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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu organisasi adalah sekumpulan individu yang diorganisasikan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam rangka membangun dan mempertahankan 

eksistensi organisasi sebuah perusahaan, perlu dikembangkan nilai atau kultur 

sebagai citra perusahaan yang dapat menjadi pengikat, kebanggaan serta pedoman 

berperilaku dan bertindak karyawan. Budaya dapat didefinisikan sebagai 

pendekatan, nilai dan kepercayaan bersama yang disampaikan dan dimiliki 

bersama pada semua level suatu organisasi, atau sebagai penuntun perilaku bagi 

seseorang ketika tidak ada yang melihatnya . Budaya yang positif melekat pada 

nilai-nilai karyawan yang dapat mendorong dan menciptakan tumbuhnya 

komitmen karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya perusahaan harus 

dipupuk dan dikembangkan agar tercipta suatu suasana kerja yang kondusif bagi 

karyawan sekaligus dapat memotivasi semangat kerja karyawan. 

Budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai, norma, persepsi dan 

perilaku yang diciptakan dan dikembangkan suatu organisasi/perusahaan untuk 

mengatasi masalah-masalah, baik masalah mengenai intergrasi internal maupun 

masalah mengenai adaptasi eksternal. Sebagai suatu kesatuan ide, budaya suatu 

organisasi juga berfungsi sebagai tuntunan bagi para anggota dalam berperilaku 

dan bertindak, atau berisikan larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam 

menghadapi suatu tantangan lingkungan. 
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Betapa pentingnya budaya sebagai identitas suatu organisasi dapat disimak 

dari pendapat Robbins (1996). Robbins mengemukakan beberapa fungsi budaya 

bagi suatu organisasi yaitu; 1) budaya berperan sebagai tapal batas organisasi, 

artinya budaya berfungsi menciptakan identitas atau ciri suatu organisasi yang 

dapat membedakannya dengan organisasi lain, 2) budaya dapat membawa suatu 

rasa identitas bagi para anggotanya, artinya budaya mampu menanamkan rasa 

bangga menjadi anggota organisasinya, 3) Budaya dapat menumbuhkan komitmen 

dan kesetiaan anggota yang lebih luas terhadap organisasinya dibanding 

komitmen terhadap hal-hal yang lebih sempit secara individual, 4) budaya dapat 

meningkatkan kemantapan sistem sosial, artinya budaya organisasi dapat 

menimbulkan rasa kebersamaan diantara sesama anggota yang dapat 

mempersatukan semua komponen organisasi, dan 6) budaya berfungsi sebagai 

mekanisme pembuat makna dan kendali yang dapat membentuk sikap dan 

perilaku para anggotanya. Setiap organisasi mempunyai ciri atau karakteristik 

budaya tersendiri yang tentunya berbeda dengan organisasi lain. Perbedaan 

karakteristik tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi atau aspek sebagaimana 

dikemukakan oleh Leslie at all (1996), yaitu; 1) Individual autonomy; yaitu sejauh 

mana kebebasan, tanggungjawab, dan kesempatan yang dimiliki individu dalam 

organisasi, 2) support, yaitu sejauh mana bantuan dan kehangatan yang diberikan 

seorang manager kepada bawahannya, 3) Identification, yaitu sejauhmana 

individu mampu memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, bukan hanya 

sebagai kelompok kerja atau bidang keahlian tertentu, 4) Structure, seberapa 

banyak peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk melihat dan 

mengontrol perilaku karyawan, 5) Performance reward, seberapa banyak alokasi 
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imbalan berdasarkan kinerja karyawan yang disediakan oleh organisasi, 6) 

conflict tolerance, seberapa banyak konflik timbul antara sesama rekan kerja dan 

kelompok, serta kesediaan untuk jujur dan terbuka terhadap perbedaan, dan 7) risk 

tolerance, sejauhmana karyawan didorong agar lebih agresif, inovatif dan berani 

mengambil resiko. Kuat lemahnya budaya suatu organisasi atau perusahaan sangat 

tergantung pada bagaimana para karyawan menghayati dan mengamalkan nilai-

nilai yang terkandung dalam budaya tersebut. 

Budaya yang kuat tentunya akan dapat menciptakan dan memperkuat komitmen 

karyawan terhadap organisasi. Dengan demikian karyawan akan tetap setia pada 

organisasinya dan tidak akan mudah terpengaruh oleh faktor-faktor lain, baik dari 

luar organisasi maupun dari dalam organisasi sendiri. Budaya perusahaan juga 

akhirnya akan berfungsi sebagai motivator bagi karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Budaya yang kurang baik atau negatif tentunya juga akan 

berpengaruh pula terhadap motivasi kerja karyawan. Karyawan akan malas 

bekerja karena tidak ada nilai-nilai positif yang dapat mendorong agar mereka 

bekerja lebih baik. 

Motivasi kerja merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk 

melakukan atau berperilaku untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi yang ada pada 

seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan untuk mencapai suatu 

kepuasan. Motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal 

yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak, (Sukanto 

dan Hani; 1997). Dalam suatu organisasi, motivasi merupakan masalah yang 

kompleks, hal ini disebabkan karena kebutuhan dan keinginan setiap anggota 
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berlainan. Perbedaan tersebut disebabkan karena setiap anggota suatu organisasi 

adalah unik, baik  secara biologis maupun psikologis.  

