswaan di FIK kurang berkembang ? 

3. Bagaimana mengatasi konflik di dalam organisasi kemahasiswaan? 

4. Bagaimana proses komunikasi organisasi di organisasi 

kemahasiswaan FIK UNJ? 

5. Bagaimana gaya komunikasi organisasi di organisasi kemahasiswaan 

Fakultas Ilmu Keolahragaan?  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka 

perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana gaya komunikasi 

organisasi di organisasi kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keolahragaan” 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti, yaitu : “Bagaimanakah gaya komunikasi 

organisasi di organisasi kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keolahragaan?” 

 



E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam perumusan masalah, 

yaitu: Bagaimana gaya komunikasi organisasi di organisasi 

kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keolahragaan. 

2. Dengan mengetahui gaya komunikasi organisasi di organisasi 

kemahasiswaan, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

bagaimana mengatasi apabila terjadi konflik di dalam organisasi 

tersebut.  

3. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi 

kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keolahragaan sehingga bisa 

melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. KERANGKA TEORI 

1. Hakikat Komunikasi Organisasi 

Komunikasi merupakan salah satu istilah paling populer dalam 

kehidupan manusia. Sebagai sebuah aktivitas, komunikasi selalu dilakukan 

manusia. Karena manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa jika tidak 

berkomunikasi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sebagai manusia 

normal, manusia memerlukan interaksi antar sesama. Untuk berinteraksi 

maka komunikasi merupakan sarana utamanya. Kita mudah untuk 

mengidentifikasi aktivitas komunikasi dalam tataran praktis, tetapi apa 

sesungguhnya komunikasi secara konseptual? 

Menurut Stuart dalam Deddy Mulyana (2009) menyatakan bahwa 

komunikasi berarti: a. Pertukaran simbol, pesan, dan informasi, b. Proses 

pertukaran antar individu melalui sistem simbol yang sama, c. Seni untuk 

mengekspresikan gagasan, d. ilmu pengetahuan tentang pengiriman 

informasi. Sedangkan menurut Ruesch & Beteson dalam Edi Santoso dan 

Mite Setiansah (2010; 4) mengatakan bahwa komunikasi tak semata-mata 

merujuk pada transmisi pesan verbal, eksplisit, dan intentional, tetapi juga 

meliputi segala proses dimana seseorang mempengaruhi yang lain. 



Berdasarkan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

komunikasi bukan hanya pertukaran simbol, pesan dan informasi tetapi juga 

meliputi semua proses yang saling mempengaruhi antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lainnya. Selain itu, pendapat di atas menunjukkan 

bahwa ada 3 (tiga) unsur utama yang diperlukan dalam suatu komunikasi, 

yaitu: a. Komunikasi harus dipandang sebagai sebuah proses, b. Menyangkut 

aspek manusia, c. Aspek informasi atau keterangan, yaitu segala sesuatu 

yang mempunyai arti dan kegunaan. 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa manusia sebagai mahluk 

sosial telah ditakdirkan untuk hidup secara berkelompok. Kesendirian akan 

membuat hidup manusia menjadi tidak berarti sehingga sulit untuk bertahan 

hidup dalam kosmos kehidupan yang saling bertautan. Untuk memenuhi 

kebutuhan biologis seperti makan dan minum, serta memenuhi kebutuhan 

psikologis seperti kebahagiaan dan sukses, manusia membutuhkan 

komunikasi antara satu dan yang lain. Komunikasi dalam konteks apapun 

merupakan bentuk dasar adaptasi terhadap lingkungan. Hal ini didukung oleh 

Thomas M. Scheidel dalam Deddy Mulyana (2003; 3) yang mengatakan 

bahwa: orang berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung 

identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang disekitarnya, 

dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku 

sebagaimana yang diinginkan. 



Komunikasi dalam organisasi menjadi hal penting untuk menciptakan 

kesamaan pemahaman atas informasi yang disampaikan satu sama lain. 

Komunikasi dapat menciptakan kepuasan bagi orang-orang yang 

melakukannya, seperti yang diungkapkan Dale Carnegie (2000) bahwa 

kepuasan bisnis, sosial, dan pribadi tergantung pada kemampuan seseorang 

berkomunikasi dengan jelas pada orang lain, apa pekerjaannya, apa yang 

diinginkannya, dan apa yang dipercayainya. Menurut Goldhaber dalam Romli 

(2011:14). Definisi komunikasi organisasi yakni komunikasi organisasi adalah 

proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan 

hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan 

yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah.  

Sedangkan menurut Redding dan Sanborn dalam Abdullah Masmuh 

(2008; 5) mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan 

penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks.   Menurut Joseph A. 

Devito (1997; 340) mendefinisikan komunikasi organisasi merupakan 

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi organisasi adalah proses 

pengiriman dan penerimaan pesan dalam suatu organisasi yang saling 

tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau 

yang selalu berubah-ubah.  



Menurut Robbins (2003:4-5), ada 4 fungsi komunikasi di dalam sebuah 

organisasi : 

a. Pengendalian prilaku anggota dengan beberapa cara, agar petunjuk - 

petunjuk ditaati oleh bawahan. 

b. Motivasi, membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada 

karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana seberapa baik mereka 

bekerja, dan apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di 

bawah standar. 

c. Sarana pengungkap emosi (kepuasan, frustasi, dll) 

d. Memberikan informasi yang mempermudah pengambilan keputusan. 

 

Sistem komunikasi dalam organisasi dilukiskan dalam suatu hubungan 

yang menunjukkan bahwa struktur suatu organisasi bersifat luwes dan 

mungkin berubah sebagai respons terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan 

internal maupuan eksternal yang terjadi di dalam organisasi baik itu formal 

maupun non formal. Hal ini dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Pada 

gambar tersebut melukiskan konsep suatu system komunikasi organisasi. 

Garis yang terputus-putus melukiskan gagasan bahwa hubungan - hubungan 

yang bersifat alami tersebut juga menunjukkan bahwa struktur suatu 

organisasi bersifat luwes dan mungkin berubah sebagai respons terhadap 

kekuatan - kekuatan lingkungan internal maupun eksternal. Berikut ini adalah 

gambar sistem komunikasi organisasi. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Sistem Komunikasi Organisasi 

Sumber :  Wayne dan Pace dalam Furqon (2004:3) 
 

Gambar di atas melukiskan konsep suatu sistem komunikasi organisasi. 

Melihat dari penjelasan mengenai komunikasi organisasi di atas, maka 

komunikasi dapat dipahami dengan melihat sumber saluran komunikasi 

didalam organisasi baik formal maupun informal. Jenis arus komunikasi 

antara lain : 

a. Komunikasi formal 

Arni Muhammad dalam Hildayanti (2011:19) mengemukakan bahwa: 

Saluran komunikasi formal adalah informasi mengalir melalui jalur resmi 

yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan. 

