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,BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pada suatu jaman dengan teknologi yang kian berkembang, disetiap 

perusahaan selalu menginginkan suatu keberhasilan dalam suatu tujuan yaitu 

persaiangan bisnis. Banyak cara yang mereka tempuh demi mengalahkan pesaing-

pesaing di dunia bisnisnya dalam jangka pendek hingga jangka panjang. 

Menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan berkualitas adalah salah satu 

cara sebuah perusahaan agar perusahaannya berjalan dengan efektif dan efisien. 

Selain itu perusahaan harus menyusun dan menjalankan tujuan serta strategi 

mereka dalam persaingan dengan saingan bisnisnya. Akan tetapi jika internal 

perusahaan tersebut kurang mendukung, strategi yang dibuat tidak akan pernah 

bisa berjalan dengan baik. Manajemen pemasaran dari perusahaan tersebut 

berperan penting dalam publikasi perusahaan.  

Aktivitas-akitivitas diatas mempunyai peran baik secara internal maupun 

eksternal dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini publikasi merupakan peran 

yang sangat berpengaruh dalam memperkenalkan produk-produk suatu 

perusahaan bahkan untuk membangun citra sebuah perusahaan tersebut. Dengan 

adanya media internal komunikasi, humas perusahaan dapat melakukan 

komunikasi kesesama karyawan (two ways communication).  

Kegiatan public relations pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi. 

Tetapi berbeda dengan jenis kegiatan komunikasi lainnya, kegiatan komunikasi 
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dalam public relations mempunyai ciri-ciri tertentu, disebabkan karena fungsi, 

sifat organisasi dari lembaga dimana public relations itu berada dan berlangsung, 

sifat-sifat manusia yang terlibat, terutama publik yang menjadi sasaran, faktor-

faktor eksternal yang mempengaruhi dan sebagainya bersifat ciri khas. Ciri hakiki 

dari komunikasi dalam public relations adalah komunikasi yang bersifat timbal 

balik (two-way traffic). Komunikasi yang bersifat timbal balik ini sangat penting 

dan mutlak harus ada dalam kegiatan public relations dan terciptanya feedback 

merupakan prinsip pokok dalam public relations. (Rachmadi,1992:6). 

Komunikasi internal biasanya dibangun dengan berbagai beragam cara. 

Salah satunya melalui in-house publishing seperti majalah internal, buletin, 

website, buku saku, dan sebagainya. Tapi, yang sering dikenal saat ini adalah 

internal magazine dan buletin maupun internal web. 

Sebagai sarana komunikasi internal, buletin atau in-house magazine ini 

memiliki peran strategis menjembatani komunikasi antara manajemen dan 

karyawan. Lewat media ini manajemen perusahaan bisa menyampaikan suatu 

kebijakan secara utuh serta latar belakangnya. Dengan adanya informasi yang 

akurat ini diharapkan kesalahan persepsi dan salah paham terhadap suatu 

kebijakan bisa dihindari. 

Bagi perusahaan, media internal bukan hanya menjadi sarana komunikasi 

saja, tapi juga sebagai sarana memotivasi karyawan. Model media internal seperti 

menyajikan berbagai macam hal mengenai apa saja yang terjadi di dunia 

perbankan khususnya Bank BNI cabang Malang . Materi yang disampaikan bukan 

sekedar aktifitas perusahaan, tapi juga materi pengembangan sumber daya 
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manusia. Artikel yang ditulis bisa berupa kolom dari pakar menajemen atau 

pengalaman karyawan mengembangkan skill yang dimiliki. 

Tidak sedikit media internal yang difungsikan sebagai sarana marketing dan 

promosi. Konsep media seperti ini tentu berbeda dibanding media internal untuk 

memotivasi karyawan. Materi yang disampaikan juga berbeda karena berkaitan 

dengan kegiatan pemasaran. Tema yang berhubungan dengan pengembangan 

karyawan biasanya mendapat porsi kecil. Intinya media internal dikemas sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. 

Salah satu perusahaan yang sudah berdiri sejak lama dan mempunyai nama 

di masyarakat yaitu PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Sejalan dengan 

perkembangan dan kemajuan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, 

selama 66 tahun usia BNI sejak didirikan pertama kali pada tanggal 5 Juli 1946, 

BNI terus tumbuh dan berkembang bersama Negeri, mengawal pembangunan di 

berbagai sektor industri, sesuai dengan tagline BNI Melayani Negeri, Kebanggaan 

Bangsa. 

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan 

lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan 

identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga 

menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja 

secara terus-menerus. 

Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI 

bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa 



4 

 

menjadi kebanggaan negara. (http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/ 

sejarah.aspx  diakses pada hari rabu tanggal 31 Maret 2014 pukul 21.38) 

Materi yang ditampilkan di media internal biasanya juga dikaitkan dengan 

siapa yang akan membaca. Apabila media itu dikhususkan untuk kalangan 

internal, tidak ada salahnya persoalan yang terjadi di perusahaan dibahas untuk 

memberikan gambaran kepada karyawan tentang solusi yang diambil perusahaan. 

Media internal seperti ini dipublikasikan dalam jumlah terbatas dengan pembaca 

yang terbatas pula. Oleh karenanya sebuah menajemen dalam perusahaan bertugas 

untuk menjelaskan tentang beberapa hal yang dimiliki oleh perusahaannya seperti 

halnya kebijakan maupun program yang dimiliki dan yang akan disampaikan 

kepada karyawannya. Begitupun sebaliknya, karyawan dalam sebuah perusahaan 

harus bisa memahami segala pesan dari perusahaannya melalui media internal 

tersebut, karena peran media internal sebuah perusahaan berfungsi membantu 

perusahaan dalam menyampaikan pesan dari perusahaan kepada pegawainya. Dan 

pola organisasi komunikasi memberi kemungkinan berlangsungnya sistem 

komunikasi dalam arah yang berbeda-beda tersebut terdiri dari 3 macam, antara 

lain. 

   1. komunikasi yang dilakukan kebawah (downwards communication) 

Komunikasi ini mengalir dari pemimpin (manajer) ke jenjang yang 

rendah (karyawan). Bentuknya yang umum adalah instruksi, memo 

resmi, pengumuman, surat edaran, pedoman kerja dan lain-lain. Dari 

hasil komunikasi tersebut akan terjadi feedback (timbal balik). 