 

B. Rumusan Masalah 

  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

komunikasi organisasi yang terjadi pada PT. Parit Padang Global Cabang Malang 

dalam memperkuat budaya perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui Komunikasi organisasi yang terjadi pada PT. Parit 

Padang Global Cabang Malang dalam memperkuat budaya perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penulisan penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis 

    Bagi penulis adalah memberikan wawasan dan pengetahuan tentang 

Komunikasi organisasi yang terjadi pada PT. Parit Padang Global Cabang 

Malang dalam memperkuat budaya perusahaan. 

b. Manfaat akademis 

Bagi akademis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi   

kepala cabang terutama mengenai Komunikasi organisasi yang terjadi pada 

PT. Parit Padang Global Cabang Malang dalam memperkuat budaya 

perusahaan. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Komunikasi Organisasi 

 Menurut Joseph A.Devito dalam bukunya Komunikasi Kelompok dan 

Organisasi (1997:340), Komunikasi organisasi adalah pesan yang dikirim dan 

diterima didalam organisasi didalam kelompok yang strukturnya formal 

maupun yang terbentuk secara informal Jika organisasi semakin besar dan 

semakin kompleks, maka demikian juga komunikasinya. 

Redding dan Sanborn dalam bukunya Abdullah Masmuh (2010:5) juga 

mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan 

informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini 

adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, 

komunikasi downward (komunikasi dari atasan kepada bawahan), komunikasi 

upward (komunikasi dari bawahan kepada atasan), komunikasi horizontal 

(komunikasi dari orang-orang yang sama level/tingkatannya dalam organisasi, 

keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis, dan 

komunikasi evaluasi program. (Arni Muhammad,2005:65) dalam buku 

Abdullah Masmuh ,Ibid.,p.5. 

 Redi Panuju (2001:1-2) dalam bukunya Adullah Masmuh (2010:7) 

mengatakan bahwa masalah komunikasi senantiasa muncul  dalam proses 

organisasi. Connection komunikasi merupakan sistem aliran yang 

menghubungkan dan membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi 

sehingga menghasilkan sinergi. Komunikasilah yang memungkinkan orang 

berorganisasi. Komunikasi memungkinkan orang untuk mengkoordinir 

kegiatan mereka untuk mencapai tujuan bersama, komunikasi itu tidak hanya 
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menyampaikan informasi saja, tetapi orang atau individu membentuk makna 

dan mengembangkan harapan mengenai apa yang sedang terjadi disekitar 

mereka dan antara mereka satu sama lain melalui pertukaran simbol. 

Komunikasi organisasi juga dapat digolongkan menjadi komunikasi 

bersifat formal maupun informal. Penggolongan ini adalah gaya, tatakrama, 

dan pola aliran informasi didalam perusahaan. Bila pesan-pesan atau informasi 

dikirimkan, ditransfer, dan diterima melalui pola hirarki kewenangan organisasi 

yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi yang biasa disebut sebagai 

’rantai komando’, maka terjadilah komunikasi formal. Namun banyak juga 

pertukaran informasi di dalam organisasi terjadi dengan cara yang kurang 

sistematik dan lebih informal yang disebut sebagai komunikasi informal 

(Gunawan Jiwanto,1985:27-36) dalam bukunya Abdullah Masmuh 

”Komunikasi Organisasi dalam perspektif Teori dan Praktek” (2010:14). 

Yang termasuk komunikasi formal ialah komunikasi yang disetujui oleh 

organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi tersebut. Isinya 

berupa cara-cara kerja didalam organiasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan 

yang harus dilakukan dalam organisasi : memo, kebijakan, pernyataan, dan 

surat resmi. 

Yang termasuk dalam komunikasi informal ialah komunikasi yang 

disetujui secara sosial. Orientasinya tidak pada organisasinya sendiri, tetapi 

lebih pada para anggotanya secara individual. Misalnya pembicaraan tatap 

muka langsung dan pembicaraan lewat telepon. Komunikasi informal terjadi 

sebagai perwujudan dan keinginan manusia untuk bergaul (bersosialisasi) dan 
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keinginan untuk menyampaikan informasi yang dipunyainya dan dianggap 

tidak dipunyai oleh rekan kerja lainnya. 

         Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya 

memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk 

saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar 

pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam 

kelompok dan masyarakat. Di dalam kelompok/organisasi itu selalu terdapat 

bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan 

hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan/karyawan. Di antara 

kedua belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi dua 

arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama 

yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun 

kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kerja sama tersebut terdiri 

dari berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial/kebudayaan. Hubungan 

yang terjadi merupakan suatu proses adanya suatu keinginan masing-masing 

individu, untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan 

manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan. 