Menurut Pace dan Faules (2006:183) saluran komunikasi formal terdiri 

dari: 

 



1) Komunikasi ke bawah 

Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi 

mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang 

berotoritas lebih rendah. Menurut katz dan khan dalam pace & faules 

(2006:185) mengemukakan bahwa ada lima jenis informasi yang biasa 

dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan: 

i).  Informasi bagaimana melakukan suatu pekerjaan 

ii). Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan 

iii) Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi 

iv) Informasi mengenai kinerja pegawai 

v) Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas (sense of 

mission) 

2) Komunikasi ke atas 

Komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi 

mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih 

tinggi (penyelia). Komunikasi ke atas penting karena beberapa alasan : 

i) Aliran informasi ke atas memberikan informasi berharga 

untukpembuatan keputusan oleh mereka yang mengarahkan 

organisasi dan mengawasi kegiatan orang-orang lainnya 



ii) Komunikasi ke atas memberi tahu penyelia kapan bawahan mereka 

siap menertima informasi dari mereka dan seberapa baik bawahan 

menerima apa yag dikatakan kepada mereka. 

iii) Komunikasi ke atas memungkinkan dan bahkan mendorong omelan 

dan keluh kesah muncul kepermukaan sehingga penyelia tahu apa 

yang menggangu mereka ysng paling dekat dengan operasi operasi 

sebenarnya. 

iv) Komunikasi ke atas menumbuhkan apresiasi dan loyalitas kepada 

organisisasi dengan memberi kesempatankepada pegawai untuk 

mengajukan pertanyaan dan menyumbang gagasan dan saran 

saran mengenai operasi organisasi 

v) Komunikasi ke atas mengizinkan penyelia untuk menentukan apakah 

bawahan memahami apa yang diharapkan dari aliran informasi 

kebawah. 

vi) Komunikasi ke atas membantu pegawai mengatasi pekerjaan 

mereka dan memperkuat keterlibatan mereka dengan pekerjaan 

mereka dan organisasi tersebut. 

3) Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara 

rekanrekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi 

individu - individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama 



dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. Adapun tujuan 

komunikasi horizontal : 

i) Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja. 

ii) Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan. 

iii) Kurangnya penghargaan bagi komunikasi ke atas yang dilakukan 

pegawai. 

 

b. Komunikasi informal/pribadi atau selentingan. 

Selentingan digambarkan sebagai metode penyampaian laporan 

rahasia dari orang ke orang yang tidak bisa diperoleh dari jalur biasa. 

Komunikasi informal cenderung mengandung laporan rahasia tentang 

orang orang dan peristiwa yang tidak mengalir melalui saluran perusahaan 

yang formal. Informasi yang diperoleh melalui seletingan lebih 

memperhatikan “apa yang dikatakan atau didengar oleh “seseorang” dari 

pada apa yang dipegang oleh pemegang kekuasaan. Paling tidak 

sumbernya terlihat “rahasia” meskipun informasi itu sendiri tidak terlihat 

rahasia. 

Gaya komunikasi (communication style) didefinisikan oleh Steward L 

Tubbs dan Sylvia Moss (1998; 31) sebagai seperangkat perilaku antarpribadi 

yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Gaya 

komunikasi menurut H.A.W. WIdjaja (2000; 57) merupakan cara 

penyampaian dan gaya bahasa yang baik. Gaya yang dimaksud sendiri 



dapat bertipe verbal yang berupa kata-kata atau nonverbal berupa vokalik, 

bahasa badan, penggunaan waktu, dan penggunaan ruang dan jarak. 

Pengalaman membuktikan bahwa gaya komunikasi sangat penting dan 

bermanfaat karena akan memperlancar proses komunikasi dan menciptakan 

hubungan yang harmonis. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari 

sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon 

atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. 

Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan, bergantung 

pada maksud dari pengirim (sender) dan harapan dari penerima (receiver). 

Gaya komunikasi dipengaruh situasi, bukan kepada tipe seseorang, gaya 

komunikasi bukan tergantung pada tipe seseorang melainkan kepada situasi 

yang dihadapi. Setiap orang akan menggunakan gaya komunikasi yang 

berbeda-beda ketika mereka sedang gembira, sedih, marah, tertarik, atau 

bosan. Begitu juga dengan seseorang yang berbicara dengan sahabat 

baiknya, orang yang baru dikenal dan dengan anak-anak akan berbicara 

dengan gaya yang berbeda. Selain itu gaya yang digunakan dipengaruhi oleh 

banyak faktor, gaya komunikasi adalah sesuatu yang dinamis dan sangat 

sulit untuk ditebak. Sebagaimana budaya, gaya komunikasi adalah sesuatu 

yang relatif. Sedangkan gaya Komunikasi yang akan kita jadikan acuhan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) The Controlling Style 



Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai 

dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, 

memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang 

lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal 

dengan nama komunikator satu arah atau one-way 

communications. Pihak-pihak yang memakai controlling style of 

communication ini, lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman 

pesan disbanding upaya mereka untuk berharap pesan. Mereka 

tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian untuk berbagi 

pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian 

pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut 

digunakan untuk kepentingan pribadi mereka.  

Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan 

pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan 

kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi 

pandangan-pandangannya. Pesan-pesan yang berasal dari 

komunikator satu arah ini, tidak berusaha ‘menjual’ gagasan agar 

dibicarakan bersama namun lebih pada usaha menjelaskan 

kepada orang lain apa yang dilakukannya 

.The controlling style of communication ini sering dipakai 

untuk mempersuasi orang lain supaya bekerja dan bertindak 



secara efektif, dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Namun 

demkian, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, tidak 

jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain memberi 

respons atau tanggapan yang negatif pula. 

 

2) The Equalitarian Style 

Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan 

kesamaan. The equalitarian style of communication ini ditandai 

dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan 

maupun tertulis yang bersifat dua arah (two-way traffic of 

communication). Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi 

dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat 

mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang 

rileks, santai dan informal. Dalam suasana yang demikian, 

memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan 

pengertian bersama.  

Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang 

bermakna kesamaan ini, adalah orang-orang yang memiliki sikap 

kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang 

baik dengan orang lain baik dalam konteks pribadi maupun dalam 

lingkup hubungan kerja. The equalitarian style ini akan memudahkan 



tindak komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif dalam 

memelihara empati dan kerja sama, khususnya dalam situasi untuk 

mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks. 

Gaya komunikasi ini pula yang menjamin berlangsungnya tindakan 

share/berbagi informasi di antara para anggota dalam suatu 

organisasi. 

 

3) The Structuring Style 

Gaya komunikasi yang berstruktur ini, memanfaatkan 

pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna 

memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan 

tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan 

(sender) lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk 

mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang 

tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku 

dalam organisasi tersebut.  

