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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Sebagai 

makhluk sosial manusia yang selalu berhubungan dengan orang lain, 

hubungan antar manusia memerlukan komunikasi untuk menyampaikan 

atau menerima sebuah informasi. Menurut Hafied Cangara (2006:15) 

komunikasi adalah tentang gambaran bagaimana seseorang menyampaikan 

sesuatu lewat bahasa atau simbol tertentu kepada orang lain. Sedangkan 

Abdulah Masmuh (2008:3) menjelaskan komunikasi adalah cara yang 

dipakai manusia untuk melangsungkan interaksi dengan orang lain, baik 

secara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun 

kelompok dengan kelompok. Selain itu komunikasi juga bisa diartikan 

sebagai proses penyampain dan peneriamaan informasi yang dilakukan 

oleh manusia melalui proses adaptasi dari dan ke dalam sistem kehidupan 

manusia. (Liliweri, 2011:5).  

Dalam buku Human Communication (Cangara, 2006:29) 

menjelaskan bahwa komunikasi terbagi dalam lima macam tipe yaitu, 

komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi 

organisasi, komunikasi massa dan komunikasi publik. Komunikasi 

berperan penting sebagai suatu proses sosial yang sangat mendasar dalam 

kehidupan manusia. Konteks komunikasi memiliki ciri dan karakteristik 
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yang berbeda-beda, khususnya pada komunikasi organisasi. Di dalam 

sebuah organisasi memerlukan komunikasi, hal ini untuk mempermudah 

jalanya organisasi dan mempermudah tercapainya tujuan dari organisasi 

dengan cara menyampaikan informasi dan sebuah pengetahuan tentang 

kegiatan sebuah organisasi kepada masing-masing anggota. Bentuk 

komunikasi dalam organisasi dapat dilakukan dengan komunikasi secara 

langsung seperti tatap muka, baik antar individu ataupun kelompok, bisa 

melalui sebuah rapat atau pertemuan, selain itu komunikasi dalam 

organisasi dapat dilakukan melalui media alat seperti telepon, surat tugas 

dan memo. Fungsi dari komuikasi organisasi antara lain : fungsi 

informative (pemrosesan pesan), fungsi regulative (peraturan dalam 

organisasi), fungsi persuasive (membujuk), dan fungsi integritas (tugas 

dan pekerjaan) (Sendjaja, 2004:136). 

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, kelancaran komunikasi 

dan kelancaran aliran informasi sangat penting untuk kelangsungan hidup 

sebuah organisasi maupun perusahaan.Informasi yang tidak tersampaikan 

dengan baik atau sering disebut “misscomunication” dapat menimbulkan 

akibat yang buruk bagi perusahaan maupun organisasi.Antara lain kinerja 

karyawan yang semakin memburuk, rusaknya kondisi dalam organisasi, 

pekerjaan menjadi lamban, pemogokan karyawan, timbul permusuhan 

antar karyawan, dan pergantian karyawan atau anggota organisasi atau 

perusahaan. Faktor yang menyebabkan rusaknya sistem aliran informasi 
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bisa dipicu oleh beberapa hal yaitu kurangnya penyampaian informasi 

tentang sebuah kebijakan baru, kurangnya pergaulan antar sesama 

karyawan atau anggota, kurang keterbukaan terhadap karyawan lain, 

terlalu membadakan status sosial dan minimya penggunaan media dalam 

penyebaran informasi atau pesan, sehingga pesan atau informasi tidak 

cepat di terima anggota lain, hal ini mungkin akan menimbulkan kesalah 

pahaman atau miscommunication. 

Bagian dari komunikasi organisasi dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana aliran informasi dalam hubungan internal di 

lingkungan perusahaan FIF Spektra cab.Solo periode 

2013/2014.Perusahaan FIF Spektra adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang finance.FIF Spektra Cab.Solo berlokasi di jln. 

Honggowongso No.111c, Surakarta.  