   Goldhaber (1986) memberikan definisi komunikasi organisasi sebagai 

berikut. “Organizational communication is the process of creating and 

exchanging messages within a network ofinterdependent relationship to cope 

with environmental uncertainty”. Atau dengan kata-kata lain komunikasi 

organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu 

jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi 
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lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Definisi ini 

mengandung tujuh konsep kunci yaitu: 

1.    Proses 

Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis yang 

menciptakan dan salin menukar pesan diantara anggotanya. Karena 

gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus menerus 

dan tidak ada henti-hentinya maka dikatakan sebagai suatu proses. 

2.   Pesan 

Pesan adalah susunan simbol yang penuh arti tentang orang, objek, 

kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang. Untuk 

berkomunikasi orang harus sanggup menyusun suatu gambaran mental, 

memberi gambaran itu nama dan mengembangkan suatu prasaan 

terhadapnya. Komunikasi tersebut efektif kalau pesan yang dikirimkan 

itu diartikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sipengirim. 

Dalam komunikasi organisasi kita mempelajari ciptaan dan 

pertukaran pesan dalam seluruh organisasi. Pesan dalam organisasi ini 

dapat dilihat menurut beberapa klasifikasi, yang berhubungan dengan 

bahasa, penerima yang dimaksud, metode diffusi dan arus tujuan dari 

pesan. 

Pengklasifikasian pesan menurut bahasa dapat pula dibedakan atas 

pesan verbal dan nonverbal. Klasifikasi pesan menurut penerima yang 

diharapkan dapat pula dibedakan atas pesan internal dan eksternal. Pesan 

internal khusus dipakai karyawan dalam organisasi. Sedangkan pesan 
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eksternal adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi sebagai sistem 

terbuka yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat umum.  

Pesan dapat pula diklafikasikan menurut bagaimana pesan itu 

disebarluaskan atau metode diffusi. Kebanyakan komunikasi organisasi 

disebarluaskan dengan menggunakan metode “hardware” untuk dapat 

berfungsi tergantung kepada alat-alat elektronik dan “power”. Sedangkan 

pesan yang menggunakan metode “software” tergantung kepada 

kemampuan dan skil dari individu terutama dalam berpikir menulis, 

berbicara dan mendengar agar dapat berkomunikasi satu sama lain. 

Klasifikasi pesan yang terakhir adalah berdasarkan tujuan dari pada 

pengiriman dan penerimaan pesan. Redding (Goldhaber, 1986) 

menyarankan ada tiga alasan umum bagi arus pesan dalam organisasi 

yaitu: berkenaan dengan tugas-tugas dalam organisasi, pemeliharaaan 

organisasi, dan kemanusiaan.  

Thayer mengemukakan empat fungsi khusus dari arus pesan dalam 

organisasi yaitu: untuk memberi informasi, untuk mengatur, untuk 

membujuk dan untuk mengintegrasikan. Goldhaber (1986) menggunakan 

tiga klasifikasi Redding ditambah dengan klasifikasi baru yaitu inovasi 

ini misalnya rencana baru organisasi, kegiatan baru organisasi, kegiatan 

baru, program baru atau pengarahan yang membangkitkan pemecahan 

masalah.  

3.   Jaringan 

Organisasi terdiri darisatu seri orang yang tiap-tiapnya menduduki 

posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran 
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pesan dari orang-orang ini sesamanya terjadi melewati suatu set jalan 

kecil yang dinamakan jaringan komunikasi. Peran tingkah laku dalam 

suatu organisasi menentukan siapa yang menduduki posisi atau pekerjaan 

tertentu baik dinyatakan seacar formal maupun tidak formal. 

Faktor kedua yang mempengaruhi hakekat dan luas jaringan 

komunikasi adalah arah dari jaringan. Secara tradisional ada tiga 

klasifikasi arah jaringan komunikasi ini yaiu: komunikasi kepada 

bawahan, kounikasi kepada atasan dan komunikasi horizontal. Faktor 

terakhir yang mempengaruhi jaringan komunikasi adalah proses serial 

dari pesan. Proses serial ini adalah suatu istilah komunikasi yang 

maksudnya selangkah demi selangkah atau dari orang kepada orang lain. 

4.   Keadaan saling tergantung 

Keadaan yang saling tergantung satu bagian dengan bagian lainnya. 

Hal ini telah menjadi sifat dari suatu organisasi yang merupakan suatu 

sistem terbuka. Bila suatu bagian dan organisasi  mengalami gangguan 

maka akan berpengaruh kepada bagian lainnya dan mungkin juga kepada 

seluruh sistem organisasi. Begitu juga halnya dengan jaringan 

komunikasi dalam suatu organisasi saling melengkapi. 

5.    Hubungan 

Karena organisasi merupakaan suatu sistem terbuka, sistem 

kehidupan sosial maka untuk berfungsinya bagian-bagian itu terletak 

pada tangan manusia. Oleh karena itu hubungan manusia dalam 

organisasi dihubungkan oleh manusia. Oleh karena itu hubungan manusia 

dalam organisasi yang memfokuskan kepada tingkah laku komunikasi 
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dari orang yang terlibat dalam suatu hubungan perlu dipelajari. 