Stogdill dan Coons dari The Bureau of Business Research 

of Ohio State University, menemukan dimensi dari kepemimpinan 

yang efektif, yang mereka beri nama Struktur Inisiasi atau Initiating 

Structure. Stogdill dan Coons menjelaskan mereka bahwa 

pemrakarsa (initiator) struktur yang efisien adalah orang-orang 



yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih 

memantapkan tujuan organisasi, kerangka penugasan dan 

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. 

 

4) The Dynamic Style 

Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan 

agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa 

lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan (action-

oriented). The dynamic style of communication ini sering dipakai 

oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang membawa para 

wiraniaga (salesmen atau saleswomen). Tujuan utama gaya 

komunikasi yang agresif ini adalah mestimulasi atau merangsang 

pekerja/karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. 

Gaya komunikasi ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi 

persoalan-persoalan yang bersifat kritis, namun dengan 

persyaratan bahwa karyawan atau bawahan mempunyai 

kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis 

tersebut. 

 

 

 



5) The Relinguishing Style 

Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk 

menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada 

keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan 

(sender) mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol 

orang lain. Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif 

ketika pengirim pesan atau sender sedang bekerja sama dengan 

orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta 

bersedia untuk bertanggung jawab atas semua tugas atau 

pekerjaan yang dibebankannya. 

 

6) The Withdrawal Style 

Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah 

melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari 

orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan 

orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan 

antarpribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Dalam 

deskripsi yang kongkrit adalah ketika seseorang mengatakan: 

“Saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini”. Pernyataan ini 

bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung 

jawab, tetapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk 



menghindari berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, 

gaya ini tidak layak dipakai dalam konteks komunikasi organisasi.  

 

Gambaran umum yang diperoleh dari uraian di atas adalah bahwa the 

equalitarian style of communication merupakan gaya komunikasi yang ideal. 

Sementara tiga gaya komunikasi lainnya: structuring, dynamic dan 

relinguishing dapat digunakan secara strategis untuk menghasilkan efek yang 

bermanfaat bagi organisasi. Dan dua gaya komunikasi terakhir: controlling 

dan withdrawal mempunyai kecenderungan menghalangi berlangsungnya 

interaksi yang bermanfaat. Dari ke-enam gaya komunikasi tersebut akan 

dijadikan sebagai acuhan dan bahan yang paling penting dalam penelitian ini, 

karena penelitian ini akan mencari tahu dari gaya komunikasi tersebut di atas 

yang mana yang dipakai oleh organisasi Kemahasiswaan baik Badan 

Eksekutif Mahasiswa (BEM) Program Studi (Prodi) maupun Organisasi Kuliah 

Olahraga Prestasi (KOP) dari berbagai cabang olahraga di FIK UNJ dalam 

berkomunikasi dengan anggota lain ataupun dengan ketua dan pengurus 

yang aktif dalam organisasi tersebut.  

Selain itu ada tujuh komponen yang diidentifikasikan sebagai 

penyebab gaya interaksi dalam berkomunikasi. Tujuh (7) hal yang mampu 

merefleksikan atau memberikan pandangan mengenai interaksi setiap 



individu. Dengan demikian factor yang mempengaruhi gaya komunikasi 

menurut Dianne Hofner Saphiere et.al,(h.53), antara lain: 

1. Kondisi Fisik 

Sesuai dengan penjelasan di atas terlihat jelas bahwasannya 

kondisi fisik di mana kita melakukan komunikasi sangat 

mempengaruh gaya komunikasi. Seperti halnya ketika kegiatan 

komunikasi itu dilakukan dengan kapasitas minim dalam bertatap 

muka, hal tersebut akan berakibat pada ketidak nyamanan dan 

kurangnya kepastian antara si pengirim dan penerima pesan. Selain 

itu dapat menimbulkan ketidaksesuaian atau kenyamanan antara 

kedua belah pihak. 

2. Peran 

Persepsi akan peran kita sendiri (sebagai pelanggan, teman 

atasan) dan peran komunikator lainnya mempengaruhi bagaimana 

kita berinteraksi. Setiap orang memiliki harapan yang berbeda dari 

peran mereka sendiri dan orang lain, dan dengan demikian mereka 

akan sering melakukan komunikasi antar satu dengan lainnya.  

3. Konteks Historis 

Sejarah mempengaruhi setiap interaksi. Sejarah 

bangsabangsa, tradisi spiritual, perusahaan, dan masyarakat 

dengan mudah dapat mempengaruhi bagaimana kita memandang 



satu sama lain, dengan demikian dapat mempengaruhi gaya 

komunikasi. 

4. Kronologi 

Bagaimana interaksi itu cocok menjadi serangkaian peristiwa 

yang mempengaruhi pilihan gaya komunikasi seseorang. Hal 

tersebut akan membuat perbedaan, jika itu adalah pertama kalinya 

seseorang berinteraksi tentang sesuatu atau kesepuluh kalinya, jika 

interaksi masa lalu seseorang telah berhasil atau tidak 

menyenangkan. Maka akan membuat suatu perbedaan terhadap 

gaya komunikasi seseorang. 

5. Bahasa 

Bahasa yang kita gunakan, "versi" dari bahasa yang kita 

ucapkan misalnya, Aussie, Inggris, atau versi bahasa Inggris 

Amerika dan kelancaran kita dengan bahasa tersebut. Semuanya 

memainkan peran dalam gaya berkomunikasi seseorang. Gaya 

komunikasi seseorang dalam bahasa Inggris berarti bahwa orang 

yang terbiasa berbahasa jepang tidak sepenuhnya memahami dia, 

dan kemampuan ini akan memberikan batasan pada seseorang 

untuk sepenuhnya berpartisipasi dan mempengaruhi arah 

pembicaraan. 

 



6. Hubungan 

Seberapa baik kita tahu orang lain, dan seberapa banyak kita 

suka atau percaya dia dan sebaliknya. Hal ini akan mempengaruhi 

bagaimana kita berkomunikasi. Selain itu, pola kita 

mengembangkan hubungan tertentu dari waktu ke waktu sering 

memberikan efek kumulatif pada interaksi selanjutnya antara mitra 

relasional. 

7. Kendala 

Metode yang seseorang gunakan untuk berkomunikasi 

(misalnya, beberapa orang membenci e-mail atau panggilan 

telepon) dan waktu yang kita miliki hanya tersedia untuk berinteraksi 

dengan metode di atas. Jenis kendala tersebut akan mempengaruhi 

cara kita berkomunikasi. 

Adapun hambatan yang ditemui dalam gaya komunikasi 

adalah: 

1. Hambatan Teknis Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. 

Dari sisi teknologi, hambatan teknis ini semakin berkurang 

dengan adanya temuan baru dibidang kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi, sehingga saluran komunikasi dapat 

diandalkan dan efesien sebagai media komunikasi. 

2. Hambatan Semantik 



Gangguan semantik adalah hambatan dalam 

prosespenyampaian pengertian atau ide secara secara efektif. 

