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ABSTRACT 

 

TRIS DANIA MEITA SARI. L100070118. PART OF COMMUNICATIONS 

ORGANIZATION TO WARD STAFF PERFORMEN’S (Study Deskriptif 

Kualitatif to Ward a Part of Communication Organization to Ward Staff 

Performed in Ortopedi Hospital Prof. DR R Soeharso Surakarta) Skripsi Sains of 

Communication. Faculty of Communication and Informatica. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 2012 

 

The Ortopedi Hospital Prof. DR R Soeharso’s is one of the professional surgeon hospital 

in this country. The hospital standed on national scale that surface bone certainly to much 

the member organization where to work in there hospital. With a much member 

organization observation writer the Ortopedi Hospital joins to member with using 

communication organization very well. It can seem in the hospital area were are placed in 

Surakarta, always seem good a relation ship an each other staff, and actifed 

communication between staff hospital that formal communication and informal, so, the 

relation between staff seems a compact. But from the analisis, the writer only can sure to 

must good or bad condition in part of communication of organization in the Ortopedial 

Hospital from this way observation. 

 The prupose this observation is to describe part of communication organization to 

ward staff performens in Ortopedi Hospital Prof. Dr. R Soeharso Surakarta. Observation 

methode using deskriptif kualitatif methode with analisis study issues methode. The file 

gathered and analisis file with observation, interview, file gathered, file reductions, file 

reservation and to draw a conclusion. 

 The result this observation found that communication organization in The 

Ortopedi Hospital Prof. DR R Soeharso Surakarta always used. Media communication 

often used to surface communication organization is by a telephone, notes, announcement 

board, meeting. With a good that communication organization the performens staff to 

ward can that, from to much task, communication between employer and beneath not 

always  to a success. This caused by to less approach between employer and beneath. 

 

Keyword : Communication Organization, Ward Staff Performen’s 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

 

TRIS DANIA MEITA SARI. L100070118. PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Study Deskriptif  Kualitatif  Terhadap 

Peran Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan RS. Ortopedi 

Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta). Skripsi Prodi Ilmu Komunikasi. Fakultas 

Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 

 

 Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso merupakan salah satu rumah sakit bedah 

tulang professional di negara ini. Berdirinya rumah sakit berskala nasional dalam bidang 

tulang tersebut, memastikan banyaknya anggota organisasi yang bekerja di rumah sakit 

tersebut. Dengan banyaknya anggota organisasi pengamatan penulis Rumah Sakit 

Ortopedi Prof. Dr Soeharso bekerjasama dengan anggotanya dengan menggunakan 

komunikasi organisasi dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat di lingkungan Rumah 

Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso yang bertempat di Surakarta selalu terlihat adanya 

hubungan yang baik antar pegawai, dan aktifnya komunikasi antar pegawai rumah sakit 

baik komunikasi formal dan informal, sehingga hubungan antara karyawan terlihat 

kompak. Namun dari pengamatan semata tersebut penulis baru dapat memastikan kondisi 

baik atau buruknya peran komunikas organisasi di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr 

Soeharso melalui penelitian ini. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran komunikasi organisasi 

terhadap kinerja karyawan RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta. Metode 

penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analisis studi kasus. 

Data dikumpulkan dan analisis data dengan observasi, wawancara, pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil Penelitian menemukan bahwa komunikasi organisasi di RS. Ortopedi 

Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta memang selalu berjalan. Media komunikasi yang sering 

digunakan untuk memperlancar komunikasi organisasi ialah telefon, memo, papan 

pengumuman, rapat rutin. Dengan baiknya komunikasi organisasi tersebut kinerja 

karyawan menjadi semakin semangat, dan disiplin. Namun selain itu dari banyaknya 

tugas, komunikasi antara atasan dan bawahan tidak selalu berjalan dengan baik. Hal itu 

disebabkan oleh kurangnya kedekatan antara bawahan dengan atasan. 

 

Kata kunci : Komunikasi organisasi, Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan di bumi ini semua manusia pasti hidup dengan saling keterkaitan. 

