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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media adalah saluran, penghubung yang dipakai untuk menyampaikan

pesan pada sasaran. Media dalam proses komunikasi adalah hal yang

membantu tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Media

disini tidak harus media massa, dapat juga hal-hal yang membantu

tersampaikannya pesan untuk perorangan, tetapi memang yang paling sering

digunakan merupakan media massa.  Adapun pengertian media menurut para

ahli antara lain:

Media adalah sebagai saluran atau sarana komunikasi yang sering
dipergunakan oleh praktisi Public Relations untuk menyampaikan
pesan kepada publiknya dan mampu meningkatkan citra seperti jurnal
organisasi (house jurnal) di mana istilah ini memiliki bermacam-
macam pemberitaan, mulai dari jurnal internal, eksternal, dan buletin,
(Jefkins,1992:62).

Media komunikasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk

mempermudah dalam berkomunikasi. Media komunikasi sangatlah penting

dalam sebuah perusahaan/instansi. Keberadaan media sangat dibutuhkan

perusahaan karena tidak mungkin bagi perusahaan untuk dapat menjangkau

semua publiknya. Dengan adanya media akan sangat efektif dalam

melakukan penyebaran informasi dapat merata dan serempak kepada seluruh

stakeholder perusahaan.

Bentuk media komunikasi itu sendiri ada dua yakni media komunikasi

internal dan media komunikasi eksternal. Media komunikasi eksternal
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merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan

informasi kepada public eksternal perusahaan. Sedangkan media komunikasi

internal merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi

kepada publik internal. Yang termasuk publik internal disini adalah khalayak

atau publik yang menjadi bagian dari perusahaan/ instansi terkait seperti

manajer, karyawan, pemegang saham, buruh dan sebagainya.

Media komunikasi internal akan membantu perusahaan menciptakan

sense of belonging karyawan terhadap perusahaan. Sekaligus dapat

meminimalisir kemungkinan terjadinya miscommunication atau

kesalahpahaman dan sebagainya baik perusahaan kepada karyawan, maupun

sesama karyawan yang dapat merusak hubungan baik terhadap karyawan.

Pemilihan media komunikasi internal yang tepat sangatlah penting

agar pesan dapat tersampaikan dengan benar kepada setiap pihak internal

perusahaan. Bentuk media komunikasi internal antara lain dapat berupa house

of journal , majalah , company profile , buletin,  tabloid, annual report,

newsletter dan lain lainnya.

PT Intiland Development Tbk adalah pengembang properti terkemuka

di Indonesia yang memfokuskan usahanya pada pengembangan, manajamen ,

dan investasi dari bisnis properti. Perseroan memiliki portofolio proyek yang

meliputi pengembangan kawasan hunian untuk segmen pasar menengah

hingga atas, skala kota terpadu, multifungsi dan pengembangan bangunan

tinggi, serta kawasan industri.
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Arus kegiatan PT Intiland Development sebagai kantor pusat di

Jakarta bertugas menangani seluruh proyek yang tersebar luas di beberapa

lokasi tidak hanya Jakarta dan Surabaya tetapi juga di beberapa daerah

lainnya. Untuk membina hubungan yang baik dengan semua publiknya

membuat suatu divisi Corporate Communications. Hubungannya dengan

banyak publik internal dan public eksternal dan banyaknya karyawan

tentunya membutuhkan arus komunikasi yang baik.

Dalam sebuah instansi atau organisasi baik instansi pemerintahan

ataupun  instansi swasta, informasi merupakan kebutuhan yang penting.

Karena dengan  informasi, baik pimpinan atau pun karyawan akan

mengetahui perkembangan yang terjadi dalam instansi atau organisasi

karyawan bekerja.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi pada saat ini sangat

memberikan  kemudahan bagi kita untuk berbagi dan mendapatkan informasi

dengan sangat cepat. Berbagai macam dan bentuk pesan dapat dapat

dikirimkan dengan sangat cepat dan tak terbatas.

Teknologi komunikasi adalah peralatan-peralatan perangkat keras,

struktur organisasi, dan nilai sosial dengan mana individu mengumpulkan,

memproses dan terjadi pertukaran informasi dengan individu – individu lain

(Rogers, 1986).

Dengan mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang sangat

pesat Corporate Communications PT Intiland Development pun

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Media internal newsletter yang
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merupakan salah satu media yang digunakan perusahaan untuk memberikan

informasi tentang seluruh kegiatan yang telah berlangsung di perusahaan.

