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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERAGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Menurut West dan Turner
11

 mengartikan bahwa teori adalah sebagai 

sistem konsep abstrak yang mengidendikasikan adanya hubungan diantara 

konsep-konsep tersebut, yang membantu kita memahami fenomena. 

1. Pengertian Pengelolaan 

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti 

pula pengaturan atau pengurusan.
12

 Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian 

pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan 

serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan 

dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai 

ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. George R. Terry mengatakan pengelolaan 

adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang 

dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu menurut Andrew 

F. Sikul, pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengendalian, penempatan 

serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang 

efektif dan efisien.
13

 

Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen, menurut 

Burhanudin
14

manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata management 

yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengelolaan. Pengertian pengelolaan 

sama dengan arti manajemen, karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki
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Edi Saontoso, Teori Komunikasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 9 
12

 Suharsimi Arikunto, Managemen Pengejaran Secara Manusiawi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993),  31 
13

Eko Harlian, http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-

menurut-para-ahli/ (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2017) 
14

M. Manullang, Dasar-Dasar Managemen ,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 

2009),  54 
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tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan 

merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan orang-orang secara pribadi dan 

kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. 

Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah 

proses melakukan kegiatan tertentu dalam menggerakan tenaga orang lain atau 

proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Namun dalam pengelolaan media instansi atau media internal terdapat 

beberapa proses pengelolaan  media internal secara sederhana yaitu sebagai 

berikut:
15

 

1) Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini meliputi tahap penentuan judul terbitan, penentuan 

segmen pembaca, jumlah eksamplar, frekuensi terbitan, dan lain-lain. 

2) Tahap Pengumpulan Informasi 

Tahap ini meliputi tahap pengumpulan informasi dan bahan-bahan 

untuk tulisan baik yang berupa berita, artikel atau tulisan lainnya. 

3) Tahap Pengolahan Informasi 

Ada beberapa tahap yang termasuk tahap pengolaan ini seperti tahap 

desain, tahap penyuntingan naskah serta tahap percetakan media 

internal. 

4) Tahap Penyebaran atau Distribusi 

Tahap ini dilakukan setelah media internal selesai dicetak, maka 

langkah selanjutnya adalah mendistribusikan media internal tersebut 

pada masyarakat pembacanya. Adapun para pembaca majalah Dinamis 

adalah para Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau.  

2. Majalah  

Menurut Romli dalam kamus jurnalistik, majalah adalah format penerbitan 

pers berukuran kertas kuarto, folio, atau setengah tabloid. Ada juga yang 

                                                             
15

 Soleh Soemirat, Elvinaro Ardianto, Dasar-Dasar Publik Relations. (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2002). 34 
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berukuran buku atau setengah kuarto (mini magazine). Umumnya mingguan, dwi 

mingguan, bulanan, atau terbit berkala(periodik), dengan segmen berita khusus 

sampai politik, ekonomi, hiburan, agama, ataupun umum. Kekuatan utama yang 

disajikan majalah sebagai media yang efektif adalah tidak dikuasai oleh waktu, 

bisa dibaca perlahan-lahan, bisa disimpan, bisa dibaca berulang-ulang bahkan bisa 

didokumentasikan.
16

 

Majalah sebagai media massa cetak merupakan sebuah media jurnalistik 

yang membutuhkan kreativitas dalam hal penyajian seperti rubrik, reka bentuk 

sampai mutu kertas yang digunakan. Majalah dalam media massa cetak dinilai 

lebih termasa, karena terbit dua mingguan misalnya, sehingga dalam dua minggu 

masih tersimpan dan membuka peluang untuk tetap dibaca dibandingkan surat 

kabar harian. 