  2. komunikasi yang dilakukan keatas (upwards communication) 

Arus komunikasi dari bawahan ke atas (pimpinan), lebih menekankan 

segi pertanggungjawaban antara hubungan pimpinan dan bawahan. 

Bentuk komunikasi adalah surat pertanggungjawaban, laporan dan lain-

lain. 

  3. komunikasi horizontal 

http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/%20sejarah.aspx
http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/%20sejarah.aspx
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Komunikasi sering bersifat tidak formal. Berkomunikasi satu sama lain 

bukan pada waktu bekerja (Rachmadi,1992:70). 

 

 Secara struktual, Public Relations merupakan bagian integral dari suatu 

kelembagaan dan bukan suatu fungsi atau bagian yang berdiri sendiri. Public 

relations adalah penyelenggara komunikasi timbal balik antara suatu lembaga 

dengan publik yang mempengaruhi sukses tidaknya lembaga tersebut. Dari pihak 

suatu lembaga, komunikasi seperti ini ditujukan untuk menciptakan saling 

pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan, kebijakan dan tindakan 

lembaga. 

Fungsi dari public relations adalah menumbuhkan hubungan baik antara 

segenap komponen pada suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, 

menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua ini bertujuan untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan pengertian dan kemauan baik (good will) publiknya serta 

memperoleh opini publik yang menguntungkan (atau untuk menciptakan 

kerjasama berdasarkan hubungan yang baik dengan publik). (Rachmadi,1992:7). 

Seperti halnya sebuah majalah internal yang ada di dalam sebuah 

perusahaan. Majalah internal di sebuah perusahaan sangat berpengaruh besar 

terhadap kemajuan sebuah perusahaan. Dimana informasi mengenai perusahaan 

tercantum di dalam majalah tersebut. Begitu banyak macam majalah internal suatu 

perusahaan, di antaranya majalah internal untuk karyawan perusahaan itu sendiri, 

untuk stockholder, bahkan untuk custumer / pembeli sebuah produk di perusahaan 

tersebut. Dan pastinya majalah internal mengangkat semua tentang perusahaan 

tersebut untuk tetap meningkatkan kemajuan karyawannya. 
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Di dalam majalah internal sebuah perusahaan sendiri pastinya di kelola oleh 

seorang atau sekelompok orang yang professional dibidang tersebut agar 

informasi yang tersaji didalam majalah itu terpercaya dan menarik untuk dibaca. 

Dan Humas (public relations) lah yang berwenang penuh dengan hal tersebut, 

bagaimana pengelolahan informasi dapat tersampaikan dan informasi itu 

memberikan sebuah manfaat yang bermanfaat bagi karyawan, custumer maupun 

perusahaan tersebut. Akan tetapi sebuah majalah internal akan lebih focus kepada 

karyawannya.  

Sebagai wujud peran perusahaan kepada para pegawainya, kemampuan 

melakukan komunikasi dan adanya peran media komunikasi internal dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Untuk mencapai tujuan dan kualitas merupakan 

hal yang sangat di prioritaskan perusahaan dalam mencapai target khususnya 

PT.BNI cabang Malang. Komunikasi dua arah atau pola organisasi memberi 

kemungkinan berlangsungnya sistem komunikasi dalam arah yang berbeda-beda: 

kebawah (downwards), ke atas (upwards), horisontal, dan diagonal perusahaan 

tersebut. Humas mempunyai teknik dan media yang bervariasi untuk mengatur 

jalannya perusahaan tersebut. Dari sinilah peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Pemanfaatan Majalah Internal Bagi Karyawan PT. Bank BNI Cabang 

Malang”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemanfaatan majalah internal perusahaan dalam 

menyampaikan informasi kepada karyawan PT. Bank BNI cabang 

Malang? 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan majalah 

internal sebagai media komunikasi bagi karyawan PT. Bank BNI cabang 

Malang? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan majalah internal perusahaan dalam 

menyampaikan informasi kepada karyawan PT. Bank BNI cabang 

Malang 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan 

majalah internal sebagai media komunikasi bagi karyawan PT. Bank BNI 

cabang Malang 

 

D.   Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai masukan  bagi 

mahasiswa FISIP khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammmadiyah Malang secara umum dan seharusnya bisa menjadi 

referensi penelitian berikut mengkaji penelitian yang sama. 

 

2. Secara Praktis 

  Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi PT. Bank BNI 

Malang dan dapat memaksimalkan pemanfaatan media internal perusahaan 

serta peran public relations dapat membantu peran manajemen dan 

menjaga hubungan yang baik di lingkungan kerja. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Komunikasi  

1. Pengertian Komunikasi 

Dalam pergaulan hidup manusia di mana masing-masing individu satu 

sama lain beraneka ragam itu terjadi interaksi, saling mempengaruhi  demi 

kepentingan dan keuntungan pribadi masing-masing. Terjadinya saling 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam bentuk percakapan. Hakekat 

komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia, yang dinyatakan itu adalah 

pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa 

sebagai penyalurnya (Effendy, 2003:28). Komunikasi pada umumnya diartikan 

sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah 

hubungan, atau diartikan pula sebagai saling tukar-menukar pendapat. Menurut 

Widjaja, (1998:13) komunikasi dapat diartikan hubungan kontak antar dan antara 

manusia baik individu maupun kelompok. 

Sehubungan dengan pengertian komunikasi di atas maka dalam sebuah 

organisasi setidaknya akan terjadi hubungan komunikasi antar personal dan 

seluruh perusahaan atau organisasi hal ini sesuai dengan pendapat dari Glueck 

(dalam Widjaja, 1998:13) yang membagi komunikasi dalam dua hal utama yaitu: 

1) Interpersonal Communications yaitu proses pertukaran informasi serta 

pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam 

kelompok kecil manusia. 

2) Organization Communications dimana pembicara secara sistematis 

memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang 

banyak di dalam organisasi dan kepada pribadi-pribadi dan lembaga-

lembaga yang berhubungan. 

