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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hovland, Janis, dan Kelley seperti yang dikemukakan oleh Forsdale  

ahli Sosiologi Amerika dalam buku komunikasi organisasi karya 

Muhammad Arni, mengatakan bahwa, “communication is the process by 

which a individual transmits stimuly (usually verbal) to modify the 

behaviour of other indviduals”. Dengan kata lain komunikasi adalah proses 

individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk 

mengubah tingkah laku orang lain. 

Definisi komunikasi tersebut menjelaskan bahwa komunikasi 

dianggap sebagai suatu proses dimana seorang individu memberikan 

stimulus berupa informasi atau pesan kepada individu lain yang berfungsi 

untuk mengubah pandangan individu tersebut. Sehingga dari proses 

komunikasi tersebut didapatkan satu interpretasi yang sama antara individu 

satu dan individu lainnya (komunikator dan komunikan). 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang selalu dilakukan oleh 

manusia. Faktanya tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah 

melakukan proses komunikasi dalam kehidupannya. Dengan melakukan 

aktifitas komunikasi individu dapat berinteraksi satu sama lain, serta 

komunikasi adalah sarana untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan 

seorang individu. 
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Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan suatu pola komunikasi yang 

dapat menjaga hubungan antara pihak eksternal maupun pihak internal dari  

perusahaan tersebut, baik perusahaan yang bersifat formal maupun informal. 

Komunikasi organisasi dibutuhkan untuk mencapai komunikasi yang efektif 

dalam organisasi. Dengan adanya komunikasi organisasi yang baik suatu 

organisasi dapat berjalan lancar, bahkan sebaliknya dengan tidak adanya 

sistem komunikasi yang baik diantara bagian organisasi maka akan terjadi 

kekacauan dalam sistem organisasi tersebut.  

Komunikasi yang efektif penting bagi semua organisasi. Oleh karena 

itu, setiap anggota dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan 

kemampuan komunikasi mereka. 

Untuk menunjang komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi 

dibutuhkan peran media sebagai perantara komunikasi tersebut. Kemajuan 

dan perkembangan yang terjadi dalam dunia komunikasi sekarang ini telah 

dipengaruhi oleh peran teknologi komunikasi sebagai media dalam proses 

komunikasi. Dalam buku “Teknologi Komunikasi” karya Agoeng 

Noegroho, William Paisley menyimpulkan “Technological change has 

placed communication on front of lines of a social revolution”. Yang 

artinya adalah bahwa perubahan teknologi telah menempatkan komunikasi 

pada lini terdepan revolusi sosial. Hal tersebut menekankan bahwa 

komunikasi adalah salah satu aspek  yang tidak bisa dilepaskan dalam 

perkembangan teknologi.  
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Menurut Siregar dalam melihat perubahan dan kemunculan model 

komunikasi baru, dapat dikembalikan pada dorongan peradaban yang 

penting dalam pengalihan pesan, yaitu teknologi “trans” dan “tele”. 

Kemajuan suatu moda komunikasi merupakan ikutan dari perubahan pola 

“gerak” dalam kehidupan masyarakat. 

Teknologi komunikasi telah memberikan perkembangan yang dinamis 

terhadap proses komunikasi. Dengan adanya teknologi komunikasi 

berfungsi sebagai alat yang mempermudah individu dalam berkomunikasi 

tanpa terhambat ruang dan waktu serta tanpa mengenal batas. Secara tidak 

langsung, teknologi komunikasi tersebut dapat mempengaruhi sistem sosial 

yang ada di masyarakat, dapat menciptakan manusia yang lebih individual 

dan mandiri. Ada sebuah teksline dari adanya perkembangan teknologi 

tersebut yaitu “Teknologi komunikasi mendekatkan yang jauh dan 

menjauhkan yang dekat”.  

Teknologi komunikasi yang paling berkembang pada saat ini adalah 

telepon genggam atau biasa disebut handphone. Telepon genggam adalah 

salah satu alat komunikasi yang sangat populer di kalangan masyarakat, 

bahkan tidak ada seorang pun masyarakat modern yang tidak memiliki alat 

komunikasi tersebut. 

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi serta inovasi dari 

adanya teknologi tersebut, munculah alat komunikasi telepon genggam yang 

banyak dikenal dengan istilah telepon pintar atau “smartphone”. Yang 

awalnya dulu telepon genggam hanya bisa digunakan untuk alat menelepon 
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atau saling bertukar pesan singkat.Sekarang telepon genggam mempunyai 

banyak aplikasi canggih yang dapat difungsikan dalam kehidupan manusia 

bahkan telepon pintar atau smartphone fungsinya hampir sama dengan 

komputer atau pc, hal tersebut didukung juga dengan adanya internet. 

Misalnya saja, dengan perkembangan teknologi komunikasi tersebut 

munculah inovasi bertukar pesan tanpa menggunakan short messages 

service (sms),  contohnya whatsapp,blackberry mesesnger, line, kakaotalk 

dan masih banyak lagi aplikasi seperti itu. 

Dalam sebuah organisasi teknologi tersebut juga berperan penting 

dalam proses komunikasi. Seperti yang terjadi dalam instansi rumah sakit, 

RSJ.Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Perkembangan teknologi 

komunikasi juga secara tidak langsung mempengaruhi proses komunikasi 

yang terjadi dalam instansi tersebut. .  