Penelitian terdahulu yang pertama adalah dari Debby Salasih, 

mahasiswa ilmu Komunikasi fakultas komunikasi dan informatika UMS 

tahun 2011 meneliti tentang pengaruh komunikasi organisasi dan kinerja 

publik internal terhadap kepuasan karyawan di kantor Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Surakarta. Debby mengaitkan pengaruh komunikasi 

organisasi dan publik internal terhadap kinerja karyawan.Dalam penelitian 

ini Debby menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

pengujian hipotetsis melalui analisis statistic.Dari penelitian yang 

dilakukan Debby Salasih,yang berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi 
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dan Kinerja Publik Internal Terhadap Kepuasan Karyawan di Kantor 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta, telah diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

1. Komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan karyawan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta. Dari hasil uji 

dapat diketahui bahwa semakin tinggi komunikasi 

organisasi, maka semakin tinggi kepuasan karyawan. 

Sebaliknya semakin rendah komunikasi organisasi, maka 

akan semakin rendah kepuasan karyawan.  

2. Kinerja publik internal berpegaruh terhadap kepuasan 

karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta. 

Dari hasil uji dapat diketahui bahwa semakin tinggi kinerja 

publik internal, maka akan semakin tinggi kepuasan 

karyawan. Sebaliknya semakin rendah kinerja publik 

internal, maka akan semakin rendah kepuasan karyawan.  

3. Komunikasi Organisasi dan kinerja publik internal secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan karyawan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta.  

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Sri Sunarni, mahasiswa ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan 

Informatika UMS tahun 2011 meneliti tentang Analisis Hubungan Antara 

Efektifitas Komunikasi Organisasi dengan Kinerja Karyawan di PT. 
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Aksara Solopos.Sri Sunarni menganalisis bagaimana hubungan efektifitas 

komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan di PT. Aksara 

Solopos.Dalam peneltian ini Sri Sunarni menggunakan metode deskriptif 

kualitatif.Hasil dari penelitian yang dilakukan Sri Sunarni adalah 

Komunikasi organisasi di PT. Aksara Solopos berjalan dengan lancar dan 

efektif.Dalam hasil penelitian ini juga ditulis bagian-bagian dari 

komunikasi organisasi yang terjadi di PT. Aksara Solopos, antara lain : 

1. Komunikasi organisasi secara vertikal yaitu komunikasi 

yang terjadi antara atasan dengan bawahan, Begitu  juga 

sebaliknya. 

2. Komunikasi organisasi secara horizontal yaitu komunikasi 

yang terjadi antara pemimpin dengan pemimpin atau antara 

bawahan dengan bawahan.  

3. Komunikasi organisasi secara diagonal, dimana komunikasi 

diagonal prosesnya berlangsung formal misalnya dewan 

redaksi.  

Selain itu hasil dari penelitian Sri Sunarni juga ditemukan tentang 

media dan sarana yang menunjang terjadinya komunikasi organisasi, yaitu 

adanya jaringan telepon antar departemen, adanya kotak saran dan 

pengaduan, dan adanya pertemuan para pemimpin dari berbagai 

departemen.Sri Sunarni juga menemukan adanya beberapa hambatan 
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dalam komunikasi organisasi di PT. Aksara Solopos dan usaha dari 

pemimpin atau karyawan untuk mengatasi hambatan tersebut. 

Sedangakan dalam penelitian kali ini penulis akan melihat peran 

komunikasi organisasi dalam hubungan internal pada suatu perusahaan. 

Khususnya bagaimana aliran informasi atau pesan yang terjadi dalam 

hubungan internal.Indikator utama dalam penelitian ini adalah seringnya 

terjadi pergantian karyawan dalam perusahaan.Atas dasar masalah-

masalah tersebut penulis tertarik untuk melukan penelitian tentang peran 

komunikasi organisasi dalam hubungan internal suatu perusahaan.Dan 

penulis ingin mengetahui bagaimana aliran informasi dalam sebuah 

hubungan internal di sebuah organisasi maupun perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran komunikasi organisasi, khususnya aliran 

informasi dalam  hubungan internal di perusahaan FIF Spektra Cabang 

Solo periode 2013/2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana peran komunikasi organisasi, khususnya aliran 

pesan/informasi dalam hubungan internal pada perusahaan FIF Spektra 

cab.Solo periode 2013/2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat secara teoritis : 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada khususnya,maupun bagi perusahaan atau instansi 

pada umumnya mengenai peran komunkasi organisasi dalam 

hubungan internal pada suatu perusahaan. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai peran 

komunkasi organisasi dalam hubungan internal dan aliran 

informasi dalam sebuah hubungan internal.  