Definisi semantik sebagai studi atas pengertian, yang diungkapkan 

lewat bahasa. Kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik 

arti dan pengertian (komunikator dan komunikan), tetapi seringkali 

proses penafsirannya keliru. Tidak adanya hubungan antara symbol 

(kata) dan apa yang disimbolkan (arti atau penafsiran), dapat 

mengakibatkan kata yang dipakai ditafsirkan sangat berbeda dari 

apa yang dimaksudkan sebenarnya. Untuk menghindari salah 

komunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-

kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikannya, dan 

melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang 

dipakainya.  

3. Hambatan Manusiawi/hambatan yang berasal dari perbedaan 

individual manusia. 

Terjadi karena adanya faktor, perbedaan umur, emosi dan 

prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, 

kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat pancaindera 

seseorang. 

 

 



2. Hakikat Organisasi Kemahasiswaan 

Dalam kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri di tengah-tengah 

masyarakat. Artinya, manusia selalu berharap adanya bantuan dari pihak 

lain. Dengan demikian, mansuia sering disebut sebagai mahluk social. Oleh 

sebab itu, tentunya diperlukan jiwa social sebagai proses dinamika dan 

keteraturan hidup. Saat ini, masyarakat kita terdiri dari banyak jenis 

organisasi yang berbeda-beda dan organisasi-organisasi tersebut 

mempengaruhi kehidupan kita. Karena organisasi memiliki arti yang sangat 

strategis dan peran yang dapat mengelola kehidupan manusia agar lebih 

memiliki hakikat yang bermakna.  

Organisasi pada dasarnya berorientasi pada aspirasi dari pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Lahirnya organisasi akibat 

adanya tujuan yang ingin dicapai oleh pihak tertentu karena melihat adanya 

urgensi dari keberadaan organisasi. Organisasi memiliki tingkatan tertenu, 

bergantung pada tujuan dan objek dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, 

organisasi harus ada dalam kehidupan manusia sebagai instrument yang 

dapat mempersatukan manusia dalam proses dinamika dan keteraturan 

hidup. Karena organisasi dihuni oleh beberapa personal yang bernaung di 

dalamnya, yang bergerak dan melakukan interaksi atau komunikasi satu 

sama lain baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan 

menjalin kerja sama satu sama lain untuk menjalankan kinerja organisasi. 



Definisi organisasi menurut Winardi menyatakan bahwa: “organisasi 

adalah sebuah system yang terdiri atas aneka macam elemen atau 

subsistem, di antara mana subsistem manusia mungkin merupakan sub 

system terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem 

saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-

tujuan organisasi yang bersangkutan”. Menurut Wayne dan Faules (2001:17). 

Organisasi adalah sebuah wadah yang menampung orang-orang dan objek-

objek, orang-orang dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan 

bersama. 

Mahasiswa merupakan cikal bakal sebuah tatanan majunya suatu 

bangsa. Ini karena mahasiswa memiliki kemampuan kompleks yang dapat 

memberikan sumbangsihnya bagi masyarakat pada lingkup mikro dan 

bangsa dalam lingkup makro baik dari pemikiran maupun tingkah laku. 

Mahasiswa tidak dapat dipungkiri merupakan garda terdepan bangsa dalam 

kemajuan bangsa. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa sejarah bangsa-bangsa 

di dunia juga tidak pernah menisbikan peran para mahasiswa.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988, 543) didefinisikan 

bahwa mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi. 

Mahasiswa juga diartikan kelompok masyarakat yang sedang menekuni 

bidang ilmu tertentu dalam lembaga pendidikan formal dan menekuni 

berbagai bidang tersebut di suatu tempat yang dinamakan universitas. 



Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa merupakan suatu kelompok 

dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan 

perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau 

cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat 

dengan berbagai predikat.  

Pada hakekatnya Universitas (Perguruan Tinggi) adalah masyarakat 

ilmiah (para dosen, mahasiswa dan para pelaksana teknis dalam lingkungan 

perguruan tinggi) yang bertugas memajukan martabat manusia dan warisan 

budaya melalui penelitian, pengajaran dan pelayanan, yang dapat diberikan 

kepada lingkungan setempat, nasional, regional dan internasional. Dan salah 

satu perguruan tinggi yang dituju oleh orang-orang adalah Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ). Universitas Negeri Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi 

negeri yang ada di Jakarta. Universitas Negeri Jakarta memiliki 7 Fakultas 

yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik, Fakultas ilmu Sosial, 

Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Keolahragaan.   

Fakultas Ilmu Keolahragaan memiliki tiga (5) Program Studi. Tiga (3) 

Program Studi yang sudah terakreditasi dan 2 (dua) Progam Studi yang 

masih menjadi konsentrasi. Tiga (3) Program Studi tersebut adalah: Prodi 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Prodi Pendidikan Olahraga dan Prodi Ilmu 

Keolahragaan. Masing—masing Program Studi memiliki organisasi 



kemahsiswaannya sendiri yang disebut dengan Badan Eksekutif Mahasiswa 

Program Studi (BEM Prodi).  

Selain BEM Prodi tersebut, Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) 

mempunyai organisasi kemahasiswaan yang disebut dengan KLUB 

Olahraga. Klub ini merupakan organisasi kemahasiswaan yang dibentuk 

berdasarkan kecabangan olahraga yang dimilikiatau yang menjadi mata 

kuliah di FIK. Sehingga, organisasi Kemahasiswaan Klub ini sangat banyak 

dan bervariasi karena banyak cabang olahraga yang menjadi mata kuliah. 

Klub Olahraga FIK UNJ ini juga menjadi salah satu wadah untuk mahasiswa 

dapat mengembangkan keilmuannya baik yang berguna untuk internal 

maupun eksternal Klub itu sendiri atau pribadi mahasiswa. 

 

B. KERANGKA BERFIKIR 

Dalam kenyataan masalah komunikasi senantiasa muncul dalam 

proses pengorganisasian. Komunikasi mempunyai andil membangun iklim 

organisasi, yang berdampak kepada membangun budaya oranisasi, yaitu 

nilai dan kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi. Komunikasi yang 

lancar didalam organisasi dapat mendorong terjadinya kinerja organisasi 

dalam mencapai tujuan organisasi. Apabila proses komunikasi dalam bekerja 

antar anggotanya terjadi tanpa ada permasalahan yang mempengaruhinya 

maka hal ini akan menjadi pendorong bagi organisasi mencapai tujuan 



organisasi yang diharapkan. Namun komunikasi terkadang menjadi tidak 

stabil dan mengakibatkan kondisi organisasi menjadi buruk.  

Komunikasi memiliki hubungan yang erat sekali dengan 

kepemimpinan, bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa 

komunikasi. Kemampuan berkomunikasi akan menentukan berhasil tidaknya 

seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Setiap pemimpin (leader) 

memiliki pengikut (flower) guna meralisir gagasannya dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu. Disinilah pentingnya kemampuan berkomunikasi 

bagi seorang pemimpin, khususnya dalam usaha untuk mempengaruhi 

prilaku orang lain. 