 

Komunikasi interpersonal sehubungan dengan pekerjaan terjadi karena 
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dalam menyelesaikan suatu pekerjaan biasanya tidak semua orang memahaminya 

dengan baik dia perlu bertanya kepada yang lebih memahaminya sehingga 

terjadilah komunikasi baik dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang 

dibebankan kepada mereka. Namun apabila komunikasi ini tidak berhubungan 

dengan pekerjaan maka akan berdampak pada penurunan kinerja karena karyawan 

sibuk dengan komunikasi yang dilakukan dan melupakan pekerjaan yang 

sebenarnya harus segera di selesaikan. Komunikasi secara organisasi dilakukan 

dalam bentuk pertemuan-pertemuan resmi yang ditujukan kepada seluruhnya 

maupun bagian-bagian tertentu dari perusahaan 

2. Fungsi Komunikasi 

    Fungsi komunikasi menurut Effendy (2003:55) adalah:  

 

a.   Menginformsikan (to inform) 

 Komunikasi merupakan penyampaian pesan atau informasi melalui 

media, baik televisi maupun media massa. Dalam fungsi ini orang 

dapat mengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi 

internasional, lingkungan dan orang lain, dan agar dapat mengambil 

keputusan yang tepat. 

b.   Meniddik (to educate) 

 Pendidikan adalah komunikasi dalam arrti kata bahwa dalam proses 

tersebut terlibat dua komponen yang terdiri atas manusia yaitu 

komunikator dan komunikan. Tujuan pendidikan adalah khas atau 

khusus, yakni meningkatkan pengetahuan seseorang mengenai suatu 

hal sehingga mendorong perkembangan intelektual, pembentukan 

watak, dan pendidikan keterampilan serta kemahiran yang diperlukan 

pada semua bidang kehidupan. 

c.    Menghibur (to entertain) 

Mengenai hal ini, memang jelas tampak pada televisi, film, dan 

rekaman suara merupakan sarana hiburan yang menghibur 

masyarakat. Media massa lainnya, seperti surat kabar dan majalah, 

meskipun fungsi utamanya adalah informasi dalam bentuk 

pemberitahuan, rubrik-rubrik hiburan selalu ada. Bagi para pembaca, 

rubrik-rubrik hiburan itu memang penting untuk melepaskan saraf-

saraf setelah berjam-jam membaca berita-berita berat, yang terjadi 

baik di dalam maupun di luar negeri. 

d.    Mempengaruhi (to influence) 
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Pengaruh dalam berkomunikasi sangat berperan penting di dalam 

masyarakat. Orang yang tidak pernah berkomunikasi denga manusia 

bissa dipastikan akan “tersesat”, karena ia tidak sempat menata 

dirinyadalam suatu lingkungan sosial. Bila dalam suatu lingkungann 

sosial itu memiliki komunikasi yang buruk, pasti akan berpengaruh 

kepada masyarakat lainnya. 

 

 

Fungsi komunikasi menurut Laswell dalam Nurudin (2007:15) adalah 

sebagai berikut: 

1. Penjagaan / pengawasan lingkungan (surveilance of the environment) 
2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk 

menanggapi lingkungannya (correlation of the part of society in 
responding to the environment) dan 

3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya 
(transmission of the social heritonge) 

3.  Efektifitas Komunikasi 

  Komunikasi yang efektif menurut Tubbs dan Moss dalam Rakhmat, 

(1993:13) paling tidak menimbulkan lima hal : 

a. Pengertian 

Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang 

dimaksud komunikator. 

b. Kesenangan 

Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan dan 

membentuk pengertian tetapi juga dimaksudkan untuk menimbulkan 

kesenangan. 

c. Mempengaruhi Sikap 

Paling sering komunikasi dilakukan untuk mempengaruhi orang lain 

d. Hubungan Sosial yang Baik 

Komunikasi juga ditujukan untuk menimbulkan hubungan sosial yang 

baik. 

e. Tindakan 

Efektivitas biasanya diukur dari tindakan nyata yang dilakukan 

komunikan. Tindakan merupakan indikator efektivitas komunikasi 

yang paling penting karena untuk menimbulkan tindakan harus lebih 

dulu berhasil menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah 

sikap atau menimbulkan hubungan yang baik 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
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komunikasi yang efektif adalah suatu komunikasi yang di dalamnya menyangkut 

hal-hal yang bisa mengandung  hubungan sosial yang baik di antara para 

komunikan yang bersangkutan, di mana mereka bisa mengambil suatu tindakan 

yang baik dari komunikasi tersebut. 

 

E.2  Komunikasi Organisasi 

1. Pengertian Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan 

bagaimana terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa 

yang sedang terjadi. Lebih jelasnya komunikasi organisasi adalah proses 

penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara dan mengubah 

suatu organisasi. Komunikasi lebih dari pada sekadar alat. Konsep ”makna” 

adalah relavan dan penting untuk membedakan anatara perspektif fungsionalis 

(objektif) dan perspektif interpetif (subyektif) mengenai komunikasi organisasi. 

Suatu citra lain komunikasi (subyektif) menunjukkan bahwa makna pesan 

dinegosiasikan antara para peserta. Makna muncul berkembang dalam interaksi 

yang berlangsung. Hubungan antara para peserta, juga konteksnya akan 

menentukan makna kata-kata yang bersangkutan. Fokus perhatiannya adalah pada 

tranksaksi verbal dan nonverbal (Pace dan Faules, 2002:33). 

Menurut James D. Mooney mengatakan: “organisasi adalah bentuk dari 

tiap kumpulan manusia untuk memperoleh atau mencapai tujuan bersama”. Jadi 

pengorganisasian sebagai fungsi organik dari manajemen tidak lain adalah 

keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang dan tanggung jawab serta 
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wewenang, sehingga tercipta suatu tatanan yang dapat digerakkan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Pengorganisasian dijalankan dalam tiga tahapan, yaitu: penyusunan struktur 

(structuring), pemilihan dan penempatan orang setepat-tepatnya (staffing) dan 

penentuan fungsi dan tugas untuk masing-masing orang dan unit (fungsionalisme).  

(Rachmadi,1992:68-69). 

Arni, (2002:67) memberikan definisi komunikasi organisasi yaitu 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 Tubbs dan Moss (1996 dalam Masmuh 

2008:5) mengatakan, beberapa faktor-faktor struktural dalam organisasi yang 

mengharuskan para anggotanya bertindak sesuai dengan peranan yang diharapkan.  