Dengan keterkaitan tersebut setiap indvidu selalu membutuhkan suatu proses yang dapat 

membantu, yaitu komunikasi. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat 

terbentuk, sebaliknya tanp masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat 

mengembangkan komunikasi (Schramm;1982) (Cangara, 2002: 1-2). Komunikasi 

tersebut juga perlu digunakan dalam membina perkembangan suatu perusahaan atau 

organisasi. Pemberian informasi dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan baik dalam 

dalam organisasi kecil maupun organisasi besar. Sebab, dalam suatu organisasi memiliki 

peraturan yang besifat formal, dan peraturan tersebut dibentuk bersama-sama guna 

menyesuaikan pada anggota organisasinya untuk dapat atau tidaknya menjalankan 

peraturan tersebut. Oleh karena itu jika tanpa berkomunikasi peraturan organisasi yang 

dapat berubah-ubah tersebut menjadi kurang tersampaikan ke anggota organisasi, 

sehingga dapat mengakibatkan lemahnya organisasi, kekokohan struktur organisasi 

perusahaan yang sudah terbentuk dapat dengan mudah terusak sehingga menyebabkan 

munculnya suatu permasalahan yang dapat menghancurkan organisasi tersebut.  

Organisasi adalah sarana di mana manajemen mengkoordinasikan sumber bahan 

dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan 

wewenang(Onong, 1995: 115).  Komunikasi dalam perusahaan dapat disebut juga 

sebagai komunikasi organisasi. Sehingga, secara umum komunikasi organisasi ialah 

komunikasi antar anggota organisasi yang memiliki satu tujuan yang sama yaitu mencari 

kesuksesan organisasi bersama tersebut.  



Berbagai bentuk pentingnya komunikasi organisasi di suatu perusahaan seperti yang 

sudah tertulis di atas juga sama halnya dengan proses komunikasi di lembaga rumah 

sakit. Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso merupakan salah satu rumah sakit bedah 

tulang professional di negara ini. Menurut pengamatan penulis secara sepintas organisasi 

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso bekerjasama dengan anggotanya dengan 

menggunakan komunikasi organisasi dengan baik. Namun, dari kondisi yang seperti itu 

pada kenyataannya di rumah sakit tersebut telah terdapat suatu permasalahan yang 

berhubungan dengan komunikasi organisasi dalam kinerja anggota rumah sakit tersebut. 

Dalam komunikasi organisasi di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso ternyata 

berjalan kurang baik, terbukti dari adanya suatu permasalahan kurangnya kepedulian 

atasan pada saat diberi saran dari bawahan. Selain dalam kinerja penanganan pasien di 

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso juga terdapat perbedaan pelayanan yang 

berdasarkan dari tingkatan ekonomi pasiennya. Adanya perbedaan sikap kepedulian baik 

dari dokter maupun perawat terhadap pasiennya antara kelas VIP dengan kelas bawah. 

Hal tersebut sangat tidak layak dilakukan dalam kinerja di rumah sakit negeri, dan hal 

tersebut termasuk melanggar dari misi yang tertulis di profil Rumah Sakit Ortopedi Prof. 

Dr Soeharso. 

Dengan adanya permasalahan seperti diatas, maka dari itu penulis melakukan 

penelitian yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan beberapa masukan kepada 

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso untuk melakukan perubahan agar Rumah Sakit 

Ortopedi Prof. Dr Soeharso dapat menjalankan kinerjanya dengan lebih baik. 

Terlaksananya kinerja yang lebih baik tersebut agar dapat terlihat di lingkungan Rumah 

Sakit Ortopedi Prof. Dr Soeharso yang bertempat di Surakarta selalu terlihat adanya 



hubungan yang baik antar pegawai, dan aktifnya komunikasi antar pegawai rumah sakit 

baik komunikasi formal dan informal, sehingga hubungan antara karyawan terlihat 

kompak. Dan dengan demikian pelayanan terhadap pasien dapat terwujud sesuai dengan 

misinya dan mottonya yang disebut dengan CEKATAN atau dengan kepanjangan Cepat, 

Akurat, Aman, dan Nyaman tersebut.  

B. RUMUSAN MASALAH  

 Berdasarkan dari latar belakang belakang masalah yang telah tertulis diatas, 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran komunikasi 

organisasi terhadap kinerja karyawan di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta?  