Meskipun sama-sama sebagai media cetak, majalah tetap dapat dibedakan 

dengan surat kabar, karena majalah memiliki karakteristik tersendiri, menurut 

Elvinaro Ardianto dalam bukunya komunikasi massa karakteristik sebuah majalah 

adalah sebagai berikut:
17

 

1) Penyajian lebih dalam 

Frekuansi terbit majalah pada umumnya adalah mingguan selebihnya dwi 

mingguan, bahkan bulanan(1x sebulan), kuncinya adalah, berita-berita 

dalam majalah  disajikan lebih lengkap karena dibubuhi latar belakang 

peristiwa atau unsur why dikemukakan secara lengkap, begitu pula 

peristiwanya atau proses terjadinya peristiwa(unsur how) dikemukakan 

secara kronologis. 

2) Nilai aktualitas lebih lama 

Apabila nilai aktualitas surat kabar hanya berumur satu hari, maka nilai 

aktualitas majalah bisa satu minggu. sebagai contoh, kita akan 

menganggap usang surat kabar kemarin atau dua hari yang lalu bila kita 

baca saat ini. Akan tetapi kita tidak menganggap usang majalah yang terbit 

                                                             
16

Asep Syamsul M. Romli, Kamus Jurnalistik: Daftar Istilah Penting Jurnalistik Cetak, 

Radio, dan Televisi, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2008), Hal 84 
17

Elvinaro ardianto, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (Bandung : Simbiosa Rekatama 

Media, 2005), Hal 113-114 
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dua atau tiga hari yang lalu. Sebagaimana kita alami bersama, bahwa 

dalam membaca majalah tidak pernah tuntas sekaligus. Pada hari pertama 

mungkin kita hanya membaca topik yang kita senangi atau topik yang 

relevan dengan profesi kita, hari esok dan seterusnya kita membaca topik 

lain sebagai referensi. Dengan demikian, majalah mingguan baru tuntas 

kita baca dalam tempo tiga atau empat hari. 

3) Gambar/foto lebih banyak 

Jumlah halaman majalah lebih banyak, sehingga selain penyajian beritanya 

yang mendalam, majalah juga dapat menampilkan gambar/foto yang 

lengkap, dengan ukuran besar dan kadang-kadang berwarna, serta kualitas 

kertas yang digunakannya pun lebih baik. 

4) Cover (sampul) sebagai daya tarik 

Disamping foto, cober atau sampul majalah juga merupakan daya tarik 

tersendiri. Cover  adalah ibarat pakaian dan aksesorisnya pada manusia. 

cover majalah biasanya menggunakan kertas yang bagus dengan gambar 

dan warna yang menarik pula. Menarik tidaknya cover suatu majalah  

sangat bergantung pada tipe majalahnya, serta konsistensi atau keajegan 

majalah tersebut dalam menampilkan ciri khasnya. 

Menurut Dominick dikutip dari bukunya Ardianto, klasifikasi majalah 

dibagi ke dalam lima kategori utama, yakni : (1) general consumer magazine 

(majalah konsumen umum), (2) business publication (majalah bisnis), (3) literacy 

reviews and academic journal (kritik sastra dan majalah ilmiah), (4) newsletter 

(majalah khusus terbitan berkala), (5) Public Relations Magazines 

(majalahHumas).
18

 

Tipe suatu majalah ditentukan oleh sasaran khalayak yang dituju. Artinya, 

sejak awal redaksi sudah menentukan siapa yang akan menjadi pembacanya, 

apakah anak-anak, remaja, atau wanita dewasa. 

 

 

 

                                                             
18
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3. Media Internal 

a. Pengertian Media Internal  

Media internal adalah suatu sarana penyampaian dan penerimaan 

informasi yang semata-mata bersifat internal (khusus untuk para staf dan pegawai) 

dan bersifat eksternal (yang diaharahkan juga pada pihak luar tertentu) dikalangan 

perusahaan dan biasanya bersifat non komersial.
19

 Penerima maupun pengiriman 

informasi adalah orang dalam atau public internal, terdiri atas pemimpin, anggota, 

pegawai, maupun unit-unit kerja yang ada diperusahaan tersebut.  