Hubunganmanusia dalam organisasi berkisar mulai dari yang sederhana 

yaitu: hubungan diantara dua orang atau dyadic sampai kepada hubungan 

yang komplek, yaitu hubungan dalam kelompok-kelompok kecil, 

maupun besar, dalam organisasi. 

Thayer membedakan hubungan ini menjadi hubungan yang bersifat 

individual, kelompok dan hubungan organisasi. Lain halnya dengan Pace 

dan Boren mereka menggunakan istilah hubungan interpesonal terhadap 

komunikasi yang terjadi dalam hubungan tatap muka. Dia membedakan 

empat macam komunikasi yaitu komunikasi dyadic (antara 2 orang), 

komunikasi serial yaitu komunikasi dyadic yang diperluas berupa satu 

seri, komunikasi kelompok kecil yaitu komunikasi antara 3-12 orang dan 

komunikasi “audiance” atau komunikasi kelompok besar yang terdiri dari 

13 orang lebih. 

6.    Lingkungan 

Lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial 

yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu 

dalam suatu sistem. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan 

internal dan eksternal. Komunikasi organisasi terutama berkenaan 

dengan transaksi yang terjadi dalam lingkungan internal organisasi yang 

terdiri dari organisasi dan kulturnya, dan antara organisasi itu dengan 

lingkungan eksternalnya. Yang dimaksud dengan kultur organisasi 

adalah pola kepercayaan dan harapan dari anggota organisasi yang 
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menghasilkan norma-norma yang membentuk tingkah-laku individu dan 

kelompok dalam organisasi. 

Organisasi sebagai suatu sistem terbuka harus berinteraksi dengan 

lingkungan eksternal. Karena lingkungan berubah-ubah, mka organisasi 

memerlukan informasi baru. Informasi baru ini harus dapat mengatasi 

perubahan dalam lingkungan dengan menciptakan dan pertukaran pesan 

baik secara internal dalam unit-unit yang relevan maupun terhadap 

kepentingan umum secara eksternal. 

7.      Ketidak pastian 

Ketidak pastian adalah perbedaan informasi yang tersedia dengan 

informasi yang diharapkan. Untuk mengurangi faktor ketidak pastian ini 

organisasi menciptakan dan menukar pesan diantara anggota, melakukan 

suatu penelitian, pengembangan organisasi, dan menghadapi tugas-tugas 

yang komplek dengan integrasi yang tinggi. 

Ketidak pastian dalam suatu organisasi juga disebabkan oleh terlalu 

banyaknya infomasi yang diterima dari pada sesungguhnya diperlukan 

untuk menghadapi lingkungan mereka. Salah satu urusan utama dari 

komunikasi organisasi adalah menentukan dengan tepat beberapa 

banyaknya informasi yang diperkukan untuk mengurangi ketidak pastian 

tanpa informasi yang berlebih-lebihan. Jadi ketidak pastian dapat 

disebabkan oleh terlalu sedikit informasi yang diperlukan dan juga 

karena terlalu banyak yang diterima. 

2. PENGGOLONGAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI 



13 
 

 

Komunikasi sangatlah penting di berbagai bidang kehidupan, di dalam 

keluarga, sekolah, dan pekerjaan. Pada penelitian ini penulis akan berfokus 

mengenai bagaimana terjalinnya suatu komunikasi yang efektif di dalam sebuah 

organisasi sehingga berpengaruh kepada bagaimana dijalankannya gaya 

kepemimpinan di dalam suatu organisasi.  

“Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada 

suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka.”(Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar , 2005, hal 62, Dedy Mulyana). 

Di dalam sebuah organisasi, komunikasi yang terjalin antar anggota 

organisasi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi tersebut. Dari 

atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, dan juga sesama rekan kerja, semuanya 

membutuhkan komunikasi untuk membangun pemahaman dan mengalirnya arus 

komunikasi yang lancar di dalam organisasi. Komunikasi yang baik akan juga 

mempengaruhi tingkah laku orang yang terlibat di dalam proses komunikasi 

tersebut.  

Menuru Drs.Redi Panuju, Msi (2001:1) dalam buku Adullah Masmuh (2010)  

“Komunikasi merupakan sistem aliran yang menghubungkan dan kinerja antar 

bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan suatu sinergi”. 

Definisi komunikasi di atas menurut Drs. Redi Panuju, Msi sangatlah 

berkaitan erat dengan tema makalah ini. Dipaparkan bahwa setiap bagian dari 

organisasi yang berkomunikasi dengan baik dan efektif, maka akan berdampak 

juga dalam kelangsungan sebuah organisasi. Organisasi tidak dapat berjalan 

tanpa adanya aturan yang mengikat paar anggota organisasinya untuk 

mengerjakan tugasnya masing-masing dan berkomunikasi dengan sesama 
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karyawan. Komunikasi yang diberikan dari atasan ke bawahan juga sangatlah 

penting karena dapat mempengaruhi   minat dan afeksi karyawan terhadap 

pekerjaannya. 