2. Manfaat secara praktis : 

a. Menyebarluaskan infomasi tentang peran komunkasi organisasi 

dalam hubungan internal dan aliran informasi dalam sebuah 

hubungan internal.  

b. Sebagai bahan acuan atau rujukan untuk penelitian yang relevan 

bagi peneliti lain.  

E. Tinjauan Pustaka 

Mengkaji tentang peran komunikasi organisasi dalam hubungan 

internal sebenarnya bukan masalah sederhana.Untuk itu dibutuhkan 

penjabaran yang cukup mendalam tentang komunikasi organisasi, 

hubungan internal dan peran komunikasi organisasi dalam hubungan 

internal.Semuanya dapat dipaparkan dalam pembahasan teori sebagai 

berikut ini. 
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1. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi Organisasi adalah proses pengiriman dan 

penerimaan pesan dalam organisasi guna untuk memperlancar 

proses komunikasi dan interaksi dalam suatu organisasi. Dalam 

suatu organisasi komunikasi merupakan kunci penting untuk 

tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Dalam buku Arni 

Muhammad (2005 : 65) redding dan Sanborn mengatakan 

bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan 

penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Bagian 

yang termasuk dalam komunikasi organisasi adalah aliran atau 

arus komunikasi dalam sebuah organisasi (Abdullah Masmuh, 

2008:54).Dalam buku ini juga dijabarkan yang termasuk aliran 

atau arus komunikasi dalam organisasi yaitu sifat aliran 

informasi, pola aliran informasi, dan arah aliran informasi. 

2. Aliran informasi atau pesan dalam organisasi 

Tantangan terbesar dalam sebuah organisasi adalah 

bagaimana menyampaikan informasi atau pesan dalam sebuah 

organisasi dan bagaimana menerima informasi atau pesan dari 

seluruh anggota organisasi (R. Wayne Pace dan Don F. Faules, 

2010:170). Aliran atau arus informasi dalam organisasi itu 

sendiri terdiri dari arah aliran informasi  (formal dan informal), 
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sifat aliran informasi, pola aliran informasi.(Deddy Mulyana, 

2010:170-199). 

a. Komunikasi Formal 

Komunikasi formal adalah komunikasi menurut 

struktur organisasi yakni, komunikasi internal, 

hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, 

komunikasi kebawah artinya komunikasi dari atasan 

kepada bawahan, komunikasi keatas artinya komunikasi  

dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal 

artinya komunikasi yang dilakukan oleh orang yang 

sama levelnya/tingkatanya dalam organisasi.  

Menurut Arni Muhammad (2007 : 97) ada tiga 

bentuk utama dalam komunikasi formal yaitu 

komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas dan 

komunikasi mendatar atau horizontal. Sedangkan 

menurut Khomsarial Romli (2011:176) Aliran 

komunikasi formal dalam organisasi sendiri dibedakan 

menjadi beberapa bagian yaitu komunikasi dari atasan 

kebawahan, komunikasi dari bawahan ke atasan, 

komunikasi horizontal. 
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1) Komunikasi ke bawah 

Komunikasi ke bawah adalah komunikasi 

yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan 

dalam sebuah organisasi.Menurut R.Wayne dan 

Don F. Faules (2010:184) komunikasi ke bawah 

adalah aliran informasi yang mengalir dari 

jabatan berotoritas tinggi kepada mereka yang 

berotoritas rendah. 

Menurut Davis (R.Wayne dan Don F. 

Faules, 2010:184) juga menyatakan bahwa 

dalam sebuah organisasi kebanyakan hubungan 

komunikasi kebawah terjadi pada kelompok 

manajemen. Menurut Katz dan Kahn (Deddy 

Mulyana, 2010:185) biasanya ada lima jenis 

informasi yang disampaikan dari atasan kepada 

bawahan, yaitu : 

a) Informasi mengenai bagaimana 

melakukan pekerjaan 

b) Informasi mengenai kebijakan dan 

praktik-praktik organisasi 

c) Informasi mengenai dasar pemikiran 

untuk melakukan pekerjaan 
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d) Informasi mengenai kinerja pegawai 

e) Informasi untuk mengembangkan 

rasa memiliki tugas. 