Mulyana, 2001 dalam Masmuh, (2008:6) menawarkan lingkup kajian 

komunikasi organisasi sebagai berikut: Komunikasi organisasi (organization 

communication) terjadi dalam suatu jaringan yang lebih besar dari pada 

komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi dapat dilihat dari definisi 

fungsional dan definisi interpretifnya 

a. Definisi fungsional 

Komuniasi organisasi sebagai petunjuk dan penafsiran pesan diantara 

unit-unit komunikasi orang-orang dalam jabatan yang merupakan 

bagian dari suatu organisasi tertentu. 

b. Definisi interpretif 

Komunikasi organisasi cenderung menekankan kegiatan penanganan 

pesan yang terkandung dalam suatu “batas organisasional”. 

Komunikasi organisasi dipandang dari suatu perspektif interprektif 

(subjektif) adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang 

merupakan organisasi. 

 

2.  Iklim Komunikasi Organisasi 
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Menurut Masmuh (2008:44) iklim komunikasi dan organisasi merupakan 

hal yang perlu menjadi perhatian seorang pemimpin organisasi karena faktor 

tersebut banyak sedikitnya ikut mempengaruhi tingkah laku karyawan. Menurut 

Wayne dkk dalam Masmuh (2008:45) bahwa iklim komunikasi lebih luas dari 

persepsi karyawan terhadap kualitas hubungan dan komunikasi dalam organisasi 

serta tingkat pengaruh dan keterlibatan. Bahkan ia mengatakan bahwa iklim 

komunikasi organisasi jauh lebih penting daripada keterampilan atau teknik-

teknik komunikasi semata-mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif. 

Iklim komunikasi penting karena mengaitkan konteks organisasi dengan konsep-

konsep, perasaan-perasaan dan harapan-harapan anggota organisasi dan 

membantu menjelaskan perilaku anggota organisasi. 

Pace dan Faules (2002:147) menjelaskan sebagai berikut: 

Iklim komunikasi organisasi menggambarkan suatu kiasan bagi iklim fisik. 

Sama seperti cuaca membentuk iklim fisik untuk suatu kawasan, cara 

orang bereaksi terhadap aspek organisasi menciptakan suatu iklim 

komunikasi. Iklim fisik terdiri dari kondisi cuaca-cuaca umum mengenai 

suatu wilayah. Iklim fisik merupakan gabungan dari temperatur, tekanan 

udara, kelembaban, hujan, sinar matahari, mendung dan angin sepanjang 

tahun yang dirata-ratakan atas serangkaian tahun. Iklim komunikasi di 

pihak lain merupakan gabungan  dari persepsi-persepsi suatu evaluasi 

mikro mengenai peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respon pegawai 

terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik antarpesona, 

dan kesempatan bagi pertumbuhan organisasi tersebut. 

  

 

3.  Fungsi Komunikasi dalam Organisasi 

 Menurut Masmuh, (2008:74) mengemukakan beberapa fungsi dalam 

organisasi, antara lain: 

a. Fungsi produksi dan pengaturan 

Komunikasi yang terutama berhubungan dengan penyelesaian 
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pekerjaan dan membantu organisasi mencapai tujuan produksi (produk, 

jasa dsb) adalah berorientasi pengaturan da produksi. 

b. Fungsi pembaharuan 

Yaitu aktivitas-aktivitas komunikasi seperti sistem saran di seluruh 

organisasi, pekerjaan penelitian dan pengembangan, riset dan analisa 

pasar, sidang-sidang urun saran (brainstorming) dan panitia tank 

pemikir. Fungsi ini menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya 

c. Fungsi pemasyarakatan atau pemeliharaan 

Yaitu aktivitas-aktivitas komunikasi yang menyangkut  harga diri para 

anggota organisasi, imbalan dan motivasi pegawai, moral, hubungan 

antar pribadi mereka dalam organisasi. Agar pegawai betah dalam 

organisasi dan berprestasi memadai, mereka hendaklah memperoleh 

pengalaman menyenangkan dalam organisasi itu. 

d. Fungsi tugas 

Yaitu aktivitas-aktivitas komunikasi yang berkenaan dengan 

pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. 

 

e. Fungsi perintah 

Yaitu komunikasi memperbolehkan anggota organisasi membicarakan, 

menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah. 

f. Fungsi relasional 

Yaitu komunikasi memperbolehkan anggota organisasi menciptakan 

dan mempertahankan bisnis produktif dan hubungan personal dengan 

anggota organisasi lain. 

g. Fungsi manajemen ambigu 

Yaitu pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan yang 

sangat ambigu 

 

 

4. Etika Komunikasi dalam Organisasi 

Masmuh, (2008:100) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan etika 

komunikasi berarti suatu ukuran (standard) yang dipakai untuk melakukan nilai-

nilai, norma-norma dan azas-azas moral yang dipakai sebagai pegangan yang 

umum diterima bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar 

salahnya tindakan manusia sebagai manusia dalam proses yang melibatka orang 

lain tetapi seringkali organisasi lebih banyak menyoroti masalah etika ini daripada 

pihak-pihak lainnya. 
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Masmuh, (2008:102) mengemukakan  beberapa standar etika komunikasi 

organisasi yang meliputi:  

a. Kehati-hatian 

Standar ini menggabarkan bahwa seorang komunikator (pemimpin) 

dalam suatu organisasi seharusnya menggunakan kemampuan 

persuasifnya sendiri untuk menilai secara menyeluruh pesan-pesan yang 

jelas dan yang tersembunyi dari organisasi tersebut dan harus 

menghindari penerimaan atas pandangan konvensional secara otomatis 

dan tanpa berfikir. 

b. Mudah untuk dicapai 

Standar ini menggambarkan bahwa seorang komunikator (pemimpin) 

dalam suatu organisasi harus terbuka terhadap kemungkinan diubahnya 

pesan dari orang lain dari orang yang dibujuk. 

c. Tanpa kekerasan 

Standar ini menggambarkan bahwa seorang komunikator (pemimpin)  

seharusnya lebih mengutamakan komunikasi persuasif (menekankan 

pada aspek kemanusiaan) dari pada komunikasi koersif (memaksa atau 

mengancam). 

d. Empati 

Standar ini menggambarkan bahwa seorang komunikator (pemimpin) 

seharusnya mampu memposisikan dirinya pada posisi orang lain 

(karyawan). Artinya komunikator benar-benar mendengarkan argumen,, 

opini, nilai dan asumsi orang lain, terbuka terhadap perbedaan pendapat, 

mengesampingkan cetusan stereotip berdasarkan jumlah julukan atau 

isyarat non verbal, dan menghargai hak semua orang sebagai person 

untuk memegang pandangan yang berbeda. 