   

3.  JENIS-JENIS KOMUNIKASI 

Pada dasarnya komunikasi digunakan untuk mencipta atau meningkatkan 

keaktifan hubungan antara manusia atau kelompok. Komunikasi boleh 

dibagikan kepada dua kelompok, komunikasi verbal, yaitu komunikasi lisan 

melalui pertuturan dan percakapan. Komunikasi verbal (lisan) boleh 

didefinisikan sebagai proses komunikasi yang melibatkan makhluk 

menggunakan percakapan untuk menyampaikan maklumat lengkap kepada 

penerima. 

• ASPEK KOMUNIKASI VERBAL 

 Komunikasi verbal ataupun lisan mencakupi beberapa aspek dan disiplin ilmu 

yang penting yaitu : 

Vocabulary (perbendaharaan kata), komunikasi tidak akan efektif (berkesan) 

sekiranya disampaikan dengan kata-kata yang tidak dapat difahami kerana 

kekurangan kosa kata. Kerana itu kosa kata menjadi sesuatu yang penting dalam 

berkomunikasi dengan individu lain. 

Racing (kecepatan), komunikasi akan lebih efektif dan berjaya apabila kelajuan 

berbicara dapat diaturkandengan baik, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu 

lambat.3. Intonasi suara Akan mempengaruhi erti pesanan secara dramatik 

sehingga pesanan akan menjadilain ertinya apabila diucapkan dengan intonasi 
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suara yang berbeza. Intonasi suarayang tidak konstekstual merupakan masalah 

dalam komunikasi. 

 Humor (lawak), dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Dungan(1989), 

telah menulis dalam tulisannya bahwa tertawa dapat membantu menghilangkan 

stress. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikologi dan haruslah diingat 

bahwa lawak jenaka adalah merupakan satu-satunya selingan dalam 

komunikasi. 

Singkat dan jelas, komunikasi berkesan disampaikan secara singkat dan jelas, 

terus kepada pokok permasalahan sehingga akan mudah untuk difahami. 

Timing (waktu), waktu merupakan masa merupakan yang harus dijaga sewaktu 

berkomunikasi. Ini dapat menyediakan ruangan yang cukup untuk berucap 

dengan padat, ringkas dan jelas. 

• JENIS KOMUNIKASI VERBAL 

Terdapat beberapa jenis komunikasi lisan yang dapat diamalkan yaitu : 

1. Perbincangan yaitu proses yang bertujuan untuk penyelesaian masalah 

dan  mengenalpasti kelemahan yang ada dalam diri. 

2. UcapanProses penyampaian melalui lisan seperti ceramah, pidato, 

pembacaan laporanbertulis di hadapan sekumpulan pendengar dan 

sebagainya. 

.3. Pembentangan terdapat lima  jenis pembentangan yaitu pembentangan 

slaid, LCD, pita rakaman, telekonferen, dan juga grafik.  

• KOMUNIKASI NONVERBAL 

Komunikasi non-verbal adalah proses komunikasi dimana pesanan 

disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi non-verbal 
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ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan pandangan 

mata, penggunaan objekseperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya, 

simbol-simbol, serta cara berbicaraseperti intonasi, penekanan, kualiti suara, 

gaya emosi, dan gaya berbicara. Ahli dalam bidang komunikasi non-verbal 

biasanya menggunakan definisi "tidak menggunakan kata" dengan ketat, dan 

tidak menyamakan komunikasi non-verbal dengan komunikasi non-lisan. 

Contohnya, bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggapsebagai komunikasi non-

verbal kerana menggunakan kata, sedangkan intonasi dangaya berbicara 

tergolong sebagai komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal juga berbeda 

dengan komunikasi bawah sadar, yang dapat wujud dalam bentuk komunikasi 

verbal ataupun nonverbal. 

 

4. Pengertian Budaya Organisasi 

Menurut Nimran (1997) kata budaya (culture) sebagai suatu konsep 

berakar dari kajian atau disiplin ilmu antropologi; yang oleh Kilman, Saxon, 

dan serpa (1986) diartikan sebagai “ The shared Philosophies, ideologies, 

values, asumptions, beliefs, expectations, attitudes, and nourms that knit a 

community togateher” (Falsafah, ideology, nilai-nilai, anggapan, keyakinan, 

harapan, sikap, dan norma yang dimiliki bersama dan mengikat suatu 

masyarakat). Konsep atau pengertian tentang budaya tersebut saat ini juga 

berkembang dalam dunia usaha (perusahaan). Hal ini disebabkan karena suatu 

organisasi atau perusahaan tidak terlepas dari unsur-unsur masyarakat itu 

sendiri, yaitu berupa kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan 

tertentu. Untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut orang-orang 
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yang tergabung dalam organisasi itu harus mempunyai norma, nilai, 

kepercayaan, sikap tertentu yang berlaku dalam organisasinya, dan menjadi ciri 

pembeda dengan organisasi lainnya. 

Selanjutnya Jacques dalam Nimran (1997), menjelaskan budaya 

perusahaan sebagai: “ The customary or traditional ways of thinking and doing 

things, which shared to a greater or lesser extend by all members of the 

organization and which new members must learn and at least partially accept 

in order to be accepted into the service of the firm“ (Cara berfikir dan 

melakukan sesuatu yang mentradisi, yang dianut bersama oleh semua anggota 

organisasi, dan para anggota baru harus mempelajari atau paling kurang 

menerimanya sebagian agar dapat diterima sebagai bagian dari organisasi). 