Gaya komunikasi atau communication style akan memberikan 

pengetahuan tentang bagaimana perilaku orang-orang dalam suatu 

organisasi ketika melaksanakan tindak berbagi informasi dan gagasan. 

Setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain. Hal tersebut mempengaruhi 

seseorang dalam cara berkomunikasi baik dalam bentuk perilaku maupun 

perbuatan atau tindakan. Cara berkomunikasi tersebut dinamakan gaya 

komunikasi. 

Gaya komunikasi (The Communication Style) sebagai seperangkat 

perilaku antarpribadi yang dapat digunakan dalam suatu situasi tertentu. 

Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi 



yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam 

situasi tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan, 

bergantung pada maksud pengirim (sender) dan harapan dari penerima 

(receiver). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berguna untuk mengetahui : bagaimana gaya 

komunikasi organisasi di organisasi kemahasiswaan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dan pengambilan datanya 

dilakukan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari pengajuan proposal penelitian bulan April 

2016. Sedangkan waktu pengambilan data dilakukan bulan Juli – Agustus 

2016. Dan pelaporan hasil penelitian diselesaikan bulan Agustus – 

September 2016. 

 

C. Metode Penelitian 



Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif.  Karena penelitian ini memiliki karakteristik untuk 

menganalisa komunikasi organisasi yang telah dilakukan oleh induk 

organisasi olahraga di daerah DKI Jakarta.  

Adapun penelitian kualitatif menurut Kriyantono (2007;58) adalah 

penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Yang lebih 

ditekankan dalam penelitian ini adalah kedalaman (kualitas) data bukan 

banyaknya (kuantitas) data.4  

Penekanan pada penelitian kualitatif adalah persoalan kedalaman 

(kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Dimana pada penelitian ini 

peneliti adalah bagian integral dari data, artinya peneliti ikut aktif dalam 

menentukan jenis data yang diinginkan, sehingga peneliti menjadi instrumen 

penelitian yang harus terjun langsung di lapangan. Oleh karena itu penelitian 

kualitatif bersifat subjektif dan hasilnya lebih kasuistik bukan untuk 

digeneralisasikan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, 

                                                 
4Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Gaya komunikasi organisasi : Disertai 
Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Gaya komunikasi 
organisasi Organisasi, Gaya komunikasi organisasi Pemasaran, Cetakan ke-2 
(Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 58 
 



suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kilas peristiwa pada 

masa sekarang.5 Pada penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang 

diberikan atau dikendalikan seperti yang dapat ditemui dalam penelitian 

eksperimen. Dimana penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.6 Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada 

di Fakultas Ilmu Keolahragaan. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.7 Bila populasi terlalu besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang di ambil dari populasi harus betul-betul representatif.  

                                                 
5 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005). h. 54 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Refika Alfabeta, 2010), h. 117 
 
7 Ibid., h. 56 



Sampel yang digunakan adalah sebanyak 71 orang. Adapun teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 Yang mempunyai program kegiatan. 

 Memiliki struktur organisasi 

 Memiliki anggota organisasi minimal 20 orang.  

 Mempunyai jadwal latihan tetap di lingkungan Kampus FIK. 

 Yang mengembalikan angket sesuai batas yang telah 

ditentukan. 

 

E. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan pengukuran terhadap variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini sebagai data penelitian, yaitu: variabel gaya komunikasi 

organisasi. Cara melakukan pengukuran untuk variabel tersebut adalah 

dengan cara pengisian angket  yang telah disiapkan oleh peneliti, tentang 

gaya komunikasi organisasi. Yang menggunakan “Skala Likert” dengan 

kategori pilihan yaitu : 

Sangat setuju  =  5 
Setuju    =  4 
Ragu–ragu   =  3 
Tidak setuju    =  2 
Sangat Tidak Setuju =  1 



Adapun variabel dalam penelitian ini adalah gaya komunikasi 

organisasi. Gaya komunikasi atau communication style akan memberikan 

pengetahuan tentang bagaimana perilaku orang-orang dalam suatu 

organisasi ketika melaksanakan tindak berbagi informasi dan gagasan. 

Setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain. Hal tersebut mempengaruhi 

seseorang dalam cara berkomunikasi baik dalam bentuk perilaku maupun 

perbuatan atau tindakan. Cara berkomunikasi tersebut dinamakan gaya 

komunikasi. 

Gaya komunikasi (The Communication Style) sebagai seperangkat 

perilaku antarpribadi yang dapat digunakan dalam suatu situasi tertentu. 

Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi 

yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam 

situasi tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan, 

bergantung pada maksud pengirim (sender) dan harapan dari penerima 

(receiver). Berikut ini adalah indicator dari gaya komunikasi, yaitu: 

Tabel 3.1. Indikator variabel Gaya Komunikasi Organisasi 

No Variabel Indikator Butir Pernyataan 

1 

Gaya 
Komunikasi 
Organisasi 

The Controlling Style 1, 7, 13, 19, 21 

2 The Equalitarian Style 2, 8, 14, 20 

3 The Structuring Style 3, 9, 15 

4 The Dynamic Style 4, 10, 16 

5 The Relinguishing Style 5, 11, 17 

6 The Withdrawal Style 6, 12, 18 



 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Nasir teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur 

yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan 

dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan 

dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus penelitain yang diteliti.8  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik survey, 

sehingga untuk mengumpulkan data tentang gaya komunikasi organisasi, 

menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner dengan lima (5) pilihan 

jawaban berdasarkan prinsip skala Likert. Penyusunan kuesioner 

berdasarkan konseptual variabel yang akan diukur, berdasarkan landasan 

teoritik variabel, yang diurai lebih rinci ke dalam kerangka definisi 

operasional, dijabarkan dalam kisi-kisi, selanjutnya dioperasionalisasikan 

pada item pertanyaan yang diuraikan secara mendalam pada kuesioner.  

Instrumen tersebut dikembangkan sendiri oleh peneliti melalui 

langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan kaidah pembuatan 

instrumen penelitian. Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk 

pengambilan data, maka instrumen ini diuji cobakan terlebih dahulu. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kesahihan dan keterandalan dari instrumen 

                                                 

8Moh,Nazir,. op.cit.h. 328 . 



tersebut. Setelah instrumen diuji cobakan, maka dilakukan kalibrasi, yakni 

menguji validitas dan menghitung reliabilitas. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Data dianalisis hanya secara deskriptif. Analisis deskriptif terdiri atas 

penyajian data dengan histogram, perhitungan mean, median, modus, 

simpangan baku,dan rentang teoretik masing – masing variabel. Yang 

kemudian dilakukan suatu analisis data dengan menggunakan langkah –

langkah sebagai berikut : 

a. Menghitung skor jawaban masing – masing responden dari setiap butir 

pernyataan. 

b. Menghitung rata – rata jawaban tiap butir pernyataan yaitu dengan 

cara menghitung jumlah skor tiap butir pernyataan dibagi jumlah 

responden, kemudian dikalikan 100% dengan rumus. 