Pada umumnya mungkin newsletter hadir dalam bentuk cetak tetapi tidak di

PT Intiland Development.

Saat ini media internal newsletter PT Intiland Development Tbk

diterbitkan Coporate Communications adalah buletin “Mitra” dan disebarkan

melalui email keseluruh karyawan intiland , dewan direksi, dan dewan

komisaris perusahaan. Penyebaran newsletter melalui email tentunya lebih

dapat dilakukan dengan cepat  karena lebih menghemat waktu tidak perlu

menunggu karena harus dicetak terlebih dahulu. Dan tidak hanya itu tentunya

pemanfaatan email dapat menghemat biaya dan lebih ramah lingkungan

karena tidak menghabiskan banyak kertas. Daya tarik penyebaran buletin ini

pun digunakan karena melihat akfititas karyawan yang umumnya lebih

banyak menggunakan komputer dan internet dalam pekerjaan tentunya akan

lebih efektif bila menggunakan email.

Newsletter “Mitra” diterbitkan tidak menentu waktu penerbitannya

tergantung dengan adanya kegiatan yang dilakukan perusahaan pada saat itu.

newsletter memuat hasil liputan karyawan Corpotare Communications

mengenai kegiatan perusahaan maupun proyek. Newsletter hadir dalam

bentuk format pdf  dan biasanya tidak lebih dari dua halaman karena

mengingat menggunakan email jadi berita yang disampaikan pun hanya inti

dari hasil kegiatan.



5

Melihat karyawan yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing

terkadang mereka tidak sempat untuk membaca buletin email.  Begitupun

dengan karyawan yang tersebar di lingkungan proyek. Melihat gejala diatas

peneliti melihat ada dua kemungkinan yang terjadi pada penyampaian

informasi yang disampaikan melalui email. Kemungkinan pertama informasi

tersebut dibaca oleh karyawan. Kemungkinan kedua informasi tersebut tidak

dibaca oleh karyawan. Bagi yang membaca newsletter diharapkan dapat

menambah informasi tentang apa yang  sedang terjadi dalam perusahaannya.

Sedangkan bagi karyawan yang tidak membaca newsletter tersebut,

peneliti melihat bahwa mereka para karyawan tidak mengetahui informasi

yang terjadi di perusahaan sehingga fungsi newsletter sendiri yang

diperuntukkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan informasi tidak dapat

berfungsi dengan baik.

Hal tersebut diatas dapat dilihat pada saat peneliti melakukan pra

penelitian di perusahaan PT. Intiland Development Tbk. Pada saat itu ada

sebuah proyek yang melaksanakan kegiatan tidak terinformasikan dengan

baik kepada pihak Corporate Communications . Hal ini dikarenakan tidak ada

informasi sebelumnya sudah memberitahukan kepada seluruh divisi dan

proyek apabila ada kegiatan memberikan informasi kapada pihak Corporate

Communications. Padahal sebelumnya pihak Coporate Communications

sudah memberitahukan kepada seluruh divisi dan proyek. Hal ini apabila

diinfomasikan dengan baik tentunya divisi Corporate Communication dapat

membantu kegiatan proyek tersebut contohnya dengan membantu
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mengundang media untuk acara kegiatan yang dilaksanakan.. Dengan

kejadian hal seperti ini tentunya baik karyawan maupun direktur tentunya

tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di proyek tersebut bila kegiatan

seperti ini tidak diliput.  Dan tentunya hal ini akan mengurangi pemenuhan

kebutuhan informasi tentang perusahaan sendiri bagi karyawan yang lain.

1.2 Perumusan  dan Identfikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas peneliti membuat rumusan

masalah sebagai berikut “Seberapa Besar Hubungan Newsletter “Mitra”

Melalui Email dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Karyawan PT

Intiland Development Tbk “

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah

yang akan di bahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kategori newsletter “mitra” melalui email oleh karyawan PT

Intiland Development tbk?

2. Bagaimana dimensi pemenuhan kebutuhan informasi karyawan PT

Intiland Development tbk?

3. Bagaiman hubungan newsletter “mitra” melalui email dengan

pemenuhan kebutuhan informasi karyawan PT Intiland Development

tbk?
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1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kategori newsletter “mitra” melalui email oleh

karyawan PT Intiland Development tbk.