Media internal merupakan salah satu sarana komuniksi, yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi dari suatu organisasi kepada 

khalayak. Dalam berhubungan dengan stakeholder, berbagai saluran komunikasi 

dibutuhkan humas, termasuk didalamnya adalah penggunaan media internal. 

Sebagai saluran informasi, tentu prinsip-prinsip pengelolaannya, memenuhi 

kaidah komunikasi. Dalam beberapa hal prinsip-prinsip pengelolaan media 

internal sama dengan media komunikasi pada umumnya. Yang pertama, berkaitan 

dengan pemilihan isu atau informasi aktual, yang menarik atau „dekat‟ dengan 

kehidupan khalayak/pembaca.  

b. Bentuk-Bentuk Media Internal 

Adapun bentuk-bentuk media internal terdapat beberapa bentuk yaitu 

sebagai berikut jurnal internal (house jurnal), video, slide, kaset-kaset, rekaman 

video, kursus-kursus pendidikan tambahan, ucapan-ucapan, lisan, seminar, dan 

konferensi, dan eksibisis khusus. Bahkan dengan adanya teknologi komunikasi 

baru, publikasi cetak masi menjadi media utama untuk komunikasi internal 

dikebanyakan organisasi. Tujuan publikasi umum ini adalah:
20

 

1) Menjaga karyawan tetap mendapat informasi strategi dan tujuan 

organisasi. 

2) Memberikan informasi yang dibutuhkan karyawan untuk menjalankan 

tugas mereka dengan baik. 

                                                             
19

Frank Jefkins, Public Relations, (Jakarta: Erlangga, 2003). 145 
20

Scott M Cutlip, Effektive Public Relations, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 271 
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3) Mendorong karyawan untuk memelihara dan memperkuat standar 

organisasi dan komitmen pada peningkatan kualitas, memindahkan 

efesiensi, meningkatkan pelayanan, dan tanggung jawab sosial yang lebih 

besar. 

4) Mengakui prestasi dan kesuksesan karyawan. 

5) Menciptakan peluang komunikasi dua arah dengan meminta umpan balik, 

pertanyaan, dan perhatian karyawan. 

c. Media Internal Organisasi 

Jefkins
21

 terdapat 5 (lima) modal House Jurnal organisasi yaitu sebagai 

berikut: 

1) The Sales Bulletin, merupakan bentuk media komunikasi reguler antara 

manjer penjualan dengan salesmen yang berada dilapangan. Dan biasanya 

diterbitkan secara mingguan. 

2) The Newsletter, merupakan media infromasi atau siaran berita yang 

singkat, ditunjukkan kepada para pembaca yang sibuk atau tidak memiliki 

waktu yang banyak untuk membaca berita terlalu panjang dan rinci. 

3) The Magazine, suatu bentuk majalah yang berisikan tulisan feature, artikel, 

gambar-gambar dan biasanya diterbitkan berkala secara bulanan atau 

triwulanan. 

4) The Tabloid Newspaper, yaitu media yang mirip dengan surat kabar 

popular dan berisikan berita-berita pokok, artikel popular yang pendek dan 

dilengkapai dengan gambar atau ilustrasi yang menarik pembaca. Biasanya 

diterbitkan berkala secara mingguan, bulanan atau dwibulanan. 

5) The Wall Newspaper, merupakan bentuk media yang sering digunakan 

sebagai media komunikasi internal antar karyawan disebuah perusahaan 

besar, pabrik, pusat pertokoan dan hingga rumah sakit.  

Jenis media yang dipergunakan oleh humas ini biasnya tergolong media 

tatap muka atau secara langsung. Media tersebut mempunyai beberapa kelebihan 

serta kelemahan,
22

 yaitu: 
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1) Kelebihannya, pesannya dua arah (two ways communication) sehingga 

dapat melibatkan emosi audiensinya dalam upaya membangun suatu 

pengaruh, pendidikan, pengenalan, pengertian dan pemahaman. 