2) Komunikasi ke atas 

Aliran komuikasi ke atas dalam sebuah 

organisasi adalah komunikasi atau informasi 

mengalir dari seseorang atau kelompok yang 

jabatanya berotoritas rendah kepada seseorang 

atau kelompok yang jabatanya berotoritas lebih 

tinggi. (R.Wayne dan Don F. Faules, 2010 : 

184). Sedangkan menurut Arni Muhammad 

(2007 : 116) komunikasi ke atas adalah pesan 

yang mengalir dari bawahan kepada atasan. 

Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai fungsi 

penting komunikasi ke atas antara lain : 

a) Dapat mengetahui kapan bawahanya 

siap menerima informasi 

b) Memberi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan 

c) Memperkuat loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan dengan cara 

mengajukan ide dan saran.  
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d) Membantu karyawan mengatasi 

masalah 

e) Mengetahui isu yang berkembang 

f) Menjadi petunjuk bagi atasan apakah 

arti pesan atau informasi yang 

disampaikan bisa diterima dengan 

baik oleh bawahan. 

3) Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal adalah komunikasi 

yang terjadi antar karyawan yang mempunyai 

jabatan yang sama. Pesan dalam komunikasi 

horizontal antara lain tugas, atau tujuan 

organisasi, koordinasi, pemecahan masalah, 

penyelesaian konflik dan pertukaran informasi 

(Arni Muhammad, 2007:121). 

b. Komunikasi informal 

Komunikasi informal adalah komunikasi yang 

terjadi antar karyawan tapi tidak tegantung pada 

struktur organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, 

termasuk juga gossip (Dedy Mulyana, 

2001:75).Komunikasi informal mengalir dengan arah 

yang tidak dapat diduga (Deddy Mulyana, 2010:199). 
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Isi pesan dari komunikasi informal biasa tentang 

laporan rahasia mengenai oranglain dan kejadian 

tertentu (Arni Muhammad, 2007:125). 

c. Sifat aliran informasi 

Sifat aliran informasi dalam suatu organisasi atau 

perusahaan adalah suatu proses dinamik, di mana 

informasi secara tetap dan berkesinambungan (Abdullah 

Masmuh, 2008:54). Menurut Guetzkow (1965) ada 

beberapa sifat aliran informasi dalam suatu organisasi 

.aliran informasi dalam suatu organisasi dapat terjadi 

dengan tiga cara : serentak, berurutan atau kombinasi 

dari keduanya (Deddy Mulyana, 2010:171) 

1) Penyebaran pesan secara serentak  

Penyebaran pesan secara serentak pada suatu 

organisasi bisa dilakukan secara langsung 

ataupun melalui media.Penyebaran pesan ini 

memerlukan metode yang tepat untuk 

melakukanya. Karena pesan harus diterima 

seluruh anggota organisasi secara bersamaan, 

sedangkan seluruh anggota organisasi belum 

tentu berada di tempat dan waktu yang sama 

saat menerima pesan dari organisasi.  
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Kemajuan pada teknologi komunikasi jaman 

sekarang sangat membantu penyebaran pesan 

dengan cara ini. Penyebaran pesan kepada 

seluruh anggota kelompok dengan melalui 

media bisa dilakukan melalui telivisi, telepon, 

media cetak dll. Penyebaran pesan secara 

serentak pada suatu organisasi mungkin menjadi 

salah satu cara yang lebih umum, lebih efektif 

dan lebih efisien dari pada cara lainya untuk 

melancarkan aliran informasi.  

2) Penyebaran pesan secara berurutan 

Menurut Haney (1962) mengatakan bahwa 

penyampaian pesan berurutan merupakan 

bentuk komunikasi yang utama, yang pasti 

terjadi di dalam organisasi (Deddy Mulyana, 

2010:172). Pola penyebaran pesan ini diawali 

dari satu orang sebagai sumber lalu disampaikan 

pada satu orang, lalu orang tersebut 

menyampaikanya lagi kepada orang lain dalam 

satu organisasi begitu seterusnya. Bila pesan 

disampaikan secara berurutan maka penyebaran 

informasi berlangsung dalam waktu yang tidak 
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beraturan.Jadi informasi tersebut tiba ditempat 

yang berbeda dan di waktu yang berbeda 

pula.Karena adanya perbedaaan dalam 

penyebaran informasi tersebut, mungkin timbul 

suatu masalah dalam koordinasi. 