 

Solomon dan Hanson, 1985 dalam Pace dan Faules, (2002:542) 

mengemukakan bahwa etik dikaitkan dengan pemikiran dan cara bersikap, 

pemikiran mengenai etika terdiri dari evaluasi masalah dan keputusan dalam arti 

bagaimana kedua hal ini memberi andil pada kemungkinan peningkatan seseorang 

seraya menghindari akibat yang merugikan orang lain dan diri sendiri. 

Selanjutnya Pace dan Faules, (2002:542) menjelaskan tentang pedoman 

penting dalam memilih perilaku etis, secara singkat apakah makna yang lebih 

dalam dari setiap pedoman ini bagi orang-orang yang bekerja dalam organisasi 

yaitu: 
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1. Memberi andil kepada orang lain bila masuk akal untuk melakukan hal 

ini dan menghindari akibat-akibat yang membahayakan orang lain 

2. Mematuhi kesepakatan dan perjanjian yang melebihi kesopanan dan 

aturan 

3. Jangan hanya mematuhi hukuman dan menghindari keputusan dan 

tindakan yang tidak pantas 

4. Mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan 

tuntutan moral dasar 

5. Memelihara reputasi dan nama baik setiap orang. 

 

5.   Komunikasi Internal 

Sebuah komunikasi dengan karyawan dan pemegang saham untuk 

menginformasikan mereka tentang perubahan (misalnya selama merger 

perusahaan), dan tetap up to date dengan berita perusahaan dan perkembangan 

atau untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut Oliver, (2006:63) perubahan berskala besar dari program 

komunikasi internal harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 

1. Perubahan tersebut harus dimulai dari isu-isu penting jangka pendek 

yang dihadapi dan dipahami oleh para manajer serta tidak dimulai 

dengan program komunikasi bisnis dan global dan jangka panjang yang 

dipublikasikan sebagai dokumen yang tidak sensitif terhadap kebutuhan 

individu. 

2. Perubahan tersebut harus menciptakan pandangan yang realistis 

mengenai apa yang dapat dicapai dan tidak terlalu mengandalkan pada 

harapan yang selalu meningkat. 

3. Perubahan tersebut harus menawarkan kesempatan bagi pembelajaran 

perilaku dan bukan pembelajaran representasional, yaitu perubahan apa 

yang dapat dilakukan oleh orang dan bukan mendorong pembelajaran 

melalui penggunaan kata-kata dan bahasa baru untuk meredakan 

ketegangan antara apa yang dilakukan orang. 

4. Perubahan harus terbuka terhadap perubahan tekanan lingkungan dan 

prioritas. 

5. Perubahan bahkan harus memasukkan orang-orang pragmatis yang 

berpikir jangka pendek dan panjang, yaitu para pelaku bisnis yang 

menolak terlibat secara emosional  
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 Komunikasi internal  disebut juga komunikasi pegawai atau employee 

communication yang memiliki tiga wujud, yaitu komunikasi ke bawah (downward 

communication) yakni dari pihak pimpinan ke pegawai, komunikasi keatas 

(upward communication)dari pegawai ke pihak pimpinan dan berlangsung antara 

sesama pegawai (sideways communication). Menurut Jefkins, (2004:195) tingkat 

efektivitas dari PR internal itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tiga hal pokok, 

yaitu:  

a.  Keterbukaan pihak manajemen. 

b.  Kesadaran dan pengakuan pihak manajemen akan nilai penting dan arti 

penting komunikasi dengan para pegawai. 

c.  Keberadaan seorang manaje komunikasi yang tidak hanya ahli dan 

berpengalaman, tetapi juga didukung oleh sumber daya teknis yang 

modern. 

 

         Tujuan-tujuan sebuah program komunikasi internal telah dibangun dan 

keputusan-keputusan dibuat mengenai fungsi tersebut harus melapor, jadi program 

tersebut siap untuk implementasi. Di dalam suatu organisasi, sistem komunikasi 

yang lebih besar dapat menjadi bagian dari pekerjaan tiap orang, karena metode 

ideal dari berkomunikasi dengan karyawan adalah satu-lawan-satu dengan 

sekelompok karyawan kecil. 

          Bahkan di organisasi yang lebih besar sekalipun memerlukan keintiman di 

dalam usaha komunikasi internal adalah awal yang baik untuk membantu sebuah 

program yang lebih formal. Didalam suatu perusahaan ada beberapa tahap penting 

dalam mengimplementasikan sebuah program komunikasi internal yang efektif, 

mulai dari mekanisme personal satu-lawan-satu hingga program-program yang 

menggunakan teknologi untuk mendistribusikan pesan-pesan dengan luas. (Paul 

A, 2009:217). 
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E.3  Media Massa 

1.  Pengertian Media Massa 

  Media massa yaitu media yang memiliki jumlah audience banyak dan 

beragam dalam hal usia, jenis kelamin, pendidikan, ekonomi, dan geografis. 

Media massa merupakan alat komunikasi yang sangat penting saat ini. Media 

massa digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dari 

berbagai jenis alat-alat komunikasi yang digunakan. Media massa terdiri dari dua 

kelompok besar, yaitu media cetak dan elektronik. Media cetak diantaranya surat 

kabar, majalah, bulletin, pamflet dan brosur. Sedangkan media elektronik 

diantaranya radio, televisi dan film (Cangara, 2004: 25). 

 Media cetak maupun media elektronik masing-masing memiliki 

keunggulan dan kelemahan serta efek yang ditimbulkan ketika pesan 

disampaikan. Melalui media massa, khalayak dapat menerima pesan meski adanya 

perbedaan letak geografis. Indonesia sebagai Negara kepulauan, dimudahkan 

dengan media massa untuk menyebarkan satu informasi ke seluruh masyarakat. 