2. Untuk mengetahui dimensi pemenuhan kebutuhan informasi karyawan PT

Intiland Development tbk.

3. Untuk mengetahui hubungan newsletter “mitra” melalui email dengan

pemenuhan kebutuhan informasi karyawan PT Intiland Development tbk.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan

bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat menunjang

perkembangan di bidang Ilmu Komunikasi dan dapat memberikan

gambaran secara garis besar mengenai dunia kehumasan kepada semua

pihak yang tertarik dalam bidang humas, dan untuk menambah wawasan

dan pengetahuan dalam menyelenggarakan dan menyampaikan informasi

berupa tulisan berbentuk newsletter “Mitra” Sebagai sumber pemenuhan

kebutuhan informasi lingkungan PT Intiland Development Tbk .

1.4.2 Aspek Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan bahwa

newsletter “Mitra” sebagai sumber pemenuhan kebutuhan informasi

lingkungan PT Intiland Development Tbk  merupakan media internal yang
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memberikan informasi yang benar dan faktual tentang segala sesuatu hal

yang telah terjadi di lingkungan perusahaan.

1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakuan Adhisty Risanti ini berjudul “Hubungan

Penggunaan Media Internal ‘Tarompet Magazine” dengan Pemenuhan

Kebutuhan Informasi” . Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini

adalah penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat

pengumpulan data yang pokok.

Lira Lusdiana pada tahun 2006 juga melakukan penelitian yang

berjudul ”Pengaruh Isi Buletin Baling-baling Sebagai Media Komunikasi

Internal Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Karyawan PT. (persero)

Angkasa Pura II”. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yang

memaparkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui angket,

wawancara, dan studi pustaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Lauren Vincentia Agusten pada tahun

2009 mengenai Efektifitas media internal buletin “Be Sharp” sebagai sarana

pemenuhan kebutuhan informasi karyawan divisi home appliance (HA) PT

Sharp  Elektronik Indonesia. Dalam penelitian ini, media internal sebagai alat

publikasi organisasi kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan informasi

mereka mengenai perusahaan.
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Siti Irma dalam penelitiannya mengenai Hubungan Penyajian Majalah

Betta dan Tingkat Penerimaan Informasi Karyawan PT Jasa Marga Tbk Cab

Tangerang –Jakarta. Penelitian Siti Irma menjelaskan tentang penyajian

media internal PT Jasa Marga yang berupa majalah. Majalah Betta digunakan

untuk memberikan informasi kepada karyawan.

Untuk memperjelas lebih dalam maka dapat dilihat dalam tabel

tinjauan penelitian terdahulu, sebagai pembanding antara penelitian terdahulu

dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini, yaitu:

Tabel 1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No. Judul
Penelitian

Nama
Peneliti

Metode yang
Digunakan

Hasil
Penelitian

Perbedean
dengan

Penelitian
Skripsi

1. “Hubungan
Penggunaan
Media
Internal
“Tarompet
Magazine”
dengan
Pemenuhan
Kebutuhan
Informasi
Karyawan

Adhisty
Risanty
(Skripsi)
Program SI
UNPAS

Metode yang
digunakan adalah
deskriptif analisis
yang memaparkan
dan menganalisis
data yang diperoleh
melalui angket,
wawancara, dan
studi pustaka

Hasil
Penelitian
Adhisty
terdapat
adanya
pemenuhan
kebutuhan
informasi bagi
para murid
dengan adanya
media internal
“Tarompet
Magazine”

Perbedaan
penelitian
terlihat pada
teori yang
digunakan.

2. Pengaruh
Isi Buletin
“Baling-
Baling”
Sebagai
Media
Komunikasi
Internal
Terhadap
Pemenuhan
Kebutuhan

Lira
Lusdiana

Metode Deskriptif Hasil dari
penelitian ini
menyatakan
adanya
pengaruh isi
terhadap
pemenuhan
kebutuhan
informasi
karyawan PT.
(persero)

Penelitian Lira
Lusdiana
kepada
pengaruh isi
buletin
terhadap
pemenuhan
kebutuhan
informasi
berbeda
dengan
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Informasi
Karyawan
PT. Persero

Angkasa Pura
II

penelitian ini
lebih kepada
pemilihan
penggunaan
media buletin
melalui email
sebagai sarana
pemenuhan
kebutuhan

3. Hubungan
Penyajian
Majalah
Betta dan
Tingkat
Penerimaan
Informasi
Karyawan
PT Jasa
Marga Tbk
Cabang
Tangerang
– Jakarta

Siti Irma
Program SI
Universitas
Sultan
Ageng
Tirtayasa
2012

Metode
Korelasional

Hasil
penelitian
menyatakan
adanya media
internal
majalah betta
maka tingkat
penerimaan
informasi
karyawan pun
meningkat.
Penyajian isi
media juga
normatif,
edukatif dan
entertainment.