Adanya keterlambatan informasi atau pesan 

akan menyebabkan informasi atau pesan itu sulit 

digunakan untuk membuat keputusan karena ada 

orang yang belum memperoleh informasi. 

Terkadang cara ini juga sering menimbulkan 

masalah yaitu pesan yang tidak tersampaikan 

dengan baik. Hal ini dalam suatu organisasi 

ataupun perusahaan yang sering disebut dengan 

“misscomunication”.Penyebaran pesan secara 

berurutan sering menimbulkan kesalahpahaman 

dalam organisasi atau perusahaan.Semakin 

banyak anggota organisasi semakin memerlukan 

waktu yang lebih lama dalam penyebaran pesan 

atau informasi. 
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3) Kombinasi dari pola penyebaran serentak dan 

pola penyebaran berurutan 

Gabungan cara penyebaran pesan yang 

dilakukan dengan cara memadukan penyebaran 

informasi secara serentak dan penyebaran pesan 

secara berurutan. Biasanya hal ini dilakukan 

untuk memiminimalisir terjadinya 

“misscomunication”.Kombinasi pemyebaran 

pesan serentak dan berurutan adalah penyebaran 

pesan yang dilakukan pemimpin dengan cara 

mengadakan pertemuan yang melibatkan 

beberapa bagian dari perusahaan secara 

keseluruhan. Pertemuan itu melibatkan seluruh 

anggota organisasi, baik pimpinan masing-

masing bagian beserta anak buahnya.Tetapi 

penyebaran pesan operasinal berjalan secara 

berurutan.( Abdullah Masmuh, 2008:56). 

d. Pola aliran informasi 

Pengertian pola di sini adalah saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan atau meneruskan pesan 

dari satu orang ke orang lain (Arni Muhammad, 

2005:102). Menurut Abdullah Masmuh (2008:57) ada 
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lima pola aliran informasi yang sering dijumpai dalam 

organisasi antara lain : 

1) Pola lingkaran yaitu pola aliran informasi 

dimana semua anggotanya memiliki pengaruh 

yang sama dalam sebuah organisasi. Setiap 

anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota 

lain di sisinya.  

2) Pola roda yaitu pola yang memiliki seseorang 

yang mempunyai posisi central. Satu-satunya 

orang yang dapat mengirim atau menerima 

pesan dari semua anggota. Jadi jika ada salah 

satu anggota ingi berkomuikasi dengan anggota 

lain, maka harus melalui orang yang ada pada 

posisi central tersebut.  

3) Pola Y yaitu pola dimana terdapat seseorang 

yang menduduki posisi central dan dapat 

berkomunikasi dengan dua anggota lain, tapi 

sisanya anggota yang berada di bawah posisi 

central  hanya dapat berkomunikasi dengan 

orang yang berposisi central, namun tidak dapat 

berkomunikasi dengan dua anggota lain 

tersebut. 
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4) Pola rantai yaitu pola dimana hampir semua 

anggota organisasi dapat saling berkomunikasi, 

tapi anggota yang paling ujung tidak bisa 

berkomunikasi dengan anggota yang berada di 

ujung lainya. Orang yang berada pada posisi 

central atau paling tengah lebih memiliki kuasa 

untuk mempengaruhi anggota lain.  

5) Pola semua saluran yaitu pola dimana setiap 

anggota bisa berkomunikasi dengan semua 

anggota lainya. Dalam pola ini semua anggota 

organisasi mempunyai pengaruh yang sama 

dalam sebuah organisasi. Pola ini 

memungkinkan semuanya anggota untuk dapat 

berpartisipasi dalam organisasi.  

3. Hubungan internal 

Lingkungan internal merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari manajemen sumber daya manusia.Hubungan 

internal adalah hubungan yang terjadi antar karyawan atau 

antar stakeholder dalam suatu perusahaan.kerjasama antar 

karyawan atau hubungan internal sangat diperlukan untuk 

kelangsungan kinerja perusahaan. Status karyawan dalam 

perusahaan tentu saja berbeda-beda, namun setiap karyawan 
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mempunyai kekuatan masing-masing yang berpengaruh 

terhadap perusahaan.Dalam hubungan atau komunikasi internal 

dalam perusahaan terdiri dari komunikasi vertical dan 

komunikasi horizontal (Effendy, 2001:122-124). 