Whellen dan Hunger (1986) mendefinisikan “A corporation”sculture is 

the collection of beliefs, expectations and values shared by corporation”s 

members and transmitted from one generations of employees to another” 

(Budaya perusahaan adalah himpunan dari kepercayaan, harapan, dan nilai-

nilai yang dianut bersama oleh anggota perusahaan dan diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya). Sementara itu, Griffin dan Ebert (1989) 

dalam Nimran (1997), menyebutkan “Corporate culture is the shred 

experiences stories, beliefs, and norms that characterize an organization” 

(Budaya perusahaan adalah pengalaman, sejarah, keyakinan, dan norma-norma 

bersama yang menjadi ciri organisasi). 

Siehl dan Martin (1984) dalam Hatch (1997) menjelaskan budaya 

perusahaan sebagai “Organization culture can be thought of as the glue that 

holds an organization togather through a sharing of patterns of meaning. The 
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culture focuses on the values, beliefs, and expectations that members come to 

share”. 

Hellriegel dan Slocum,Jr dalam Management (1996), mengemukakan 

beberapa tipe budaya orgaanisasi yaitu: 

Bureaucratic Culture; dalam budaya organisasi ini karyawan sangat 

menghargai formalisasi, peraturan, standar, prosedur operasi serta koordinasi, 

para karyawan sangat menghargai standar produk dan pelayanan pada 

pelanggan. Tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk semua karyawan 

dibatasi secara jelas. Clan culture; Pada budaya organisasi ini, tradisi, loyalitas, 

komitmen individu, sosialisasi yang ekstensif, teamwork, dan self-management 

merupakan atribut utama dari jenis budaya ini. Entrepreneurial culture; Pada 

budaya organisasi ini, yang sangat diutamakan adalah keberanian mengambil 

resiko, dinamisasi dalam proses kerja serta sangat mementingkan kreatifitas. 

Dalam budaya ini juga terdapat komitment untuk bereksperimen, dan 

menghargai inovasi. Budaya organisasi ini tidak hanya berekasi terhadap 

lingkungan, tetapi sebaliknya lebih sering bertindak menciptakan perubahan. 

Efektifitas ditujukan untuk menciptakan produk yang unik dengan tujuan untuk 

mencapai pertumbuhan yang cepat. Inisiati individu, fleksibelitas dan 

kebebasan sangat dihargai. 

Market culture; Karakteristik dari budaya organisasi ini adalah prestasi kerja 

yang terukur sesuai dengan tujuan yang diinginkan, terutama sekali dalam 

bidang keuangan yang didasari oleh kondisi pasar. Hubungan antara individu 

dengan organisasi berdasarkan kontrak. Setiap individu bertanggungjawab 

pada beberapa level performan, organisasi biasanya menjanjikan imbalan yang 
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rinci sebagai balas jasa bagi karyawan. Unsur-unsur budaya Oganisasi/ 

Perusahaan. Untuk mengetahui dan mempelajari budaya suatu perusahaan ada 

beberapa unsur atau variabel yang dapat digunakan. Menurut Pfau, seorang 

pakar penilaian budaya perusahaan dalam Fortune (1998), Dalam kebanyakan 

perusahaan-perusahaan terkemuka, prioritas utama dari budaya perusahaan 

adalah teamwork, costumer focus, fair treatment of employees, initiatives, and 

innovation, (kerja kelompok, fokus pada konsumen, perlakukan yang adil 

terhadap karyawan, menghargai inisiatif dan inovasi) sedangkan bagi 

kebanyakan perusahaan biasa prioritasnya adalah; minimizing risk, respecting 

the chain of command, sopporting the boss, and making budget 

(Meminimalkan resiko, menghargai alur perintah, mendukung pimpinan, dan 

pembuatan anggaran). 

Recardo dan Jolly, dalam Sam Advance Management Journal (1997) 

mengemukakan delapan dimensi untuk menilai budaya suatu perusahaan yaitu; 

Communications, Training and Development, Rewards, Decision Making, Risk 

Taking, Planning, Teamwork, dan Management Practice. Capozzoli dalam 

tulisannya yang berjudul Creating A Motivating Environment For Employees 

(Supervision;1997) menjelaskan pentingnya menciptakan lingkungan atau 

budaya organisasi untuk menumbuhkan dan menjaga motivasi kerja karyawan; 

One reason employees do not motivate themselves to do more is that the 

environment in which they work is demotivating. Demotivating to the point that 

organizations are only getting the minimum performance from the employees. 

The purpose of a motivating environment is to encourage every member of an 

organization to motivate themselves to contribute her/his best effort to their job 
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at all time. A motivating environment is not a permissive environment, but one 

where the expectations of each employee is for their best work within their 

capability. A motivating environment is not necessarily one in which all 

employees are happy all of the time. A motivating environment may produce 

satisfied employees which in turn may make a lot of employees happy. 