C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan metode 

analisis studi kasus. Data dikumpulkan dan analisis data dengan observasi, wawancara, 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

D. PEMBAHASAN  

 Sesuai judul yang tertera dalam penelitian ini, dalam penelitian ini di tujukan 

untuk menjawab perumusan masalah yang penulis buat. Perumusan masalah tersebut 

ialah bagaimana peran komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan di Rumah sakit 

Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta ? untuk mengetahui jawaban dari rumusan 

masalah tersebut peneliti akan menjawabnya melalui lima hal sebagai berikut : (1) Peran 

komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan RS.Ortopedi Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta, (2) Peningkatan kinerja karyawan dari pengaruh proses komunikasi Organisasi 

di RS.Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta, (3) Faktor-faktor yang menghambat 



komunikasi di RS.Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta, (4) Usaha-usaha untuk 

mengurangi hambatan komunikasi organisasi di RS.Ortopedi Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta, dan (5) Permasalahan Komunikasi dalam Kinerja Karyawan RS.Ortopedi 

Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta terhadap Pasien 

 Kelima judul jawaban di atas merupakan hasil dari penelitian penulis untuk 

menjelaskan jawaban dari rumusan masalah di penilitian ini. Adapun penjelasan 

selengkapnya ialah sebagai berikut : 

1. Peran komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan RS.Ortopedi Prof. Dr. 

Soeharso Surakarta 

a. Komunikasi  

 Proses pelaksanaan komunikasi organisasi di rumah sakit tersebut sangat 

diutamakan, sebab hal itu sangat berpengaruh dalam penanganan pasien di 

RS.Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Hal itu perlu diterapkan oleh perawat 

dan juga dokter Rumah Sakit Ortopedi dalam merawat pasiennya, agar tidak 

terjadi sikap yang kurang baik lagi antara perawat dalam pelayanan terhadap 

pasiennya.  

1) Komunikasi Ke Bawah. Dari proses komunikasi dari atasan ke bawahan, 

komunikasi tersebut langsung ketika atasan memberikan tugas kepada 

bawahannya, memberikan ilmu yang sesuai dengan yang dibutuhkan 

bawahannya, dan pemberian motivasi. 

2) Komunikasi Ke Atas. Hal itu seperti yang terjadi pada perawat saat memberi 

saran ke dokter dalam pemeriksaan pasiennya.  



3) Komunikasi Horisontal. Komunikasi ini sering di lakukan untuk mempererat 

tim kerja, menambah kekompakan, untuk mengetahui kondisi pasien, hal ini 

khususnya antara perawat dengan perawat yang bekerja secara bergantian 

dalam menangani pasien.  

4) Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal bertujuan untuk saling mengerti 

kondisi perusahaan atau organisasi tersebut, serta pelayanan paripurna dalam 

rumah sakit bisa tetap terjaga. 

b. Media Komunikasi 

Media komunikasi yang sering digunakan di RS. Ortopedi Dr.R Soeharso 

Surakarta ialah sebagai berikut :  

1) Surat Memo. Surat memo adalah media yang paling sering digunakan dalam 

pemberian tugas dari atasan ke bawahan. Memo adalah surat kecil yang 

berisikan pesan tugas yang dapat diberikan secara turun temurun. 

2) Telefon. Dengan adanya kecanggihan teknologi ini para pegawai rumah sakit 

dapat memberikan tugas melalui telefon secara langsung. Atau selain itu juga 

dapat untuk menanyakan sesuatu hal yang perlu di tanyakan ke staf lainnya 

melalui telefon. Telefon dapat digunakan untuk memperlancar proses 

komunikasi antara sesama bagian seperti perawat dengan perawat, kasubag 

dengan kasubag, tapi selain itu telefon juga dapat digunakan dari atasan ke 

bawahan. 

3) Rapat Rutin. Rapat rutin sering dilakukan untuk memberitahukan peraturan 

baru. Rapat tersebut biasa di adakan sebulan sekali. Namun selain itu jika ada 

suatu permasalahan baru baik dalam bidang medis ataupun non medis anggota 



rumah sakit bisa segera membuat rapat untuk segera memecahkan masalah 

tersebut. Dalam rapat itu sering kali menggunakan layar LCD untuk 

menunjukan gambar sebagai penjelas konteks rapat tersebut kepada seluruh 

anggota rapat. 

4) Papan Penguman. Papan pengumuman juga masih banyak digunakan di 

ruangan staf-staf rumah sakit tersebut. Papan pengumuman tersebut selain 

untuk memberikan informasi terbaru juga ada yang digunakan untuk menulis 

jadwal tugas. 