Efek yang ditimbulkan media massa dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku 

khalayak, untuk itu setiap pesan yang disampaikan hendaknya harus mudah 

dimengerti dan diterima masyarakat. 

2.  Karakteristik/Ciri Media Massa 

Menurut Cangara, (2004:126) karakteristik media massa dapat dijabarkan 

sebagai berikut:: 
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a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari 

banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai 

pada penyajian informasi. 

b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. 

Kalaupun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu 

dan tertunda. 

c.  Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan 

jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan 

simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak 

orang pada saat yang sama. 

d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat 

kabar dan semacamnya. 

e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan 

dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa   

 

3.  Media Internal 

   Media Internal adalah publikasi menggunakan media yang secara khusus 

dibuat oleh organisasi untuk kalangan lingkungan dalam (internal). Media ini 

biasanya memiliki format sebagai majalah, tabloid dan lainnya. Bentuk yang 

digunakan untuk media internal tergantung dari besar kecilnya organisasi dan 

anggaran yang tersedia. Manfaat media internal yaitu:  

1.  Sebagai media penyebarluasan informasi tentang operasional perusahaan, 

mensosialisasikan kebijakan perusahaan dan mengangkat isu umum masalah-

masalah perusahaan. 

2.  Saat dimanfaatkan dengan baik, media internal mampu mendekatkan 

karyawan dan perusahaan. Pengukuran keberhasilan media internal adalah 

saat karyawan merasa bagian dari organisasi melalui media internal. 

3.  Dapat membantu saling pengertian antar karyawan. 

4. Menanamkan budaya organisasi, mempertahankan dan mensosialisasikan 

perubahan. 
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Adapun bentuk-bentuk media internal menurut Jenkins ada lima bentuk 

media internal yaitu: 

1. Buletin: biasanya digunakan sebagai komunikasi reguler antara karyawan dan 

atasannya. 

2. Nawala: berisi pokok-pokok berita untuk pembaca yang sibuk. 

3.  Majalah: berisi karangan khas, tulisan artikel, gambar atau foto, dan biasanya 

terbit secara berkala.  

4. Tabloid atau koran tabloid: seperti surat kabar umum dengan pokok-pokok 

penting,artikel, artikel pendek dan ilustrasi. 

5.   Majalah dinding: formatnya yang ada titik-titik tertentu lokasi suatu 

organisasi. 

Adapun aspek-aspek penyusunan media internal yaitu informasi adalah 

menambah pengetahuan (baru) bagi pembacanya, seperti berita tentang 

perkawinan, kelahiran, kesejahteraan karyawan, pertemuan dan sebagainya. 

Pendidikan adalah memperkenalkan pada pembacanya tentang cara baru 

melakukan kegiatan atau cara-cara mengatasi masalah. Rekreasi adalah informasi 

yang dikandung memeiliki ganjaran psikologis. 

 Hal-hal yang terkait dalam memilih media internal antara lain: 

1.  Media internal dapat dibuat sesuai dengan jumlah dana. Termasuk 

menimbang atau tidaknya menggali sumber pendanaan dari majalah 

internal.  

2.  Sejauh mana relevansinya dengan pencapaian tujuan dan target sasaran 

yang dituju. 
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3.  Sumber daya yang diperlukan dalam membuat media internal. 

4. Kebijakan redaksi, gaya penulisan terkait dengan target sasaran, dan proses 

percetakan. 

 

E.4.  Media Komunikasi 

1. Pengertian Media Komunikasi  

 Secara sederhananya, media komunikasi ialah perantara dalam penyampaian 

informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk efisiensi 

penyebaran informasi atau pesan tersebut. Sedangkan fungsi media komunikasi 

yang berteknologi tinggi ialah sebagai berikut (Burgon & Huffner,2002): 

1.  Efisiensi penyebaran informasi dengan adanya media komunikasi 

terlebih yang berteknologi tinggi atau hi-tech lebih membuat penyebaran 

informasi menjadi efisien. Efisiensi yang dimaksud adalah penghematan 

dalam biaya, tenaga, pemikiran dan waktu. 

2.  Memperkuat eksistensi informasi dengan adanya media komunikasi yang 

berteknologi tinggi dapat membuat informasi atau pesan lebih kuat 

berkesan terhadap audience atau komunikan. 

3.  Media komunikasi yang berteknologi tinggi dapat lebih menarik 

audience. Maka hal yang menarik tentunya mempermudah komunikator 

dalam mempersuasi, mendidik dan mengarahkan karena adanya efek 

emosi positif. 

4.  Media komunikasi berteknologi tinggi tentunya lebih menyenangkan dan 

dapat memberikan hiburan tersendiri bagi audiencenya. 

5.  Kontrol sosial dengan adanya ini maka fungsi pengawasan terhadap 

kebijakan sosial. 

 

2.  Majalah sebagai Media Komunikasi 

 Media internal mempunyai berbagai macam bentuk untuk dipergunakan di 

dalam sebuah organisasi (Jeffkins, 1992: 128). Salah satu bentuk media internal 

yang populer adalah majalah internal. Menurut Frank Jefkins, majalah internal 

adalah jurnal internal yang biasanya memiliki format dengan ukuran kertas A4. 
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Isinya difokuskan pada tulisan feature dan ilustrasi. Jurnal ini bisa dicetak biasa 

saja (letterpress) atau bisa juga melalui teknik yang lebih canggih seperti teknik 

lithografi dan fotografi. 

 Di Amerika, ratusan majalah internal yang ditulis dan di edit secara 

sempurna secara atraktif, tertib secara periodik dan tidak untuk dikonsumsi oleh 

khalayak umum. Majalah diproduksi oleh Public Relations Departement dan 

ditujukan kepada audiens yang telah ditentukan baik itu karyawan, stockholder, 

pelanggan, atau gabungan ketiganya. 