Dalam suatu perusahaan hubungan internal sangat 

berpengaruh besar bagi kelancaran suatu perusahaan.Karena 

kerjasama antar karyawan maupun antar stakeholder sangat 

diperlukan. Walaupun setiap karyawan/stakeholder mempunyai 

pengaruh besar dan kemampuan yang hebat dalam perusahaan, 

namun jika tidak diimbangi kerjasama dengan karyawan lain 

maka tidak akan membawa hasil yang maksimal. Fungsi 

hubungan internal yaitu:  

a. Mengkomunikasikan kebijakan direksi dan 

manajemen kepada karyawan. 

b. Menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan 

manajemen agar  karyawan memahami dasar 

pengambilan keputusan yang diambil  

c. Membangun jaringan komunikasi  interaktif antara 

karyawan, manajemen, dan direksi  

d. Membantu proses restrukturisasi, mulai dari 

sosialisasi kebijakan hingga pelatihan untuk 

mengurangi dampak buruk restrukturisasi  
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e. Membantu peningkatan rasa memiliki karyawan 

terhadap Perusahaan. 

f. Membantu terciptanya budaya perusahaan yang 

sesuai dengan visi organisasi. 

F. Kerangka pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah merupakan suatu uraian yang 

menjelaskan tentang variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang 

telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Adapun kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Berpikir 

(Sumber : Olahan Peneliti) 
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G. Metode penelitian 

Metode penelitian adalah berisikan tentang pengetahuan yang 

mengkaji metode yang digunakan dalam suatu proses penelitian.  

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian akan dilakukan di kantor FIF Spektra 

Cab. Solo yang beralamat di jln.  Honggowongso No.111c, 

Serengan, Surakarta. Selain itu penelitian juga akan dilakukan di 

beberapa tempat pameran barang elektronik dan di beberapa toko 

elektronik. Karena biasanya sales/karyawan FIF SPEKTRA ada di 

beberapa lokasi tersebut. 

2. Jenis penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 

dengan pendekatan induktif. pendapat Bogdan dan Taylor (1975) 

dalam Moleong (2004: 4) yang menyatakan ”metodologi kualitatif” 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Jadi penelitian kualitatif tidak mengadakan 

perhitungan.Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar 

penelitian dapat terfokus pada tujuan tertentu.Landasan teori juga 

bermanfaat untuk memberi gambaran umum tentang latar 

penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. 
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Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu 

fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Peneliti telah menentukan kasus yang diteliti , terarah, 

dan dilakukan pada satu sasaran, lokasi atau obyek tertentu. 

Penelitian ini termasuk kasus tunggal terpancang.Pendiskripsisan 

secara rinci dan mendalam tentang gambaran kondisi yang 

sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan demikian laporan hasil 

penelitian akan berupa kutipan data untuk memberi gambaran 

tentang hasil penelitian dari suatu obyek yang di teliti. Penelitian 

deskriptif mempunyai tujuan untuk mengumpulkan informasi 

secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, memeriksa 

kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan 

dan evaluasi (Jalaluddin Rakhmat, 2009:25)  

3. Sumber data 

Menurut lofland dalam buku moelong (2004 : 157) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan dari dokumen lain. Beberapa sumber 

data itu diperoleh dari narasumber /informan.Adapun yang menjadi 

informan adalah seluruh karyawan FIF Spektra Cab. Solo. Data 

yang diperoleh dari sumber data dibedakan menjadi : 
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a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari responden/narasumber/informan. Pengumpulan data 

primer ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.  

1) Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang setiap saat 

kita lakukan, dengan perlengkapan panca indra yang 

kita miliki, kita sering mengamati objek-objek di 

sekitar kita (Kriyantono, 2010:108). Observasi 

dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung 

di lapangan dari objek yang diteliti. Tujuan dari 

observasi adalah mendeskripsikan bagaimana peran 

komunikasi organisasi, bagaimana pola aliran 

informasi dan bagaimana hubungan internal dalam 

perusahaan FIF Spektra Cab.Solo periode 

2013/2014. 