Penelitian ini
lebih kepada
hubungan
penyajian dan
teori yang
digunakan pun
berbeda.

4. Efektifitas
Media
Internal
Buletin Be
Sharp
sebagai
sarana
pemenuhan
Kebutuhan
Informasi
Karyawan
Divisi
Home
Appliance
(HA) PT.
Sharp
Elektronik
Indonesia.

Laura
Vincentia
Agusten
Program SI
Fikom
Mercubuana

Penelitian
evaluative dengan
pendekatan
kuantitif dan
metode survey.

Karyawan PT
Sharp selalu
menerima dan
membaca
buletin Be
Sharp setiap
kali buletin
terbit.
Responden
merespons
secara positif
dengan adanya
buletin.
Pengaruh
program
penerbitan
media internal
buletin
terhadap

Penelitian
Laura lebih
kepada
mengukur
keefektifan
media internal
sebagai sarana
pemenuham
kebutuhan
informasi.
Sedangkan
penelitian ini
lebih kepada
hubungan
penggunaan
email dengan
pemenuhan
kebutuhan
informasi
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kebutuhan
informasi juga
sangat positif.

karyawan.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritis

1.6.1.1 Teori Behaviorial

Untuk grand teori, peneliti menggunakan teori behaviorial. Teori

behaviorial lahir sebagai reaksi terhadap intropeksionisme, yakni yang

menganalis jiwa manusia berdasarkan laporan – laporan subjektif, dan

juga psikoanalisis, yakni yang berbicara tentang alam bawah sadar yang

tidak tampak. Pada dasarnya behaviorial mencoba untuk menganalisis

perilaku yang tampak, yang dapat diukur, dilukiskan dan diramalkan.

Pendekatan ini awalnya diperkenalkan oleh John B. Watson.

Pendekatan ini cukup banyak mendapat perhatian dalam psikologi

diantara tahun 1920-an – 1960-an. Ketika Watson memulai

penelitiannya, dia menyarankan agar pendekatannya ini tidak sekadar

alternatif bagi pendekatan instingtif dalam memahami perilaku sosial,

tetapi juga merupakan altrernatif lain yang memfokuskan pada pikiran,

kesadaran, ataupun imajinasi.

Watson menolak informasi instingtif semacam itu, yang

menurutnya bersifat mistik, mentalistik, dan subjektif. Dalam psikologi

objektif, fokusnya harus pada sesuatu yang dapat diamati (observable),

yaitu pada apa yang dikatakan (saying) dan pada apa yang dilakukan
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(doings). Dalam hal ini pandangan Watson berbeda dengan James dan

Dewey, karena keduanya percaya bahwa proses mental dan juga

perilaku yang teramati berperan dalam menjelaskan perilaku sosial.

(Nina W. Syam, 2012:63-64 dalam Syaiful Rohim, 2009:74).

Ada empat karakteristik penting behaviorial:

1. Menekankan pada respons yang dikondisikan sebagai unsur perilaku.

2. Menekankan pada perilaku yang dipelajari. Menurut kaum

behavioris, semua perilaku manusia kecuali insting merupakan

merupakan hasil proses belajar.

3. Berfokus kepada perilaku binatang. Menurut Watson tidak ada

perbedaan esensial antara perilaku manusia dengan binatang (Syaiful

Rohim, 2009:75).

1.6.1.2 Teori Kebutuhan

Teori hierarki kebutuhan dan motivasi menyatakan bahwa orang

akan selalu berupaya secara aktif untuk memuaskan hierarki

kebutuhannya (hierarchy of needs), dan orang yang berhasil mencapai

satu tingkatan pada hierarki kebutuhan akan berupaya mencapai

tingkatan yang lebih tinggi.
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Bagan 1.6.1.2 Hierarki Kebutuhan Maslow

Menurut Maslow, manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang

klasifikasinya pada lima tingkatan atau hirarki, yaitu ;

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang meliputi; rasa lapar, rasa

haus, kebutuhan akan perlindungan, kebutuhan seks dan kebutuhan

fisiologis lainnya.

2. Kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan yang meliputi kebutuhan

akan keamanan dan proteksi dari gangguan fisik dan emosi.

3. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang meliputi; kasih sayang, rasa

memiliki dan dimiliki, penerimaan dan persahabatan.

4. Kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan yang meliputi ; harga diri

internal seperti menghormati diri sendiri, otonomi dan usaha

mencapai hasil. Harga diri eksternal seperti status, pengakuan dan

perhatian.

5. Kebutuhan aktualisasi/perwujudan diri, yaitu kebutuhan yang

digambarkan dengan dorongan untuk menjadi apa yang diinginkan
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seseorang meliputi; pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang dan

pemenuhan seseorang.

Gagasan Maslow mengatakan  bahwa manusia secara aktif mencari

segala sesuatu hal yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam

keaktifan individu memenuhi kebutuhannya maka diperlukanlah sebuah

media yang tepat untuk memenuhi kebutuhan.

1.6.1.3 Teori Kesempurnaan Media

Teori kesempurnaan media, atau pilihan rasional,

mengemukakan bahwa orang memilh secara sadar media komunikasi

berdasarkan pada “kesempurnaan” yang menjadi sifat medium , dan

tingkat keselarasan “kesempurnaan” tersebut dengan peristiwa

komunikasi (Pace & Faules :239, 1993).  Dalam teori kesempurnaan

media sendiri menyatakan bahwa komunikasi diperlancar oleh

pemilihan media komunikasi “sempurna” dalam konteks yang amat

ekuivokal. Namun sebaliknya suatu komunikasi disebut efektif jika

seseorang memilih media “buruk” dalam situasi yang tidak ambigu.

Dalam teori ini menyatakan bahwa pemilihan medium tidak perlu

merupakan suatu keputusan terencana atau disadari.
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1.6.2 Kerangka Konseptual

1.6.2.1 Newsletter

Merupakan alat komunikasi yang digunakan seorang humas

dalam memberikan informasi mengenai perusahaan, baik menyangkut

produk yang dihasilkan, orang yang terlibat, serta informasi lain yang

dapat membantu publiknya dalam berhubungan dengan urusan

bisnisnya. Pengiriman newsletter secara teratur memungkinkan pihak

yang terkait untuk mengetahui perkembangan informasi dan keadaan

dalam perusahaan.

1.6.2.2 Pemenuhan Kebutuhan Informasi

Setiap manusia mempunyai kebutuhan informasi yang

berbeda-beda, untuk memenuhinya juga mempunyai cara masing-

masing. Menurut Sulistyo- Basuki (2004:393) “kebutuhan informasi

adalah informasi yang diinginkan seseorang untuk pekerjaan,

penelitian, kepuasan rohaniah, pendidikan dan lain-lain”. Dapat

disimpulkan, kebutuhan informasi adalah keinginan seseorang dalam

memperoleh pengetahuan yang bernilai guna untuk dirinya.

Hal ini di dukung oleh salah satu hierarki kebutuhan, kebutuhan

aktualisasi diri (dalam hal ini informasi), berkaitan dengan keinginan

pemenuhan diri sendiri. Ketika semua kebutuhan lain sudah terpenuhi,

maka seseorang menginginkan hal yang lebih untuk mencapai

kebutuhan (informasi) lainnya.
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Kebutuhan individu yang dipuaskan oleh media yaitu terdiri

dari: kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integratif sosial,

dan pelepasan ketegangan. Kebutuhan kognitif menekankan kebutuhan

manusia akan informasi, pengetahuan, pemahaman. Kebutuhan afektif

menekankan aspek perasaan dan mencapai tingkat emosional tertentu.

Kebutuhan Integratif Sosial mempererat hubungan dengan keluarga,

teman dan sebagainya . Pelepasan ketegangan meliputi pelarian dan

pengalihan.