Untuk menciptakan lingkungan kerja atau budaya organisasi yang dapat 

menimbulkan motivasi kerja karyawan, Capozzoli mengemukakan beberapa 

kondisi yang dapat diciptakan dalam suatu organisasi yaitu: 

High standars, Clear objectives, Adequate Training, Adequate 

management contact, Adequate feedback, Rewards that employees value, 

Adequate working conditions, dan Effective leadership. 

Karakteristik pekerjaan merupakan aspek suatu pekerjaan yang 

membatasi tanggungjawab dan tantangan. Karakteristik pekerjaan ini 

meliputi; 1) jenis keterampilan yang dibutuhkan, 2) identitas tugas, 3) 

sumbangan individu terhadap pekerjaan, 4) otonomi, dan 5) umpan balik 

yang diterima individu dari hasil kerjanya. 

Praktek organisasi meliputi peraturan, kebijakan-kebijakan tentang 

sumberdaya manusia, parkatek manajemen dan sistem imbalan organisasi. 

Interaksi antara tiga faktor tersebut akan mempengarhi motivasi kerja seorang 

individu atau karyawan dalam suatu organisasi. Faktor karakteristik pekerjaan 

dan praktek organisasi merupakan faktor-faktor yang sangat erat kaitannya 

dengan budaya oraganisasi yang bersangkutan. 
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F. Fokus Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, haruslah dapat dihindari kesalahpahaman 

dalam penelitian. Salah satu hal yang mutlak diperhatikan adalah mengenai 

konsep, yang mana konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak 

yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas 

(Nazir, 1985:184). 

Dalam penelitian ini, konsep merupakan istilah khusus untuk 

menggambarkan secara tepat fenomena yang dirumuskan atas dasar 

generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau 

individu tertentu. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat 

menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk 

beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk itu 

beberapa konsep yang digunakan harus dijelaskan melalui batasan-batasan/ 

definisi secara jelas. Adapun batasan konsep dalam penelitian ini adalah 

komunikai organisasi dalam memperkuat budaya perusahaan. 

1. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi 

dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini 

adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan 

pengelola, komunikasi downward (komunikasi dari atasan kepada 

bawahan), komunikasi upward (komunikasi dari bawahan kepada 

atasan), komunikasi horizontal (komunikasi dari orang-orang yang 

sama level atau tingkatannya dalam suatu organisasi, keterampilan 
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berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis, dan komunikasi 

evaluasi program. 

2. Budaya Perusahaan 

Budaya perusahaan adalah pengalaman, sejarah, keyakinan, dan 

norma-norma bersama yang menjadi ciri organisasi). 

G.  Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian  

i) Pendekatan Deskriptif Kualitatif 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya memaparkan 

situasi atau peristiwa berupa kata-kata dan gambar. Penelitian ini tidak 

mencari atau menjelaskan, tidak menguji atau membuat prediksi. 

(Jalaluddin, 2004:24) 

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan metodologi kualitas sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2004: 3) 

Penelitian ini dilakukan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki mengenai masalah yang berkaitan 

dengan Budaya Organisasi Antar Karyawan PT. Parit Padang Global 

Cabang Malang. 

ii) Pendekatan Ilmiah 
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Pendekatan ilmiah menganggap bahwa organisasi harus menggunakan 

metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Berbagai 

studi pengendalian secara ilmiah akan memungkinkan manajemen 

mengidentifikasi cara-cara atau alat untuk meningkatkan produktivitas, 

dan pada akhirnya akan meningkatkan laba. 

iii) Pendekatan Hubungan Antar Manusia 

Adalah sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor-faktor fisik 

dalam mengukur keberhasilan organisasi. Salah satu asumsi prinsip 

dari pendekatan hubungan ini adalah kenaikan kepuasan kerja akan 

mengakibatkan kenaikan produktivitas: Seorang karyawan yang 

bahagia adalah karyawan yang produktif. Oleh karena itu fungsi 

manajemen adalah menjaga agar para karyawan terus merasa puas. 

iv) Pendekatan Sistem 

Pendekatan Sistem mengkombinasikan unsur-unsur terbaik dari 

pendekatan ilmiah dengan pendekatan hubungan antar manusia. 

Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu sistem dimana 

semua bagian berinteraksi dan setiap bagian mempengaruhi bagian 

lainnya. 

v) Pendekatan Kultural 

Adalah sebuah pendekatan kontemporer mengenai organisasi 

menganggap bahwa perusahaan harus dipandang sebagai suatu 

kesatuan sosial atau kultur (Pilotta, Widman, & Jasko, 1988; Putnam 

& Pacanowsky, 1983). Dalam salah satu buku organisasi yang 

terkenal, In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run 
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Company (1982), Thomas Peters dan Robert Waterman dalam 

bukunya Joseph A.Devito (1997:342) memanfaatkan pandangan 

mengenai perusahaan sebagai kultur  (walaupun mereka menggunakan 

pendekatan dan perspektif yang lain) dan mengusulkan bahwa 

perusahaan yang berhasul memiliki delapan syarat yaitu : 

• Mereka memiliki bias untuk bertindak 

• Mereka berusaha dekat dengan pelanggan 

• Mereka mendorong pemimpin yang mandiri dan berjiwa 

wirausaha 

• Mereka mencapai produktivitas memlalui orang 

• Mereka mendorong manajemen tahu semua 

• Mereka tetap berpegang pada apa yang mereka ketahui 

• Mereka memiliki struktur organisasi yang sederhana dan 

bersandar pada puncaknya 

• Mereka bersifat desentralisasi (longgar) dan sentralisasi (ketat). 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Parit Padang Global Cabang Malang. 