2) Kelemahannya, biayanya cukup mahal dan tidak merata dalam 

penyampaian pesan dan informasinya, karena adanya keterbatasan tempat, 

waktu dan publik sebagai sasaranya. 

Adapun jenis media ini bahwa, antara lain berbentuk:  

1) Presentasi pengenalan, presentasi untuk pendidikan atau tujuan bisnis, 

sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada public atau 

konsumennya. Termasuk mengadakan seminar, diskusi, berdialog, rapat 

(meeting), secara khusus (special events) serta gathering meeting dan 

sebagainya. Untuk dapat mendengar aspirasi dan keinginan-keinginan dari 

pihak publiknya secara langsung. 

2) Peduli kepada masyarakat sekitarnya (community relations) misalnya ikut 

program sosial, turut menyumbang masyarakat yang terkena   musiba 

bencana alam, dan merayakan bersama-sama hari nasional (17 Agustus), 

menggalakkan program Citra Rupiah/Produk Indonesia, KB, Anti 

HIV/AIDS, Anti Ecstacy (XTC), kampanye peduli lingkungan dan 

kesadaran hokum lainya.  

3) Pameran (exhibition), misalnya pameran akbar perumahan, mobil dan 

elektronik secra besar-besaran ditempat yang khusus serta lokasinya 

mudah dicapai. Misalnya Jakarta Fair, Pameran Perumahan di Jakarta 

Convention Hall atau pada event-event tertentu lainya. Semua itu 

merupakan upaya peningkatan pengenalan, promosi dan publikasi produk 

tertentu.  

4) Berupa display barang, gambar-gambar dan sebagainya yang diletakakan 

di stand kusus untuk menarik pengunjung (point of purchase) dalam suatu 

pameran, atau pusat pertokoan dan perkantoran sebagai fungsi eyes 

catching (menarik perhatian) dan etalase. 

                                                                                                                                                                       
22
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5) Penjualan secara langsung dengan menawarkan produk kepada 

konsumennya (door to door product, direct mail, and sales letter offer). 

6) Membentuk alat pendukung kampanye Humas, promosi atau berbentuk 

barang cetakan (as a promotion tools and printed material) yang 

dipergunakan untuk mendukung publikasi dan pengenalan (awareness).  

Diantaranya adalah sebagai berikut:  

a) Supplement, advertorial (artikel sponsor), periklanan Humas, 

Sponsorship (penyokong acara) sebagainya. 

b) Booklet, brochure, leaflet, dan lain-lain. 

c) Poster, sticer, banner, spanduk, umbul-umbul dan pamflet. 

d) Post card, calendar, supplement publications, direct mail.  

e) Surat berkop perusahaan/lembaga, logo dan brand‟s name, serta 

membuat kartu nama (name card business) untuk membangun relasi atau 

kenalan sebanyak mungkin. 

f) Komunikasi melalui Faximili, teleks dan telepon.  

g) Komunikasi elektronik atau E. mail, misalnya internet, computer in line, 

dan direct telephon sebagainya. 

d. Media Internal yang Digunakan Dalam Penelitian 

Menurut Jefkins terdapat 5 model House Jurnal instansi yaitu The Sales 

Bulletin, The Newsletter, The Magazine, The Tabloid Newspaper, The Wall 

Newspaper. Namun dalam penelitian ini menggunakan satu House Jurnal yaitu 

The Magazine, adalah suatu bentuk majalah yang berisikan tulisan feature, artikel, 

gambar-gambar dan biasanya diterbitkan berkala secara bulanan atau triwulanan. 

Penulis menggunakan The Magazine karena disesuaikan dengan media internal 

yang digunakan di instansi tempat penelitian yaitu majalah Dinamis. 

