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Media merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi. Dalam suatu perusahaan sangat 

perlu sekali adanya suatu media internal yang digunakan sebagai sarana komunikasi internal. 

Yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pemkab Malang adalah 

peneliti melihat bahwa disana terdapat media informasi yang bersifat internal yaitu Buletin 

Kanjuruhan. Dari media tersebut peneliti melihat banyak kelebihan yang dimiliki Buletin antara 

lain bisa dibaca berulang ulang dan juga banyak informasi yang bisa didapat dari Buletin. 

Buletin Kanjuruhan sebagai media informasi , peneliti anggap kurang representative karena 

dilihat dari covernya yang kurang menarik, dan juga dari segi informasi yang terkesan monoton 

atau membuat bosan bagi pembaca karena hanya memuat informasi tentang segala aktivitas 

Pemkab Malang. Disamping itu Pemkab Malang merupakan sebuah instansi besar dan memiliki 

jumlah pegawai yang banyak pula, namun mengapa Buletin yang ada justru tidak sesuai dengan 

standar Buletin yang seharusnya dan tidak disesuaikan dengan jumlah pegawai. Hal ini didukung 

dengan hasil penelitian dimana hampir sebagian pegawai merasa kurang puas dengan adanya 

Buletin Kanjuruhan karena pegawai merasa informasi yang dimuat dalam Buletin Kanjuruhan 

kurang up to date atau sudah kadar luarsa.  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah seberapa besar tingkat Efektifitas Buletin 

Kanjuruhan sebagai Media Informasi ?, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat Efektifitas Buletin Kanjuruhan sebagai Media Informasi. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Uses and Gratifications yang mempunyai 

asumsi bahwa anggota khalayak dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi 

kebutuhannya.  

Dalam penelitian ini hanya ada 1 variabel. Jenis dan tipe dari penelitian ini adalah tipe deskriptif 

kuantitatif, sedangkan dasar dari penelitian ini adalah penelitian survey. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai Pemkab Malang, adapun pengambilan sampelnya 

menggunakan ClusterRandom Sampling berdasarkan unit kerja. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan peneliti 

adalah menggunakan tabel prosentase dan distribusi, sedangkan untuk menghitung tinggi 

rendahnya efektifitas Buletin Kanjuruhan sebagai Media Informasi menggunakan rumus mean. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Buletin Kanjuruhan berada pada 

posisi sedang yaitu berada pada titik 2,038. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa Buletin kanjuruhan kurang efektif dijadikan sebagai media informasi.  

 