Alasan peneliti memilih PT. Parit Padang Global Cabang Malang sebagai 

tempat penelitian karena PT. Parit Padang Global Cabang Malang merupakan 

perusahan distributor farmasi atau consumer health terkemuka dan peneliti 

berstatus karyawan staf marketing diperusahaan tersebut. 
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3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang memberi data atau informasi 

kepada peneliti. Orang yang diteliti dikatakan sebagai subjek dalam hal ini 

karena merekalah yang memberi informasi. Cara pengambilan subyek dari 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, Menurut Patton 

(1980:100) teknik ini digunakan sebagai strategi apabila seseorang ingin 

mempelajari sesuatu datang untuk memahami sesuatu kasus-kasus terpilih 

tertentu tanpa perlu untuk menggeneralisasikan pada kasus demikian. Teknik 

Purposive sampling mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria 

tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantoro, 

2006:154). 

Adapun yang menjadi kriteria dari subyek penelitian dalam penelitian 

ini adalah orang-orang yang mengetahui, membuat dan melaksanakan, budaya 

organisasi adalah:  

a. Kepala Cabang 1 orang, Area Sales Manager 1 orang, Kepala 

Bagian/Supervisor 1 orang, Karyawan atau Marketing 2 orang, dan 

Marchendising (MD) 1 orang. 

b. Masa kerja minimal 1 tahun pada instansi yang bersangkutan 

c. Memiliki tingkat pendidikan min. SMA sampai Sarjana. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang 

digunakan, yaitu: 
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a. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antara 

peneliti dengan responden yang berlangsung secara lisan. Jenis 

wawancaranya adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan 

diajukan (Moleong, 2002: 138). Data yang akan digali melalui wawancara 

ini adalah  Supervisor dan karyawan PT. Parit Padang Global cabang 

Malang. 

b. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung penelitian. 

Data-data yang dimaksud berupa arsip-arsip serta catatan-catatan  penting 

yang ada dilokasi penelitian dan berkaitan budaya organisasi antar 

karyawan PT. Parit Padang Global cabang Malang. 

     c. Observasi 

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang 

diamati. Banyaknya periode observasi yang perlu dilakukan dan 

panjangnya waktu pada setiap periode observasi tergantung kepada jenis 

data yang dikumpulkan. Apabila observasi itu akan dilakukan pada 

sejumlah orang, dan hasil observasi itu akan digunakan untuk mengadakan 

perbandingan antar orang-orang tersebut, maka hendaknya observasi 

terhadap masing-masing orang dilakukan dalam situasi yang relatif sama.  
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         Sebelum observasi itu dilaksnanakan, pengobservasi (observer) 

hendaknya telah menetapkan terlebih dahulu aspek-aspek apayang akan 

diobservasi dari tingkah laku seseorang. Aspek-aspek tersebut hendaknya 

telah dirumuskan secara operasional, sehingga tingkah laku yang akan 

dicatat nanti dalam observasi hanyalah apa-apa yang telah dirumuskan 

tersebut. 

 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan usaha yang bertujuan untuk menemukan 

jawaban atas pertanyaan yang di peroleh dari hasil penelitian. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Effendi dan Manning (singarimbun, 1989: 263) 

bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibicarakan dan diinterpretasikan. Sehingga dari kegiatan ini  data 

yang diperoleh lebih sederhana, mudah dipahami dan dipergunakan dalam 

pemecahan masalah untuk menggambarkan kondisi yang terjadi secara jelas. 

Adapun alur kegiatan dalam menganalisis data penelitian ini sesuai 

dengan pendapat Miles dan Hubberman (1992: 20) yang dapat dilihat pada 

gambar 3. 
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Gambar 3 

Analisis data model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Hubberman (1992: 20) 

Keterangan dari model analisis data pada gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Reduksi 

 Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- 

catatan tertulis dilaporkan. 

b. Penyajian Data 

Adalah penyajian dari sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambaran 

tindakan. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Yaitu kegiatan penyimpulan makna-makna yang muncul dari data yang 

harus diuji kebenaranya, kekokohanya dan kecocokanya. Kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan pemverifikasian, yaitu dengan mencari data 

baru guna menguji keabsahan atau kevalidan data.  

Pengumpulan Data Penyajian data 

Reduksi data 
Kesimpulan-kesimpulan 

penarikan verifikasi 
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Ketiga macam kegiatan analisa ini saling berhubungan dan berlangsung 

secara terus-menerus selama penelitian dilakukan. 

 

6.  Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

tersebut di atas untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut (Moleong, 2001: 178). Triangulasi yang digunakan 

adalah berdasarkan dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987: 331 dalam 

Moleong). 