2) Wawancara 

Menurut Moleong (2004 : 187) Wawancara 

adalah percakapan secara langsung dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai 
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(interviewee). Teknik wawancara tidak bersifat 

informal.hubungan pewawancara dengan 

narasumber adalah dalam suasana biasa, wajar, 

sedangkan pertanyaan dan jawaban seperti 

pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari 

(Moleong 2004 : 186). Wawancara dilakukan 

dengan tatap muka langsung sehingga penulis dapat 

menggali data atau informasi yang lengkap dan 

mendalam.Menurut Arikunto (2006: 198) 

wawancara dilaksanakan dengan efektif, artinya 

dalam waktu yang singkat dapat memperoleh data 

sebanyak-banyaknya. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

kepustakaan.Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian adalah berupa studi kepustakaan, mempelajari 

dan mengutip teori dari sejumlah literature seperti buku dan 

jurnal, dan beberapa sumber data sekunder 

lainnya.Misalnya adalah data dari perusahaan FIF Spektra 

Cab. Solo.  
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4. Teknik pengumpulan data 

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan 

sumber data yang akan digunakan, maka pengumpulan data adalah 

dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dari catatan 

pribadi informan atau catatatn dari perusahaan dan dari media.  

a. Observasi 

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan 

adanya tujuan yang ingin dicapai.Dengan mengamati 

Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat 

dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, 

dan dapat diukur.Tujuan dari observasi adalah untuk 

mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-

aktivitas yang berlangung, individu-individu yang terlibat 

dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku 

yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan 

perspektif individu yang terlibat tersebut.Dalam penelitian 

ini observasi dilakukan untuk memperoleh data yang 

dtuhkan terutama tentang peran komunikasi organisasi 

dalam perusahaan FIF Spektra. Menurut Kriyantono 

(2010:64) Observasi dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu:  
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1) Observations partisipan yaitu peneliti ikut 

berpartisipasi atau terlibat secara langsung dalam 

kegiatan kelompok yang diteliti. 

2) Observations non partisipans yaitu observasi 

dimana peneliti tidak terlibat secara langsung atau 

tidak memposisikan dirinya ke dalam kelompok 

yang diteliti.  

Dalam pengumpulan data kali ini peneliti menggunakan 

caraObservasi Non Partisipans yaitu peneliti tidak melibatkan 

diri secara langsung dalam kegiatan perusahaan. Peneliti hanya 

melihat dan mendengar tentang berbagai aktifitas di perusahaan 

tersebut dalam periode waktu tertentu untuk kemudian 

dilakukan pencatatan. 

b. Wawancara 

Menurut Moleong (2004 : 187) Wawancara adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara percakapan secara 

langsung dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai (interviewee). 

Wawancara dilakukan untuk menambah data yang 

diperlukan yang tidak di dapatkan melalui observasi. 

Wawancara dilakukan dengan model berfokus atau semi-
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terstruktur, yakni melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya sesuai permasalahan yang akan 

diteliti. Apabila ada jawaban yang berkembang dari 

pertanyaan yang diajukan namun tidak terlepas dari 

permasalahan penelitian, maka wawancara boleh dilakukan 

dengan merekam percakapan lalu kemudian dituang dalam 

catatan oleh peneliti.Wawancara bersifat santai dan wajar 

namun tetap harus memperoleh data yang dtuhkan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. 

Dokumntasi dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai 

data baik dari perusahaan FIF Spektra Cab. Solo, dari 

karyawan perusahaan dan dari media yang ada hubunganya 

dengan perusahaan tersebut atau ada pemberitaan tentang 

perusahaan tersebut. 

5. Teknik Informan 

Dalam penelitian ini populasi adalah sebagian objek 

penelitian yaitu karyawan FIF Spektra Cab. Solo. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan jenis purposive sampling.Menurut 

Kriyantono (2010:30) purposive sampling yaitu teknik 
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pengambilan data dengan cara memilih informan atau narasumber 

dengan berbagai pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut 

dianggap mempunyai pengaruh yang paling besar dalam suatu 

perusahaan sehingga akan memudahkan peneliti dalam 

mendapatkan data yang diperlukan.  