 Majalah perusahaan sendiri terbagi ke dalam empat jenit khalayak yang 

terdiri dari (Wilcox, 2003:484-486) : 

1. Majalah untuk Karyawan dan Pensiunan 

Majalah jenis ini merupakan salah satu sarana pihak manajemen untuk 

mencoba menggugah perasaan para karyawan bahwa mereka, tiap-tiap 

individu karyawan, mempunyai peran yang signifikan did lam tumbuh 

kembang perusahaan tempat mereka bekerja. Terkadang majalah jenis 

ini juga membahas prestasi yang diperoleh beberapa karyawan yang 

sekaligus mengajak karyawan lain untuk turut menjadi bagian yang 

lebih dalam di perusahaan tempat mereka bekerja. 

 Umumnya majalah jenis ini juga didistribusikan kepada para 

pensiunan. Karena baik karyawan ataupun pensiunan mempunyai 

ketertarikan yang sama didalam perusahaan.  

2. Majalah untuk Stockholder dan Karyawan 

 Karena ditujukan untuk dua audiensi maka pendekatan majalah ini 

harus lebih luas, walau stockholder dan karyawan saling perhatian 

terhadap kesuksesan perusahaan mereka, namun kepentingan mereka 

tidak identik. Fokus pada majalah cenderung kepada perkembangan 

teknis dan ekonomi serta strategi perusahaan untuk mengambil 

keuntungan di dalamnya. 

 Majalah jenis ini biasanya lebih gambling dalam memaparkan 

kebijakan manajemen disbanding majalah khusus karyawan saja. 

Namun perlu diingat bawasannya terkadang karyawan juga merupakan 

stockholder.  

3. Majalah untuk Staf Pemasaran dan Agen 

 Majalah jenis ini diracik untuk memacu penjualan melalui esai 

yang inspirasional dan artikel bagaimana melakukan sesuatu dengan 

baik dalam memasarkan suatu produk. 
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4. Majalah untuk Pembeli dan anggota Asosiasi 

 Jenis keempat dari majalah internal ini adalah link yank berfungsi 

secara psikologis dari perusahaan kepada para pelanggan untuk 

memberitakan produk perusahaan dan servis yang disediakan. Majalah 

ini bukan catalog murni walaupun terkadang menawarkan produk atau 

layanan tertentu dengan penawaran khusu. Berita yang tertera di 

majalah tipe ini kebanyakan adalah gambaran tentang perusahaan dari 

pada menawarkan secara langsung. 

 

F  Teori Agenda Setting 

 Teori Agenda Setting dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa 

menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, 

“gatekeepers” seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan sendiri menentukan 

mana yang pantas diberitkan dan mana yang harus disembunyikan. Setiap 

kejadian atau isu diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian (ruang dalam 

surat kabar, waktu pada televisi dan radio) dan cara penonjolan (ukuran judul, 

letak pada suratkabar, frekuensi penayangan, posisi dalam suratkabar, posisi 

dalam jam tayang). Karena pembaca, pemirsa, dan pendengar memperoleh 

kebanyakan informasi melalui media massa, maka agenda media tentu berkaitan 

dengan agenda masyarakat (public agenda). Agenda masyarakat diketahui dengan 

menanyakan kepada anggota-anggota masyarakat apa yang mereka pikirkan, apa 

yang mereka bicarakan dengan orang lain, atau apa yang mereka anggap sebagai 

masalah yang tengah menarik perhatian masyarakat (Community Salience). 

Model agenda setting menghidupkan kembali model jarum hipodermik, 

tetapi fokus penelitian telah bergeser dari efek pada sikap dan pendapat kepada 

efek kesadaran dan efek pengetahuan. Asumsi dasar teori ini, menurut Cohen 

adalah : The press is significantly more than a surveyor of information and 
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opinion. It may not be successful much of the time in telling the people what to 

think, but it stunningly successful in telling leaders what to think about. To tell 

what to think about. Artinya membentuk persepsi khalayak tentang apa yang 

dianggap penting. Dengan teknik pemilihan yang menonjol, media memberikan 

test case tentang isu apa yang lebih penting. Asumsi agenda setting model ini 

mempunyai kelebihan karena mudah untuk diuji. Dasar pemikirannya adalah di 

antara berbagai topik yang dimuat media massa, topik yang lebih banyak 

mendapat perhatian dari media massa akan menjadi lebih akrab bagi pembacanya, 

akan dianggap penting dalam suatu periode waktu tertentu, dan akan terjadi 

sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media massa. oleh karena 

itu agenda setting model menekankan adanya hubungan positif antara penilaian 

yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan 

khalayak pada persoalan tersebut. Dengan kata lain, apa yang dianggap penting 

oleh media, akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Apa yang dilupakan 

media, akan luput juga dari perhatian masyarakat (Elvinaro, dkk, 2007: 76-77). 

Dampak media massa, kemampuan untuk menimbulkan perubahan 

kognitif di antara individu-individu, telah dijuluki sebagai fungsi agenda setting 

dari komunikasi massa. Disinilah terletak efek komunikasi massa yang terpenting, 

kemampuan media untuk menstruktur dunia buat kita. Tapi yang jelas Agenda 

Setting telah membangkitkan kembali minat peneliti pada efek komunikasi massa. 

Teori Agenda Setting melakukan penelitian secara luas kepada berbagai 

macam jenis media, baik cetak maupun elektronik. Teori ini berangkat dari asumsi 
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bahwa media lebih menekankan untuk membangun kesadaran audiens akan 

sebuah isu atau realitas, bukan membangun keyakinan akan isu atau realitas itu. 

Devito mengemukakan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang 

ditujukan kepada massa, kepada khalayak komunikasi yang luar biasa banyaknya. 

Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang 

membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berartipula 

bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. 

Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa barang kali akan lebih 

mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya;televisi, radio, surat 

kabar, majalah, film, buku dan pita. 

 

 

 

G.  Metode Penelitian 

G.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan 

dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), dengan 

tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Jadi penelitian kualitatif 

dalam mengungkapkan rahasia sesuatu yang tidak diketahui, bermaksud juga 

untuk menemukan kebenaran yang dibentengi dengan data yang objektif dan 

cukup. (Nawawi dan Martini, 1993:174). 

        Penelitian deskripsi survei yaitu penelitian yang bermaksud membuat secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu. 
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Yang merupakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan 

mencari keterangan-keterangan secara faktual. (Masyuri dan Zainudin, 2008:34). 