     ∑X  x 100% 

 n 

c. Mengintreprestasikan setiap jawaban dari setiap butir pernyataan 

Menginterprestasikan setiap jawaban dari dimensi atau indikator. 

 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Bab IV memberikan gambaran tentang hasil penelitian yang berupa 

gambaran umum mengenai penyebaran distribusi data berupa ukuran letak 

distribusi frekuensi yaitu rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, simpangan 

baku, modus, median serta distribusi frekuensi. Selain itu, bab IV ini juga 

memberikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang didapat dari 

pengisian angket yang dilakukan kepada responden tentang variable gaya 

komunikasi pada organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

A. Deskripsi Data 

Deskripsi data dimunculkan adalah tentang jenis kelamin, jabatan 

dalam organisasi, muai keaktifan di dalam organisasi dan nilai empiris data 

variabel gaya komunikasi dalam organisasi. Yang pertama dimunculkan 

adalah tentang jenis kelamin responden yang digunakan untuk mengetahui 

presentasi jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dari organisasi 

kemahasiswaan yang ada di FIK UNJ. Berikut perbandingan jenis kelamin 

responden.  



 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Frekuensi Persentase 

Perempuan  24 34 

Laki-laki 47 66 

Total 71 100 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2016 

Tabel 4.1 atas menunjukkan bahwa responden laki-laki berada pada 

persentase tertinggi yaitu sebanyak 47 responden (66%), kemudian 

responden perempuan sebanyak 24 responden (34%). Selanjutnya 

kecenderungan distribusi kesetujuan pelanggan di atas digambarkan dalam 

diagram histogram sebagaimana tergambar pada diagram 4.1. di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Diagram Pie tentang jenis kelamin 



Data selanjutnya berkaitan dengan jabatan dalam organisasi yang 

digunakan untuk mengetahui presentasi jumlah responden berdasarkan 

jabatan responden di dalam organisasi kemahasiswaan yang ada di FIK UNJ. 

Berikut perbandingan jabatan responden dalam organisasi. 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan dalam 

Organisasi 

NO Jabatan Frekuensi Persentase 

1 Ketua 2 3 

2 Wakil 2 3 

3 Sekretaris 5 7 

4 Bendahara 1 1 

5 Humas 1 1 

6 Binpres 3 4 

7 Kesehatan 1 1 

8 Anggota 56 79 

  TOTAL 71 100 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2016 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa jabatan responden sebagai 

anggota berada pada persentasi yang tertinggi yaitu 56 orang (79%), yang 

disusul dengan jabatan sekretaris sebanyak 5 orang (7%), jabatan Binpres 

sebanyak 3 orang (4%), jabatan ketua dan wakil yang masing-masing 

sebanyak 2 orang (3%) dan terakhir adalah jabatan bendahara, humas dan 

kesehatan masing-masing sebanyak 1 orang (1%). Selanjutnya 

kecenderungan distribusi kesetujuan pelanggan di atas digambarkan dalam 

diagram histogram sebagaimana tergambar pada diagram 4.2. di bawah ini.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Diagram pie jabatan responden dalam organisasi 

kemahasiswaan 

Data selanjutnya berkaitan dengan mulai aktifnya responden dalam 

organisasi kemahasiswaan di FIK UNJ yang digunakan untuk mengetahui 

presentasi jumlah responden berdasarkan mulai aktifnya responden di dalam 

organisasi kemahasiswaan. Berikut perbandingan mulai aktifnya responden 

dalam organisasi. 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan mulai aktifnya dalam 

Organisasi kemahasiswaan 

NO Tahun Aktif Frekuensi Persentase 

1 2016 5 7 

2 2015 21 30 

3 2014 19 27 

4 2013 17 24 

5 2012 9 13 

  TOTAL 71 100 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2016 



Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa mulai aktifnya responden 

dalam organisasi kemahasiswaan di mulai dari tahun 2016 sebanyak 5 

orang (7%), 2015 sebanyak 21 orang (30%), 2014 sebanyak 19 orang 

(27%), 2013 sebanyak 17 orang (24%) dan yang terakhir tahun 2012 

sebanyak 9 orang (13%). Selanjutnya kecenderungan distribusi 

kesetujuan pelanggan di atas digambarkan dalam diagram histogram 

sebagaimana tergambar pada diagram 4.1. di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Diagram pie mulai aktifnya responden dalam 

organisasi kemahasiswaan 

Sedangkan secara empiris data variabel gaya komunikasi 

mempunyai rentang skor sebesar 23, yaitu dengan skor terendah 53 dan 

skor tertinggi 76. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa skor 

rata-rata sebesar 65.80, dengan simpangan baku 5.67, median 66, modus 



64, jumlah kelas 8 serta panjang kelas sebanyak 3. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut, maka terlihat distribusi kecenderungan 

sebagaimana tergambar pada tabel 4.4 di bawah ini. 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Gaya Komunikasi Dalam Organisasi 

No Interval Kelas Frekuensi 

1 53 - 55 2 

2 56 – 58 8 

3 59 - 61 8 

4 62 - 64 11 

5 65 - 67 14 

6 68 - 70 10 

7 71 - 73 11 

8 74 - 76 7 

  TOTAL 71 

 

Selanjutnya kecenderungan distribusi kesetujuan pelanggan di atas 

digambarkan dalam diagram histogram sebagaimana tergambar pada 

diagram 4.4. di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4: Histogram Kecenderungan gaya komunikasi dalam 
organisasi kemahasiswaan FIK UNJ 

 

 
B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan deskripsi data penelitian di atas maka dapat dilihat 

bahwa gaya komunikasi organisasi pada organisasi kemahasiswaan adalah 

sebagai berikut:  

1. The Controlling Style 

Gaya komunikasi mengendalikan (The Controlling Style) ditandai 

dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan 

mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Berdasarkan 

persentase keseluruhan dari 5 (lima) pernyataan yang ada dalam indikator, 

dapat diketahui bahwa yang menjawab 17% sangat tidak setuju, 44% tidak 
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setuju, 18% ragu-ragu, 18% setuju dan 3% sangat setuju terhadap gaya 

komunikasi mengendalikan (controlling style). 

Berikut ini adalah hasil persentase dari 5 (lima) pernyataan dalam 

gaya komunikasi mengendalikan (controlling style). Pernyataan pertama 

dapat terlihat bahwa: ada  yang menjawab sebanyak 30% sangat tidak 

setuju, 46% tidak setuju, 11% ragu-ragu, 11 % setuju dan 1 % sangat setuju 

tentang pimpinan tidak memberikan kesempatan untuk memberikan 

pendapat bila ada masalah. Untuk pernyataan kedua ada yang menjawab 

11% sangat tidak setuju, 39% tidak setuju, 28% ragu-ragu, 20% setuju, 1% 

sangat setuju tentang pimpinan yang melakukan komunikasi satu arah. Hal 

ini membuktikan pimpinan tidak memberikan kesempatan anggotanya untuk 

berpendapat sehingga terjadi komunikasi satu arah. 