 

e. Fungsi Media Internal 

Menurut Ruslan
23

 fungsi media internal adalah sebagai berikut: 

1) Media hubungan komunikasi internal dan eksternal yang diedarkan atau 

diberikan secara gratis dalam upaya pencapaian pesan-pesan, informasi, 
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dan berita (bentuk tulisan dan photo release) mengenai aktivitas 

perusahaan, manfaat produk barang dan jasa. 

2) Ajang komunikasi antara karyawan, misalnya kegiatan usaha, wisata, 

kegiatan karyawan.  

3) Media bagai staf Humas dalam tulis menulis. 

4) Nilai tambah dan pertahanan reputasi bagi humas untuk menerbitkan 

inhouse journal yang bermutu, terbit berkala, teratur, penampilan 

professional, layout dan isi yang dikata apik, cover menarik.  

f. Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan House 

Journal 

House journal sebagai salah satu media bentuk kegiatan humas, sudah 

seharusnya diarahkan kepada pencapaian tujuan dari instansi/organisasi itu 

sendiri, yaitu membangun citra positif publik terhadap instansi dengan harapan 

untuk mendapat dukungan dari publiknya.
24

 

Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh humas dalam 

pembuatan House Journal, yaitu: 

1. Readers (pembaca) 

Penting untuk diketahui bahwa sponsor dan redaksi dari House Journal 

harus secara pasti tau siapa yang menjadi target sasaran pembacanya, 

apakah manajemen, eksekutif atau karyawan kebanyakan, dan pembaca 

telah mengenal serta memahami dengan seksama tentang penerbitam 

komersial (pers).  

2. Quantity (eksemplar, tiras/oplah) 

Jumlah tiras dari House Journal yang diterbitkan tentunya harus 

disesuaikan dengan jumlah konsumen. Tiras akan mempengaruhi cara 

produksi, kualitas bahan da nisi. 

3. Frequency (waktu terbit dan edisi) 

Dari fasilitas dan biaya yang ada dapat diputuskan untuk menerbitkan 

sebuah House Journal dengan waktu edisi terbit, harian, mingguan, 
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bulanan atau dengan waktu yang jarang, dwibulanan, triwulanan tetapi 

tidak boleh ada celah yang terlalu besar karena akan menghilangkan 

pengertian dari keberkalaan atau kontinuitas terbit. 

4. Policy (kebijakan redaksi) 

Dalam pembuatan House Journal kita menetapkan tujuan penerbitan. 

Apakan House Journal  dibuat hanya sebagai penghargaan kepada para 

pendahulu yang telah dianggap memiliki andil besar terhadap 

perkembangan perusahaan.  

5. Title (nama House Journal) 

Nama, dan logo House Journal termasuk dalam rancangan desai, hal 

penting yang harus diperhatikan adalah nama itu harus mencerminkan 

kekhasan atau memiliki karakteristik tersendiri, mudah dingat dan 

komunikatif. 

6. Proses Percetakan  

Proses percetakan bias menggunakan letterpress, phoyogavure atau web 

affset. Proses percetakan ini ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

bentuk dan lembarnya House Journal, jumlah eksemplar/tiras, penggunaan 

warna. 

7. Style (format/gaya/bentuk) 

Hal-hal yang mempengaruhi penampilan/gaya House Journal adalah 

ukuran halaman, berapa banyak kolom, tipografi, ilustrasi, keseimbangan 

berita, feature, dan artikel. 

8. Free issue or cover price 

Ada dua pendapat mengenai hal ini, pertama House Journal tidak 

dihargakan/dijual, sedangkan yang lainya berpendapat bahwa apabila 

House Journal itu ingin dihargai atau dinilai lebih tinggi, tidak sekedar 

iseng belaka, House Journal itu dihargakan/dijual. Ini tergantung sejauh 

mana House Journal tersebut mewakili kepentingan, baik top manajemen, 

karyawan atau pelanggan pembeli. 
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9. Advertisement (iklan) 

Seperti halnya media pers lainya, House Journal mampu menyerap iklan. 

Hal ini tergantung kepada karakteristik pembaca dan jumlah tiras yang 

dimili House Journal agar bias menraik bagi pemasang iklan. 