Rumah sakit jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat dibuka secara resmi 

pada tanggal 23 Juni 1902.  Pada awal perkembangannya rumah sakit 

tersebut memfokuskan penanganan pada kesehatan mental, tetapi pada 

perkembangannya mulai tahun 1996 sampai saat ini rsj melebarkan fokus 

pengobatan pada masalah kesehatan umum seperti kasus narkoba, 

pemeriksaan psikologi, gigi, laboratorium, radiologi, psikogiriatri 

(penanganan untuk orang usia lanjut), bahkan juga dibuka klinik kecantikan.  

Dengan mengemban visi “Menjadi Rumah Sakit Jiwa dengan 

Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa secara Paripurna mengacu 

pada Standar Pelayanan Kelas Dunia pada tahun 2015 untuk mewujudkan 
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masyarakat sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” dan misi “Mewujudkan 

pelayanan Kesehatan Jiwa yang prima dengan unggulan pada usia lanjut 

melalui pendekatan multisektoral, multidisiplin, komprehensif dan holistik. 

Menyediakan dan mengembangkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan 

penelitian dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa untuk meningkatkan 

kwalitas SDM.  Mewujudkan sistem manajemen keuangan dan pengelolaan 

sumber daya secara efisien, transparan dan akuntabel. Meningkatkan 

penanggulangan masalah psikososial di masyarakat melalui jejaring 

pelayanan kesehatan jiwa”. Rumah sakit jiwa berusaha untuk selalu 

membangun dalam segala bidang baik fisik maupun non fisik. Segala 

bentuk perubahan menuju kemajuan selalu diupayakan oleh rumah sakit 

tersebut mulai dari tingkat pelayanan kepada pasien, fasilitas, bahkan SDM 

yang terus dilatih.  

Perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat membuat 

sebagian besar orang memanfaatkan beberapa aplikasi media sosial yang 

terdapat pada smartphone. Misalnya Blackberry Messenger, Whatsapp, 

Line, dan masih banyak lainnya. Penggunaan ini bertujuan untuk 

meningkatkan aktifitas komunikasi, bertukar informasi,  silaturahmi antar 

karyawan, dan diharapkan dapat mempererat hubungan antar sesama 

karyawan yang menggunakan smartphone. 

Menurut salah satu karyawan yang bekerja di instansi terebut 

menuturkan bahwa, hampir seluruh karyawan di Rumah Sakit Jiwa Lawang 

sudah mengggunakan smartphone. Selain menggunakan telepon 
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extensionyang telah difasilitasi oleh Rumah Sakit Jiwa, proses komunikasi 

juga seringkali memanfaatkan smartphone. Komunikasi yang terjadi melalui 

smartphone tersebut, biasanya bersifat informal dan lebih dimanfaatkan 

dalam proses penyebaran pesan saat berada di luar jam kerja.  

Sebelum memanfaatkan smartphone dalam komunikasi internal 

organisasi, RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat pernah memfasilitasi 

karyawan dengan pembagian alat komunikasi berupa telepon genggam yang 

di integrasi dengan sistem komunikasi organisasi. Tetapi alat komunikasi 

tersebut hanya berjalan selama beberapa tahun.  

Dari data tersebut, peneliti tertarik untuk  mengetahui lebih lanjut 

mengapa pemanfaatan smartphone dalam komunikasi internal dirasa lebih 

efektif daripada pemanfaatan teknologi komunikasi yang telah difasilitasi. 

Terkait dengan hal tersebut, peneliti mendeskripsikan terlebih dahulu 

bagaimana pola komunikasi melalui smartphone yang dirasa cukup efektif 

dalam komunikasi internal organisasi RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat 

Lawang.  

Sebelumnya sudah ada peneletian terkait yang serupa dengan judul 

penelitian tentang pola komunikasi organisasi. Penelitian sebelumnya 

berjudul “Pola Penggunaan Telepon Seluler Sebagai Media Penunjang 

Kerja Antara Pihak Manajemen dengan Karyawan (Studi Pada Karyawan 

PT. Ekamas Fortuna Gampingan-Pagak) yang dilakukan oleh Ayu Ratna 

Sofia Susilawati Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 

2005. Pada penelitian sebelumnya lebih terfokus pola komunikasi organisasi 
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yang berhubungan dengan media penunjang kerja yang memanfaatkan 

telepon seluler fasilitas dari perusahaan, sedangkan pada penelitian ini lebih 

merujuk pada pola komunikasi organisasi melalui smartphone yang dimiliki 

oleh karyawan perusahaan itu sendiri tanpa ada dukungan  fasilitas dari 

perusahaan dan melalui beberapa macam bentuk media sosial.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah pola komunikasi internal organisasi melalui teknologi 

komunikasi di RSJ.Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan pola komunikasi internal 

organisasi melalui teknologi komunikasi di RSJ.Dr.Radjiman 

Wediodiningrat Lawang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan  Akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu komunikasi, khususnya bidang komunikasi organisasi 

dalam pemanfaatan alat telekomunikasi bagaimana teknologi 

mempengaruhi kehidupan masyarakat, serta untuk menerapkan beberapa 
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ilmu yang telah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswi Ilmu 

Komunikasi dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis 

tentang komunikasi organisasi yang dikaitkan dengan pemanfaatan 

teknologi komunikasi dalam suatu organisasi. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pihak Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang terkait 

dengan penggunaan smartphone untuk menunjang komunikasi internal 

organisasi bagi karyawan instansi tersebut, bagaimana pengembangan 

selanjutnya terhadap pola komunikasi dengan menggunakan smartphone.  

 