Untuk pernyataan ketiga ada yang menjawab 7% sangat tidak setuju, 

32% tidak setuju, 27% ragu-ragu, 31% setuju dan 3% sangat setuju tentang 

pimpinan menggunakan wewenangnya agar anggota mematuhi pandangan 

dalam pekerjaan di organisasi. Pernyataan keempat ada yang menjawab 

18% sangat tidak setuju, 61% tidak setuju, 11% ragu-ragu dan 10% setuju 

tentang pimpinan yang tidak memberikan kebebasan anggotanya untuk 

berkreasi. Dan pernyataan terakhir ada yang menjawab 21% sangat tidak 

setuju, 41% tidak setuju, 14% ragu-ragu, 17% setuju dan 7% sangat setuju 

tentang  pimpinan yang tidak memberitahukan apapun tentang bagaimana 



kerjaan itu harus dikerjakan. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan 

memberikan tekanan dalam bekerja dan memberikan instruksi secara 

memaksa. 

 

2. The Equalitarian Style 
Dalam gaya komunikasi ini (The Equalitarian Style), tindak komunikasi 

dilakukan secara terbuka. Setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan 

gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan informal. 

Berdasarkan persentase keseluruhan dari 4 (empat) pernyataan yang ada 

dalam indikator, dapat diketahui bahwa yang menjawab 3% sangat tidak 

setuju, 7% tidak setuju, 13% ragu-ragu, 52% setuju dan 25% sangat setuju 

terhadap gaya komunikasi Equalitarian (The Equalitarian Style). 

Berikut ini adalah hasil persentase dari 4 (empat) pernyataan dalam 

gaya komunikasi Equalitarian (The Equalitarian Style). Pernyataan pertama 

dapat terlihat bahwa : ada  yang menjawab sebanyak 4% sangat tidak setuju, 

6% tidak setuju, 27% ragu-ragu, 45 % setuju dan 18 % sangat setuju tentang 

pimpinan melakukan komunikasi dua arah. Untuk pernyataan kedua ada 

yang menjawab 7% tidak setuju, 1% ragu-ragu, 52% setuju, 39% sangat 

setuju tentang pimpinan yang memberikan kebebasan berpendapat bagi 

anggotanya bila terjadi masalah. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi 

yang dilakukan pimpinan bersifat dua arah dan pimpinan memberikan 

kebebasan berpendapat pada anggotanya bila terjadi masalah.  



Untuk pernyataan ketiga ada yang menjawab 4% sangat tidak setuju, 

6% tidak setuju, 17% ragu-ragu, 58% setuju dan 15% sangat setuju tentang 

pimpinan yang memberikan tugas seusai dengan bidang keahlian 

anggotanya. Pernyataan terakhir ada yang menjawab 3% sangat tidak setuju, 

8% tidak setuju, 7% ragu-ragu dan 54% setuju dan 38% sangat setuju 

tentang kepedulian pimpinan terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam 

organisasinya. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan memberikan tugas 

seuai dengan bidang keahlian anggotanya dan peduli terhadap masalah-

masalah yang terjadi dalam organisasinya. 

 

3. The Structuring Style 
Gaya komunikasi yang berstruktur ini (The Structuring Style), 

memanfaatkan secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah 

yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur 

organisasi. Berdasarkan persentase keseluruhan dari 3 (tiga) pernyataan 

yang ada dalam indikator, dapat diketahui bahwa yang menjawab 1% sangat 

tidak setuju, 8% tidak setuju, 15% ragu-ragu, 54% setuju dan 22% sangat 

setuju terhadap gaya komunikasi berstruktur (The Structuring Style). 

Berikut ini adalah hasil persentase dari 3 (tiga) pernyataan dalam gaya 

komunikasi berstruktur (The Structuring Style). Pernyataan pertama dapat 

terlihat bahwa : ada  yang menjawab sebanyak 1% sangat tidak setuju, 13% 

tidak setuju, 15% ragu-ragu, 52 % setuju dan 18 % sangat setuju tentang 



pimpinan yang mengawasi pekerjaan yang dilakukan anggotanya. Untuk 

pernyataan kedua ada yang menjawab 7% tidak setuju, 14% ragu-ragu, 62% 

setuju, 17% sangat setuju tentang pimpinan yang memberikan target 

terhadap penyelesaian pekerjaan. Pernyataan yang terakhir ada yang 

menjawab 3% sangat tidak setuju, 4% tidak setuju, 15% ragu-ragu, 48% 

setuju dan 30% sangat setuju tentang pimpinan yang selalu mengingatkan 

tugas masing-masing anggota. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan selain 

mengawasi pekerjaan yang dilakukan anggotanya juga memberikan target 

terhadap penyelesaian pekerjaan dan selalu mengingatkan tugas dari 

masing-masing anggota.  

 

4. The Dynamic Style 
Gaya komunikasi yang dinamis ini (The Dynamic style) memiliki 

kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami 

bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Berdasarkan 

persentase keseluruhan dari 3 (tiga) pernyataan yang ada dalam indikator, 

dapat diketahui bahwa yang menjawab 4% sangat tidak setuju, 10% tidak 

setuju, 15% ragu-ragu, 56% setuju dan 15% sangat setuju terhadap gaya 

komunikasi dinamis (The Dynamic Style). 

Berikut ini adalah hasil persentase dari 3 (tiga) pernyataan dalam gaya 

komunikasi dinamis (The Dynamic Style). Pernyataan pertama dapat terlihat 

bahwa : ada  yang menjawab sebanyak 4% sangat tidak setuju, 8% tidak 



setuju, 8% ragu-ragu, 62 % setuju dan 17 % sangat setuju tentang pimpinan 

yang suka merangsang anggotanya untuk bekerja lebih cepat. Untuk 

pernyataan kedua ada yang menjawab 3% sangat tidak setuju, 9% tidak 

setuju, 28% ragu-ragu, 45% setuju, 11% sangat setuju tentang Pimpinan 

bersifat agresif atau berorientasi pada tindakan dalam pekerjaannya. 

Pernyataan yang terakhir ada yang menjawab 4% sangat tidak setuju, 10% 

tidak setuju, 10% ragu-ragu, 61% setuju dan 15% sangat setuju tentang 

pimpinan menindaklanjuti usulan dari anggotanya. Hal ini membuktikan 

bahwa pimpinan suka merangsang anggotanya untuk bekerja lebih cepat, 

bersifat agresif atau berorientasi pada tindakan dalam pekerjaannya dan 

suka menindaklanjuti usulan dari anggotanya. 