2. Peningkatan kinerja karyawan dari pengaruh proses komunikasi Organisasi di 

RS.Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta  

 Komunikasi organisasi juga dapat bertujuan untuk meningkatkan semangat 

kinerja karyawan. Menumbuhkan sikap kedisiplinan, menambah kekompakan, dan 

merasa senang untuk bekerja. Komunikasi tersebut sering disebut dengan motivasi. 

Motivasi yang dijelaskan oleh informan-informan diatas sebagai berikut : 

Memberikan pujian, pengarahan, mendengarkan sharring, memberikan gaji yang 

sesuai, pemberian tugas (yang sesuai dengan kemampuan). 

3. Faktor-faktor yang menghambat komuikasi di RS.Ortopedi Prof. Dr. Soeharso 

Surakarta. 

Beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya komunikasi organisasi adalah 

sebagai berikut : karena masalah perbedaan pengetahuan, banyaknya pekerjaan, 

permasalahan alat komunikasi, kesalahan penafsiran suatu pesan. 

4. Usaha-usaha untuk mengurangi hambatan komunikasi organisasi di RS.Ortopedi 

Prof. Dr. Soeharso Surakarta 



  Dengan berbagai masalah yang menghambat komunikasi organisasi beberapa 

infroman memiliki cara untuk mengurangi masalah tersebut. Adapun masalah 

tersebut sebagai berikut : menyesuaikan tugas dengan kemampuannya, lebih sering 

mengingatkan, ganti dengan alat komunikasi lain. 

5. Permasalahan Komunikasi dalam Kinerja Karyawan RS.Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso 

Surakarta terhadap Pasien. 

Konsumen adalah raja. Begitu pula dengan pasien, dalam pemberian pelayanan 

terhadap pasien perlu dilakukan dengan baik, tidak dengan  emosi. Baik dari 

pelayanan administrasi maupun pelayanan pemeriksaan. Pelayanan yang di berikan 

oleh seluruh karyawan rumah sakit mestinya diterapkan sesuai misi yang tertulis 

dalam profil RS. Ortopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta. 

E. KESIMPULAN 

Komunikasi organisasi ke bawah membantu dalam penyampaian tugas-tugas yang 

dikerjakan sehari-hari. Berperannya komunikasi organisasi ke atas digunakan oleh 

bawahan untuk menyampaikan saran jika ada kekurangan yang pada lingkungan 

rumah sakit. Komunikasi horisontal digunakan untuk koordinasi tugas sesama 

pegawai Komunikasi diagonal digunakan untuk mencari informasi terbaru yang ada 

di RS. Ortopedi Prof. Dr.R.Soeharso. Media-media komunikasi yang di gunakan 

adalah memo, rapat rutin, telefon, dan papan pengumuman. Motivasi yang diberikan 

dari atasan ke bawahan di RS. Ortopedi Prof. Dr.R.Soeharso Surakarta berupa pujian, 

pengarahan, rekreasi berupa outbond, memberi solusi pada pegawai yang sedang 

bermasalah dan pemberian gaji yang sesuai dengan kinerja 



Faktor-faktor penyebab terjadinya hambatan komunikasi Rumah sakit ialah 

karena adanya perbedaan skill, pengetahuan dan sikap, banyaknya tugas yang 

mengganggu konsentrasi, adanya gangguan pada alat komunikasi umum seperti 

telefon.  Usaha-usaha untuk mengurangi hambatan komunikasi ialah menyesuaikan 

dalam pemberian tugas sesuai kemampuannya, sering mengingatkan khususnya 

dalam komunikasi yang berisi pesan tugas, agar tugas tersebut tidak menyebabkan 

masalah dan   menggunakan alat atau media komunikasi yang lain yang lebih baik. 

Kesimpulan terakhir ialah adanya penerapan kinerja yang tidak sesuai dengan misi 

yang tertulis dalam profil RS. Ortopedi Prof. Dr.R.Soeharso Surakarta.   

F. SARAN 

Untuk seluruh pegawai RS. Ortopedi Prof. Dr.R.Soeharso Surakarta supaya tetap 

selalu memanfaatkan komunikasinya, meningkatkan komunikasinya, dan fasilitas alat 

komunikasi. Untuk seluruh pegawai RS. Ortopedi Prof. Dr.R.Soeharso Surakarta 

hendaknya menerapkan kinerjanya sesuai visi misi yang tertulis di profil rumah sakit 

tersebut  
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