Bagan 1.6.2  Kerangka Konseptual

Hubungan  Newsletter "Mitra" dengan Pemenuhan
Kebutuhan Informasi Karyawan

Variabel X

Newsletter "Mitra" melalui
email

• Frekuensi
• Gaya dan Format
• Content
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1.7 Hipotesis

Hipotesis adalah “dugaan sementara atau jawaban sementara dan

masih harus dibuktikan kebenerannya”. (Arikunto, 1995:121). Hipotesa

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H0= Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara newsletter “mitra”

dengan pemenuhan kebutuhan informasi karyawan

H1 = Terdapat hubungan yang signifikan newsletter “mitra” dengan

pemenuhan kebutuhan informasi karyawan

1.8 Langkah-langkah Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di PT Intiland Development tbk Jl. Jend. Sudirman

32 Jakarta 10220 Indonesia. Fokus penelitian ini adalah karyawan PT

Intiland Development Jakarta. Pemilihan lokasi dipilih karena perusahaan

memiliki kesesuaian dengan masalah penelitian yang diambil  penulis.

1.8.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian korelasioanal, penelitian korelasional adalah penelitian yang akan

melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel

lain. Variabel yang digunakan untuk memprediksi disebut variabel predictor

atau variabel independen (bebas) sedangkan variabel yang diprediksi disebut

variabel kriteria atau variabel dependen (terikat).
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Melalui metode ini penulis akan menggambarkan masalah yang

dibahas berdasarkan data-data yang relevan diperoleh serta menafsirkan

data-data yang dimaksud sebagai suatu proses analisa untuk mencari

relevansi antar variabel, penelitian akan mendeskripsikan fakta dan data

tentang Hubungan Newsletter “Mitra” melalui Email dengan Pemenuhan

Kebutuhan Informasi Karyawan PT.Intiland Development Tbk.

1.8.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan

diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa, atau apapun

yang menjadi objek atau survey. Berdasarkan sifatnya populasi  yang

diambil dalam penelitian ini adalah populasi homogen. Populasi homogen

yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama misalnya

jenis, sifatnya dan sebagianya. Populasi yang diambil adalah seluruh

karyawan PT Intiland Development Tbk Jakarta , tanpa membedakan jenis

kelaminnya. Dan populasi dari penelitian ini berjumlah lebih kurang 400

orang.

Sampel diartikan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

populasi maka dalam rangka mempermudah melakukan penelitian,

diperlukan suatu sampel yang berguna. “Sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti”. (Arikunto : 2009 : 131). Agar memperoleh sampel

yang representatif dari populasi, maka setiap subjek dalam populasi

diupayakan untuk memiliki peluang yang sama.
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Sesuai dengan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini

peneliti menggunakan metode Probability Sampling dengan menggunakan

teknik Simple Random Sampling. Simple random sampling adalah cara

pengambilan sampel anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa

memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut.

Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus yang

digunakan oleh Yamane (Rakhmat, 1995:85) sebagai berikut :

n = N

N (d²)  +  1

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Nilai presisi/tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 15%

Kemudian dari rumus tersebut, didapatkan ukuran sampel dari

populasi sebagai berikut :

n = 400

400(0,15)² +1

n = 400

400 (0,02) + 1

n = 400

8 + 1
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n = 400

9

n =         44

1.8.4 Operasional Variabel

Tabel 1.8.4 Operasional Variabel

No. Variabel Sub Varibel Indikator

1. Newsletter “Mitra”

( Variabel X)

Frekuensi penerbitan - Rutinitas

pengiriman

Gaya dan Format

Penulisan

- Format

newsletter

melalui email

- Format

penyajian

newsletter

- Jumlah halaman

newsletter

Content - Kejelasan isi

newsletter

- Ketepatan isi

dengan

kebutuhan

informasi

karyawan

- Kelengkapan isi

newsletter

- Isi sesuai

dengan
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keperluan kerja

No. Variabel Sub Variabel Indikator

1 Pemenuhan Kebutuhan

Informasi Karyawan

(Variabel Y)

Kebutuhan

Kognitif

- Pengetahuan

karyawan

mengenai

informasi

terbaru tentang

perusahaannya

- Pemahaman

mengenai

kebijakan

perusahaan

Kebutuhan

Afektif

- Kepuasaan

karyawan

mengenai

informasi

tentang

perusahaan

Kebutuhan

Integrasi Sosial

- Kesiapan diri

untuk berbagi

informasi

dengan sesama

karyawan
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1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian, disamping perlu menggunakan metode yang memadai,

juga perlu alat dan teknik pengumpulan data yang relevan. Dengan teknik

pengumpulan data yang tepat maka semakin objektif suatu penelitian.

a. Angket/ Kuesioner

Angket/ kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009: 199).

Kuesioner diartikan sebagai kumpulan instrumen pribadi dimana setiap

responden penelitian mengisinya sebagai bagian dari studi penelitian.

Peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data tentang

pikiran, perasaan, sikap, keyakinan, nilai, persepsi, kepribadian dan sikap

responden penelitian. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

yang banyak dilakukan karena dinilai relatif lebih ekonomis, mempunyai

item yang sama untuk semua subyek serta menjamin kerahasiaan

(anonim).

Klasifikasi kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kuesioner tertutup. kuesioner tertutup ini peneliti menyediakan

pertanyaan atau pernyataan bersifat positif maupun negatif dimana hal ini

bertujuan lebih menggali keakuratan informasi yang akan diolah nanti.

Sekaligus memberikan sejumlah kemungkinan jawaban kepada

responden.
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1.8.6 Teknik Analisa Data

Data kuantitatif diolah kedalam skor frekuensi melalui proses

sebagai berikut :

1. Membuat kolom-kolom seperti : kolom item, pernyataan responden,

serta membuat frekuensi jawaban yang sudah diperoleh dari responden

2. Mencari nilai f (frekuensi) dengan jalan menjumlahkan secara total dari

setiap pernyataan responden

3. Mencari frekuensi seluruhnya (n) dengan menjumlahkan seluruh

responden

4. Setiap soal mempunyai 5 (lima) jawaban yang dipilih salah satunya

yaitu SS, S, N, TS, dan STS yang masing-masing jawaban diberi poin.

Poin untuk masing-masing jawaban diberi nilai sebagai berikut :

SS = 5          S = 4         N = 3           TS = 2          STS = 1

1) Analisis Korelasi

Analisis Korelasi digunakan untuk mengetahui Hubungan

Newsletter Melalui Email Dengan Pemenuhan Kebutuhan

Informasi Karyawan PT Intiland Development langkah-langkahnya

sebagai berikut :
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Interpretasi koefisien korelasi nilai

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,80 – 1,000
0,60 – 0,799
0,40 – 0,599
0,20 – 0,399
0,00 – 0,199

Sangat kuat
Kuat
Cukup kuat
Rendah
Sangat rendah

2) Besar kecilnya sumbangan X terhadap Y

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan

variable X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien

determinan sebagai berikut.

KP = r 2 X 100%

Dimana : KP : nilai koefisien determinan

R : nilai koefisien korelasi

Pengujian lanjutan, uji signifikasi menggunakan rumus

Kaidah pengujian :

hitung > t tabel , maka tolak Ho artinya signifikan dan

t hitung < t tabel, maka terima Ho artinya tidak signifikan.
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1.8.7 Teknik Pengukuran Instrumen Penelitian

1) Skala Pengukuran

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,

dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau

gejala sosial. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel

yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan

menjadi sub variable kemudian sub variabel dijabarkan menjadi

indicator indicator yang dapat diukur.

Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat

menjadi titik tolak untuk membuat item pertanyaaan atau

pernyataan yang perlu dijawab oleh responden.

Skala likert menggunakan peringkat lima angka penilaian,

yaitu; (a) sangat setuju, (b) setuju, (c) tidak pasti (netral), (d) tidak

setuju, dan (e) sangat tidak setuju. (Ruslan, 2010: 196)

2) Uji Validitas Data

Uji validitas adalah untuk mengukur kesamaan antara data

yang terkumpul dengan data sesungguhnya yang terjadi pada objek

yang diteliti. hasil penelitian yang valid bila terdapat persamaan

antar data yang terkumpul dengan data yang terjadi pada objek.

Metode Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-

masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan

dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi

signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut
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mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin

diungkap. Uji validitas ini dengan rumus korelasi Pearson Product

Moment. Dan nilai r tabel pada α = 5 %

1. Jika  r hitung > r tabel maka item atau butir pertanyaan

dinyatakan valid, dan

2. Jika r hitung < r tabel maka item atau butir pertanyaan tidak

valid dan harus digugurkan dari kuesioner.

3) Uji Realibitas

Uji reliabilitas adalah untuk menguji sejauh mana alat yang

menjadi pengukur bisa dipercaya dan diandalkan. Reliabilitas ini

akan menunjukan konsisten suatu alat pengukur di dalam

pengukuran gejala yang sama. untuk menguji reliabilitas ini

dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach.

1. Jika r hitung > r tabel maka reliebel

2. Jika r hitung < r tabel maka tidek reliebel

Uji validitas dan reliabilitas ini menggunakan alat computer

dengan program SPSS for windows release 15.0.