10. Distribution (sirkulasi) 

Dalam mendistribusikan House Journal harus diperhitungkan aktualitas 

penerbitan. Penyampian House Journal bias dikirim melalui kurir 

(ditangan sendiri), via pos, atau digabung dengan sikulasi pers komersial. 

g. Bentuk Tulisan Dalam Media Internal 

1) Berita langsung/straight news: tulisan yang menyampaikan unsure-unsur 

terpenting dari satu peristiwa yang secepatnya harus diketahui pembaca. 

2) Karangan khas/feature: tulisan mengenai suatu kejadian yang dapat 

menyatukan perasaan ataupun yang menambah pengetahuan lewat 

penjelasan rinci, lengkap dan mendalam. 

3) Laporan mendalam: tulisan yang mencoba memahami permasalahan 

secara lebih lengkap, mendalam dan analistik. 

4) Kolom opini: tulisan yang menyatakan pendapat atau penilaian tentang 

suatu yang hangat atau aktual. 

5) Artikel: tulisan yang berisi pengetahuan, keterampilan. 

h. Karakteristik Media Internal 

1) Jangkauan serta pembaca media internal harus dikenali karena akan 

mempengaruhi gaya dan kandungan isi jurnal. 

2) Besar kecilnya kuantitas penerbitan atau oplah akan mempengaruhi 

metode produksi dan kualitas materi maupun kandungan isinya. 

3) Jurnal harus diterbitkan berkala secara teratur dan memiliki tanggal 

publikasi yang tetap: Dwi minggu, bulanan, dwi bulan. 

4) Biasanya, isi jurnal berisi uraian hal-hal yang sudah terjadi. 

5) Setiap jurnal hendaknya memiliki cirri khas berkaitan dengan isinya. 

6) Jurnal internal harus disesuaikan dengan keseluruhan program humas dan 

jadi wahana untuk mencapai khalayak yang hendak dituju: informasi 

mengenai aspek tertentu dari organisasi, wahana komunikasi yang 
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tersebar antara divisi dan cabang usaha, forum untuk saling tukar 

pandang, pengenalan produk. 

i. Jenis Media Internal Humas (in-house journal) 

1) Magazine (majalah) bulanan dan mingguan, berbentuk company profile, 

annual report/financial report publication, dan prospectus lainya untuk 

tujuan go public dipasar bursa Jakarta (BEI) dan di Surabaya (BES) 

2) Tabloid dan bulletin perusahaan, terbitan harian/mingguan 

3) News letter (siaran berita), press release dan photo press.
25

 

4. Penyampaian Informasi 

a. Pengertian Informasi 

Sebuah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari 

order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau 

kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat 

dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi 

adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para 

konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda.
 
Informasi bisa di 

katakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, 

atau instruksi. Namun, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada 

konteksnya, dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, 

pengetahuan, negentropy, Persepsi, Stimulus, komunikasi, kebenaran, 

representasi, dan rangsangan mental.
26

 

Namun yang dimaksud dengan penyampaian informasi adalah Suatu 

kegiatan atau suatu usaha menyampaikan informasi kepada masyarakat, kelompok 

atau individu. Dengan adanya informasi tersebut maka diharapkan masyarakat 

kelompok atau individu dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana sebuah 

informasi yang penting.  
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b. Ciri Ciri Informasi 

1) Benar atau salah, dalam hal ini informasi berhubungan dengan 

kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan. 

2) Baru, informasi harus benar-benar baru bagi si penerima. 

3) Tambahan, informasi dapat pemperbarui atau memberikan perubahan 

terhadap informasi yang telah ada. 

4) Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi 

terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. 

5) Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada 

sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat.
27

 

c. Fungsi Informasi 

1) Meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna. 

2) Mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. 

3) Menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi. 

d. Jenis Jenis Informasi 

1) Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan,  adalah informasi 

berdasarkan materi dan kegunaan informasi. Informasi jenis ini antara 

lain. 