Penelitian ini tidak mengutamakan banyaknya informan, 

jika data dari informan sudah cukup mendalam  dan bisa 

mejelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu informan 

lainya (Kriyantono, 2010:57).Dalam penelitian ini peneliti memilih 

informan yang dianggap mempunyai pengaruh besar dalam 

perusahaan FIF Spektra cabang Solo dan dapat dipercaya sebagai 

narasumber, antara lain : 

a. Rohadyan Dwi Santoso sebagai REP Head perusahaan FIF 

Spektra Cabang Solo Periode 2013/2014. 

b. Liyana Indrawati sebagai Sales Supervisiorperusahaan  FIF 

Spektra Cabang Solo Periode 2013/2014. 

c. Dian Sulistyorini sebagai Sales Force perusahaan FIF Spektra 

Cabang Solo periode 2013/2014. 

d. Tia andista sebagai Sales Force perusahaan FIF Spektra 

Cabang Solo periode 2013/2014.  

e. Miko Prabowo sebagai Sales Force perusahaan FIF Spektra 

Cabang Solo periode 2013/2014. 
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f. Aji Saputro sebagai mantan karyawan (Sales Force) FIF 

Spektra Cabang Solo tahun 2011-2013. 

g. Catur Wijayanto sebagai mantan karyawan (Sales Force) FIF 

Spektra Cabang Solo tahun 2012-2013. 

h. Murshid Aziz sebagai mantan karyawan (Sales Force) FIF 

Spektra Cabang Solo tahun 2012-2013. 

6. Validitas data 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui validitas atau 

keakuratan data akan menggunakan teknik Trianggulasi. 

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan melakukan pengecekan dan membandingkan data 

tersebut.Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna 

perlu dilakukan peningkatan validitas penelitian melalui teknik 

Trianggulasi. Menurut Patton dalam buku Sutopo (2002 : 31) ada 

empat macam Trianggulasi yaitu : 

a. Trianggulasi Data  

b. Trianggulasi Investigator 

c. Trianggulasi Metodologi 

d. Trianggulasi Tioritik 

Dari keempat macam Trianggulasi tersebut peneliti 

menggunakan Trianggulasi data. Data yang dimaksud adalah data 

yang diperoleh dari informan/sumber yaitu karyawan FIF 
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SPEKTRA cabang Solo. Trianggulasi data berarti membandingkan 

dan mengecek balik data yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dengan metode kualitatif. (Sutopo, 2002 : 31) 

Dalam penelitian ini validitas data diperoleh dengan 

mengumpulkan data sejenis dan membandingkanya dengan sumber 

data yang berbeda dengan permasalahan yang sama seperti pada 

gambar di bawah ini : 

   Wawancara   informan 

Data   content analisis  dokumentasi 

   Observasi   aktivitas 

Gambar 2 :Diagram Teknik Trianggulasi. 

Sumber : (Sutopo, 2002:31) 

7. Teknik Analisis data 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, 

sehingga setelah data terkumpul analisa dilakukan dengan analisa 

kualitatif.Analisa data ialah mendeskripsikan beragam informasi 

dilapangan yang meliputi catatan wawancara, catatan 

observasi.Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data 

kedalam bentuk yang mudah di baca dan dipahami. Menurut miles 

dan Hubermen dalam buku Sutopo (2002 : 91 ) terdapat tiga 



31 

 

komponen pokok dalam menyusun penelitian yang bersifat 

kualitatif,yaitu : 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses penggabungan dan 

penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh mejadi 

satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari 

wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah 

menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-

masing.Setelah semua data terkumpul lengkap, penulis 

melakukan pemilihan, pemusatan perhatian secara focus, 

membuang hal yang tidak perlu untuk mengatur data yang 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat dilakukan. 

Reduksi data meliputi : 

1) Meringkas data 

2) Mengkode 

3) Menelusur Tema 

4) Membuat gugus-gugus 

b. Penyajian data  

Penyajian dapat diketahui apa yang terjadi dan 

kemungkinan untuk mengerjakan sesuatu. Penyajian data 

dapat berupa kalimat, cerita, maupun tabel. 
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c. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari 

suatu kegiatan penelitian yang utuh.Peneliti memberi 

makna penuh dari data yang terkumpul dan telah dioleh, 

sehingga membentuk suatu synopsis utuh seluruh rangkaian 

perjalanan panjang penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