 

G.2  Teknik Penentuan Informan 

Menurut Sugiono (2005:50) sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, 

teman dan guru dalam penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti 

menentukan bahwa yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 5 

karyawan di PT. Bank BNI Cabang Malang dengan alasan 5 orang tersebut bisa 

mewakili peneliti dalam memperoleh data  yang lebih lengkap tentang 

pemanfaatan majalah internal sebagai media komunikasi karyawan. Teknik yang 

digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu sampel bertujuan. Adapun 

karakteristik informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Karyawan PT. Bank BNI Cabang Malang yang sudah bekerja di atas 10 

tahun, di mana karyawan yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun adalah sudah 

memiliki banyak pengetahuan dan berbagai pengalaman yang cukup tentang 

majalah internal sebagai media komunikasi antar karyawan. 

2. Mengerti tentang manfaat media internal yang dapat digunakan sebagai media 

komunikasi karyawan dalam perusahaan, dengan alasan tidak semua 

karyawan yang bekerja di PT. Bank BNI Cabang Malang mengetahui tentang 

pemanfaatan majalah internal, maka dalam penelitian ini dicari kriteria 

informan yang mengetahui tentang manfaat majalah internal debagai media 

komunikasi 
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3. Memiliki pendidikan minimal sarjana (S1), pertimbangan mengambil yang 

berpendidikan sarjana S1 dengan harapan semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin tinggi pula pengetahuannya dan ia akan mampu 

memandang segala persoalan secara obyektif termasuk memandang isi dari 

majalah internal itu sendiri 

4. Bersedia dijadikan sebagai informan, karena tidak semua karyawan bersedia 

dijadikan informan dengan alasan mereka takut salah dalam mengeluarkan 

pendapatnya 

 

G.3  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat menangkap keadaan yang sebenarnya dari 

obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan di PT. Bank 

BNI Cabang Malang yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 75-77 Malang. 

 

G.4  Teknik Pengumpulan Data 

   Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yang akan menggali dan 

mencari data dilapangan yaitu: 

1.  Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan 

dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat atau berlangsungnya 

peristiwa. Observasi terdiri dari berbagai macam jenis, antara lain jika dilihat 

dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan 
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menjadi dua yaitu observasi berperan serta/aktif (participant observation) 

dan observasi non partisipan/pasif (non-participant observation). 

2. Wawancara 

Peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur. Tujuannya 

adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam 

melakukannya, peneliti harus mendengarkan secara lisan dan teliti yang 

dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2011 :233).Wawancara akan 

dilakukan kepada sebagian karyawan yang telah mengetahui majalah internal 

tersebut. Sehingga lebih terfokus dalam mengungkap masalah pemanfaatan 

media internal perusahaan yang dipergunakan PT.BNI Cabang Malang. 

3.  Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data arsip-arsip tertulis 

berupa profil perusahaan, kepemilikan dan badan hukum, struktur organisasi. 

Teknik ini untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung perolehan 

data wawancara. 

 

G.5  Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (2003:26) melakukan studi memerlukan 

sumber-sumber informasi dan bahan-bahan yang akurat dan terpercaya, juga 

membutuhkan kecermatan dalam merinci secara sistematik perkembangan dari 

tahap-tahap sebuah organisasi sosial. Dengan teknik observasi non partisipan 

diharapkan dapat dijaring keterangan-keterangan empiris yang detail dan aktual 

dari unit analisis penelitian.  
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai 

dengan pendapat Hamidi, (2008:97) sebagai berikut: 

1. Membuat catatan lapangan 

Maksud langkah ini adalah peneliti mencatat, merekam atau memotret apa 

saja yang dilihat di lapangan, sebagai hasil wawancara mendalam, 

pengamatan dan atau membaca dokumen. Langkah ini bisa disebut 

sebagai fase pengumpulan data. 

2. Membuat catatan penelitian 

Peneliti menulis kembali semua yang diperoleh dari langkah pertama, 

sehingga menjadi catatan yang lebih rapi, enak dibaca tetapi hanya berisi 

yang terkait dengan yang diperlukan. 

3. Mengelompokkan data sejenis 

Peneliti seawal mungkin mulai memilah atau mengelompokkan data 

sejenis atau sub tema atau tema dari kumpulan data yang merupakan 

sejumlah indikator atau konsep internal dari satu konsep, sebagai sub 

tema atau tema. 

4. Melakukan interpretasi atau penguatan 

Yaitu peneliti meraba-raba, memberi arti terhadap deskripsi para 

informan dalam menjawab permasalahan penelitian. 

 

G.6  Teknik Keabsahan Data 

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pemeriksaan sejawat melalui 

diskusi (Moleong, 2007: 329) 

1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 
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dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci 

(Moleong, 2007:330). 

2. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode. Menurut Patton (Moleong, 

2007:331), triangulasi dengan metode ini terdapat dua strategi, yaitu: (1) 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data, dan (2) pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama.   

3. Pemeriksaan Sejawat 

Pemeriksaan sejawat yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan 

jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki 

pengetahuan umum yang sama tentang apa yang diteliti, sehingga 

bersama teman sejawat peneliti dapat meriview persepsi, pandangan dan 

analisis yang sedang dilakukan (Moleong, 2007:334). 

    Menurut Hamidi (2004: 82) untuk menguji keabsahan data yang 

dikumpulkan, peneliti akan melakukan teknik keabsahan data dengan : 

a. Menggunakan teknik trianggulasi antar sumber data, antar teknik 

pengumpulan data dan antar pengumpul data. 

b. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis 

oleh peneliti dalam laporan penelitian. 
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c. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan 

tempat peneliti mengajar, termasuk koreksi dibawah dosen pembimbing. 

Dalam penelitian ini teknik yang dipakai adalah triangulasi yaitu 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data 

yang telah terkumpul (Moleong 2001:178). Dengan demikian jelas bahwa 

trianggulasi digunakan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan 

membandingkan data tersebut dengan data lain pada waktu yang berlainan dan 

metode yang berbeda. Sehingga pada akhirnya tingkat kebenaran data betul-betul 

teruji. 

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

triangulasi teknik yaitu  untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, di mana 

data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dan 

dokumentasi (Sugiyono, 2005:127). 

 