2) Informasi berdasarkan format penyajian, adalah informasi yang 

berdasarkan bentuk penyajian. Informasi jenis ini, antara lain berupa 

tulisan teks, karikatur, foto, ataupun lukisan abstrak. 

3) Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, adalah informasi berdasarkan 

lokasi peristiwa berlangsung, yaitu informasi dari dalam negeri dan 

informasi dari luar negeri. 

4) Informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi berdasarkan 

bidang-bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, 

musik, sastra, budaya, dan iptek. 
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e. Memperoleh Informasi Untuk Berita 

Melvin Mencher, dalam bukunya Basic News Writing mengemukakan tiga 

sumber utama memperoleh informasi untuk berita yaitu sebagai berikut:
28

 

1) Pengamtan langsung, 

fakta dan data diperoleh seseorang reporter dengan melakukan 

pengamatan langsung atau obsevasi kelokasi kejadian atau peristiwa 

secara langsung. Pada pelaksanaannya reporter dikejar waktu dan banyak 

beresiko tinggi. Fakta inilah yang membawa tingginya berita.  

2) Human source 

Fakta dapat diperoleh dengan melakukan wawancara kepada orang-

orang yang menyaksikan, terlibat atau terkait dengan peristiwa itu. 

Misalnya orang yang berwenang tentang suatu objek, orang yang terlibat 

dalam suatu peristiwa. Reporter melakukan hal ini biasanya karena untuk 

menambah fakta dan data setelah mengamati langsung atau reporter tidak 

dapat mengamati secara langsung suatu peristiwa. 

3) Menelusuri berbagai laporan 

Dalam menelusuri berbagai laporan, dokumen, bahan referensi 

lainnya, termasuk kliping Koran, film dan rekaman dari perpustakaan 

stasiun penyiaran, pertemuan, rekaman tape, pengadilan, polisi, catatan 

legislatif, anggaran, dan catatan pajak. Untuk mendapatkan laporan atau 

berita yang mendalam, reporter menggabungkan ketiga sumber informasi 

diatas.  

Dalam pengumpulan informasi untuk house journal juga menggunakan 

tiga sumber informasi utama yaitu pengamatan langsung, melakukan wawancara 

dan menelusuri laporan, dokumen dan bahan referensi lainnya. Hanya saja 

petualangan reporter house journal, tidak memilki resiko yang tinggi untuk 

liputan-liputan tertentu, seperti reporter media massa (pers) yang dilakukan Penny 

Lernoux 
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B. Kajian Terdahulu 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Samino “Penggunaan Media Internal Dalam 

Membina Hubungan Harmonis Antara Karyawan”. Fokus permasalah 

dalam penelitian ini yaitu Penggunaan Media Internal Dalam Membina 

Hubungan Harmonis Antara Karyawan. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya untuk menguatkan 

hasil penelitian tersebut, digunakan metode keabsahan data dengan 

menggunakan triangulasi sumber yang diambil dari pihak luar yang 

berpengalaman sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian 

menggambarkan bahwa penggunaan media internal dalam bentuk media 

Simop dapat membina hubungan harmonis antar karyawan dengan 

berbagai informasi yang disajikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

karyawan, serta adanya rublik khusus yang disediakan untuk menampung 

aspirasi, pendapat, dan kreatifitas karyawan yang melibatkan partisipasi 

pengguna Simop. Dalam penelitian ini kesamaan subjek yaitu tentang 

media internal akan tetapi perbedaan terletak pada objek penelitiannya.
29

 