 

5. The Relinguishing Style 

Gaya komunikasi ini (The Relinguishing Style) lebih mencerminkan 

kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, 

daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan 

(sender) mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. 

Berdasarkan persentase keseluruhan dari 3 (tiga) pernyataan yang ada 

dalam indikator, dapat diketahui bahwa yang menjawab 5% sangat tidak 

setuju, 37% tidak setuju, 23% ragu-ragu, 27% setuju dan 9% sangat setuju 

terhadap gaya komunikasi  (The Relinguishing Style). 



Berikut ini adalah hasil persentase dari 3 (tiga) pernyataan dalam gaya 

komunikasi (The Relinguishing Style). Pernyataan pertama dapat terlihat 

bahwa : ada  yang menjawab sebanyak 3% sangat tidak setuju, 13% tidak 

setuju, 13% ragu-ragu, 52 % setuju dan 20 % sangat setuju tentang Pimpinan 

lebih suka bekerja sama dengan anggota yang berpengalaman, teliti dan 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Untuk pernyataan kedua 

ada yang menjawab 6% sangat tidak setuju, 45% tidak setuju, 31% ragu-

ragu, 17% setuju, 1% sangat setuju tentang Pimpinan lebih suka 

mendengarkan daripada memberikan instruksi tentang pekerjaan. 

Pernyataan yang terakhir ada yang menjawab 6% sangat tidak setuju, 52% 

tidak setuju, 24% ragu-ragu, 4% setuju dan 7% sangat setuju tentang 

Pimpinan selalu menyuruh anggotanya menyelesaikan pekerjaan dengan 

terburu-buru. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan lebih suka bekerja sama 

dengan anggota yang berpengalaman, teliti dan bertanggung jawab terhadap 

tugas yang diberikan, suka mendengarkan daripada memberikan instruksi 

tentang pekerjaan tetapi  pimpinan tidak suka menyuruh anggotanya 

menyelesaikan pekerjaan dengan terburu-buru.  

 

6. The Structuring Style 

Gaya komunikasi yang berstruktur ini (The Structuring Style), 

memanfaatkan secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah 



yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur 

organisasi. Berdasarkan persentase keseluruhan dari 3 (tiga) pernyataan 

yang ada dalam indikator, dapat diketahui bahwa yang menjawab 28% 

sangat tidak setuju, 44% tidak setuju, 16% ragu-ragu, 10% setuju dan 2% 

sangat setuju terhadap gaya komunikasi berstruktur (The Structuring Style). 

Berikut ini adalah hasil persentase dari 3 (tiga) pernyataan dalam gaya 

komunikasi berstruktur (The Structuring Style). Pernyataan pertama dapat 

terlihat bahwa : ada  yang menjawab sebanyak 25% sangat tidak setuju, 44% 

tidak setuju, 20% ragu-ragu, 10 % setuju dan 1 % sangat setuju tentang 

pimpinan yang tidak ingin dilibatkan dalam masalah. Untuk pernyataan kedua 

ada yang menjawab 24% sangat tidak setuju, 46% tidak setuju, 17% ragu-

ragu, 11% setuju, 1% sangat setuju tentang pimpinan yang menghindari 

komunikasi dengan anggota organisasi. Pernyataan yang terakhir ada yang 

menjawab 35% sangat tidak setuju, 42% tidak setuju, 11% ragu-ragu, 8% 

setuju dan 3% sangat setuju tentang pimpinan suka melepaskan diri dari 

tanggung jawab ketika terjadi masalah dalam organisasi. Hal ini membuktikan 

bahwa pimpinan selain ingin dilibatkan dalam masalah, tidak suka 

menghindari komunikasi dengan anggota organisasi dan tidak suka 

melepaskan diri dari tanggung jawab ketika terjadi masalah dalam organisasi. 

 

Komunikasi adalah proses pengiriman pesan antara sumber pesan 

(komunikator) ke penerima pesan (komunikan) dengan timbal balik (dua 



arah). Jika seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain dan orang itu 

memberikan respon, maka proses komunikasi dapat dikatakan berlangsung. 

Tiap responden memiliki cara yang berbeda-beda dalam memberikan 

tanggapan. Seseorang akan mempersepsi sesuatu ketika dia memperhatikan 

hal tersebut dan perhatian akan timbul ketika salah satu alat indra menonjol 

dan mengesampingkan stimulus yang timbul dari alat indra lainnya.  

Secara keseluruhan data hasil penelitian yang mencakup penilaian 

dari seluruh responden mengenai gaya komunikasi organisasi dalam 

organisasi kemahasiswaan FIK UNJ mendapat hasil yang positif. Tanggapan 

responden terhadap gaya komunikasi di dalam organisasi kemahasiswaan 

mengenai gaya komunikasi The Controlling Style secara keseluruhan adalah 

positif dengan persentase 61%. Tanggapan responden terhadap gaya 

komunikasi di dalam organisasi kemahasiswaan mengenai gaya komunikasi 

The Equalitarian Style secara keseluruhan adalah positif dengan persentase 

77%. 

Tanggapan responden terhadap gaya komunikasi di dalam organisasi 

kemahasiswaan mengenai gaya komunikasi The Structuring Style secara 

keseluruhan adalah positif dengan persentase 76%. Tanggapan responden 

terhadap gaya komunikasi di dalam organisasi kemahasiswaan mengenai 

gaya komunikasi The Dynamic Style secara keseluruhan adalah positif 

dengan persentase 71%. Tanggapan responden terhadap gaya komunikasi 



di dalam organisasi kemahasiswaan mengenai gaya komunikasi The 

Relinquishing Style secara keseluruhan adalah positif dengan persentase 

42%.  

Tanggapan responden terhadap gaya komunikasi di dalam organisasi 

kemahasiswaan mengenai gaya komunikasi The Structuring Style secara 

keseluruhan adalah positif dengan persentase 72%. Dan apabila gaya 

komunikasi organisasi di dalam organisasi kemahasiswaan dibandingkan, 

maka gaya komunikasi pimpinan yang dominan adalah gaya komunikasi The 

Equalitarian Style dan the Structuring Style.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gaya 

komunikasi di dalam organisasi kemahasiswaan dapat dikatakan bahwa gaya 

komunikasi organisasi yang paling dominan adalah gaya komunikasi The 

Equalitarian Style dan the Structuring Style. 

.   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti dapat 

menyarankan, sebagai berikut: 

4. Mencari cara – cara yang terbaik dengan gaya komunikasi yang 

dominan dalam organisasi kemahasiswaan untuk dapat menghadapi 

konflik yang terjadi.  

5. Menjadikan bahan evaluasi bahwa gaya komunikasi organisasi 

kemahasiswaan harus dapat menyesuaikan dengan karakteristik 

keolahragaan yang digeluti oleh organisasi mahasiswa tersebut.  
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