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suhartoni Siregar 

“Efektivitas Penggunaan Media Internal Majalah “Info BCA” Terhadap 

Pemenuhan Kebutuhan Informasi Karyawan Halo BCA PT Bank Central 

Asia Tbk”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Sedangkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah sejauh mana efektivitas media internal majalah “Info BCA” untuk 

memenuhi kebutuhan informasi karyawan PT. Bank Central Asia Tbk 

yang ada dalam biro halo BCA. Sedangkan kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi, komunikasi 

organisasi, public relations, media komunikasi internal, majalah internal, 

efektifitas, dan kebutuhan informasi. Hasil dari penelitian ini yaitu 
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penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden masyarakat 

efektif dengan presentase 54.12%, sedangkan yang menyatakan sangat 

efektif adalah 15.57%, efektif 54.12%, cukup efektif 20.54%, tidak 

efektif 7.68%, dan sangat tidak efektif 2.10%. Namun berdasarkan 

kisaran nilai efektifitas, majalah “Info BCA” masi dapat dikatakan cukup 

efektif.
30

 Perbedaan pada penelitian ini yaitu lebih menekankan pada 

majalah Info BCA.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Eka Driani “Analisis Deskriptif 

Fungsi Manajemen Dedaksi Majalah Janna”. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Fokus kajian 

penelitiannya yaitu tentang fungsi manajemen redaksi majalh janna, yang 

akan mendiskrpsikan bagaimana penerapan fungsi manajemen keredaksi 

dalam prinsip perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, 

pengembangan, kompensasi, integrasi dan pemeliharaan majalah janna.
31

 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih menekankan pada 

objeknya saja. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Renny Krismanti “Pengaruh Media 

Internal Terhadap Reputasi Perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk 

Cilacap Plant”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, riset 

kuantitatif adalah riset yang menggambarkan serta menjelaskan suatu 

masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan desain eksplantif, yaitu peneliti menggunakan 

dua variabel. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh media internal 

terhadap reputasi yaitu 37% sedangkan sisanya 63% dipengaruhi oleh 

variabel lain. Nilai signifikasi juga dapat dilihat dri nilai t dimana nilai t 

hitung> t tabel pada koefisien korelasi. Dari data pengolahan uji regrasi 

diperoleh nilai t hitung sebesar 6,386 yang berarti lebih besar dari nilai t 
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tabel, hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan 

antara pengaruh media internal terhadap reputasi perusahaan. Dari hasil 

uji hipotesis ini juga menunjukkan bahwa dalam penelitian mengenai 

adanya pengaruh media internal terhadap reputasi sudah mendukung 

teori yang ada.
32

 Sedangkan perbedaan pada menelitian ini adalah 

terdapat pada objek yang di teliti namun memili kesamaan subjek yaitu 

sama-sama meneliti tentang media internal. 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Laura Vincentia Agusten Simanjuntak 

“Efektifitas Media Internal (Buletin Be Sharp) Sebagai Sarana 

Pemenuhan Kebutuhan Informasi Karyawan Divisi Home Appliance 

(HA) PT Sharp Electronics Indonesia”. Tipe penelitian ini adalah 

penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Sedangkan metode dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 

melakukan penyebaran kuesioner. Hasil dari penelitian ini yaitu 

menunjukan bahwa pada tabel dimensi Audience Coverage (jangkauan 

pembaca), seluruh responden berjumlah 85 orang atau skor presentase 

sebesar 100% selalu menerima dan membaca Buletin Be Sharp setiap 

kali buletin tersebut terbit.
33

 Dalam penelitian ini memiliki perbedaan 

yaitu terletak pada pendekatan serta metode yang diguakan, yang mana 

penelitian ini mengguanakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan 

persamaannya terletak pada subjeknya. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suantu penjelasan sementara terhadap suatu 

gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pikir suatu panduan dan acuan 

bagi penulis dalam melakukan penelitian agar suatu penelitian tidak melebar 

kemana-mana, dengan adanya kerangka pikir penulis akan lebih mudah dalam 

melaksanakan penelitian. Dalam kerangka pikir ini akan dijelaskan bagai mana 
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Humas Kementerian Agama Provinsi Riau dalam mengelola Majalah Dinamis 

sebagai media internal.  

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 
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