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ABSTRAK 

Nama  :  Fitra Syawari 

Jurusan :  Ilmu Komunikasi 

Judul : Peranan Komunikasi Pimpinan Bertuah Pos dalam Memotivasi 

Kinerja Karyawan 

Efektivitas organisasi terletak pada efektivitas komunikasi, sebab komunikasi itu 

penting untuk menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim informasi 

dengan penerima informasi pada semua tingkatan dalam organisasi. Kelancaran 

semua kegiatan organisasi akan dapat terganggu jika terdapat suatu masalah yang 

menyangkut komunikasi dan apabila terjadi masalah dalam komunikasi maka 

dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk terhadap organisasi tersebut. 

Komunikasi ibarat sistem yang menghubungkan antar orang, antar bagian dalam 

organisasi atau sebagai aliran yang mampu membangkitkan kinerja orang-orang 

yang terlibat dalam sebuah organisasi. Peranan komunikasi tidak hanya sebagai 

sarana atau alat bagi pimpinan untuk menyampaikan informasi seperti 

menyampaikan suatu kebijakan melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan 

hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan.   

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada bagaimana peranan komunikasi 

pimpinan Bertuah Pos dalam memotivasi kinerja karyawan. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komunikasi pimpinan Bertuah 

Pos dalam memotivasi kinerja karyawan. Subjek penelitian ini adalah pemimpin 

perusahaan, sekretaris dan 3 orang tim redaksi. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa 

peranan komunikasi pimpinan dalam memotivasi kinerja karyawan dengan cara 

yaitu: (1) menginspirasi yaitu dengan memasukkan semangat ke dalam diri 

karyawan Bertuah Pos baik dari inspirasi dari kepribadian pemimpin, 

keteladanannya, dan pekerjaan yang dilakukannya, secara sadar atau tidak sadar. 

(2) Mendorong yaitu dengan meransang karyawan untuk melakukan apa yang 

harus dilakukan baik melalui pujian, persetujuan dan bantuan dari pemimpin 

Bertuah Pos. (3) Mendesak yaitu motivasi mendesak yang bersifat paksaan atau 

kekerasan tidak ada terjadi di Bertuah Pos, karena pemimpin Bertuah Pos 

memberikan pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawannya dengan prinsip 

kebebasan tanpa adanya paksaan atau motif dari dirinya sendiri 

 

Kata Kunci: Peranan, Komunikasi Pimpinan, Motivasi, Kinerja  
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ABSTRACT 

 

Name  :  Fitra Syawari 

Department :  Communication 

Title :  The Role of  Bertuah Pos’ Leader Communication in 

Motivating the Staff Performance 

 

Organizational effectiveness lies in the effectiveness of communication, because 

communication is important to produce the same understanding between the 

sender of information and the recipient of information at all levels in the 

organization. The smooth running of all organizational activities will be disrupted 

if there is a problem of communication.  If there is a problem in communication,  

it is feared that it will have a negative impact on the organization. Communication 

is like a system that connects among people, among parts of the organization. It 

can be as a flow that is able to evoke the performance of the people involved in an 

organization. The role of communication is not only as a means or tool for leaders 

to convey information such as conveying a policy but also as a means to create a 

good relationship between leaders and subordinates. 

This study focuses on how is the communication role of the Bertuah Pos leader in 

motivating employee performance. Therefore this study aims to know the 

communication role of the Bertuah Pos leader in motivating employee 

performance. The subjects of this study are the company leader, secretary and 3 

editorial teams. This research is descriptive and uses a qualitative approach. Data 

collection is done through observation, interviews and documentation. This study 

finds that the role of leadership communication in motivating employee 

performance is as follows: (1) inspiring by incorporating enthusiasm to the 

employee of the Bertuah Post based on leader's personality, role models, and the 

work he did, consciously or unconsciously. (2) Encouraging that is by stimulating 

employees to do what must be done through praise, approval and assistance from 

the leader. (3) a compulsive or forced motivation but violence is prohibited in the 

Bertuah Pos, because its leader gives motivation to his employees on the principle 

of freedom without coercion.  

 

Keywords: Role, Leadership Communication, Motivation, Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia ialah 

komunikasi, sehingga membangun komunikasi yang baik agar dapat tercipta 

hubungan harmonis dengan orang lain. Dalam kenyataannya masalah komunikasi 

selalu muncul dalam proses organisasi atau perusahaan. Komunikasi menjadi 

kunci utama dalam proses pertukaran informasi antar bagian dalam organisasi 

atau perusahaan. Baik antara pimpinan perusahaan dengan karyawan, maupun 

karyawan dengan sesama karyawan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 

komunikasi dalam organisasi menjadi sistem aliran yang menghubungkan dan 

membangkitkan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan 

sinergi.
1
 

Komunikasi yang efektif merupakan elemen penting bagi kepemimpinan. 

Pemimpin yang ingin mencapai kesuksesan harus menguasai keterampilan 

berkomunikasi, menciptakan iklim komunikasi organisasi yang terbuka, 

mendorong bawahan mengutarakan keluhannya, mendengarkan bawahan secara 

efektif, dan senantiasa terbuka terhadap umpan balik dari bawahan. Pemimpin 

juga harus memiliki saluran komunikasi yang tepat agar pesan-pesannya bisa 

diterima dan dipahami secara baik oleh bawahannya.   

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi perilaku orang lain 

sebagai usaha pencapaian sebuah tujuan. Proses ini bisa terjadi di mana pun tanpa 

dibatasi oleh siapa pelaku di dalamnya.
2
Pada umumnya, proses mempengaruhi ini 

dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya. Pemimpin mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tidak hanya sebagai 

pemberi perintah akan tetapi dapat juga sebagai pengatur serta petunjuk arah bagi 

orang yang mengikutinya agar tetap dijalannya. 
3
 

                                                             
1
 Riswandi, Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 146. 

2
 Wibowo, Budaya Organisasi (Jakarta: 2010), 315. 

3
 Siagian P, Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 

1999), 20. 
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Salah satu yang memegang peranan penting dalam persaingan usaha ini 

yaitu para karyawan perusahaan. Karyawan menjadi salah satu penggerak yang 

penting dalam memajukan perusahaan sehingga perusahan bisa semakin 

berkembang. Berhubung itu menjadi kewajiban dari setiap pemimpin agar 

bawahannya berprestasi. Prestasi karyawannya, terutama disebabkan oleh dua hal 

yaitu kemampuan dan daya dorong.Kemampuan dan sifat-sifat pribadi, sedangkan 

daya dorong dipengaruhi oleh sesuatu yang ada didalam diri seseorang dan hal-hal 

lain diluar dirinya. 

Daya dorong yang ada dalam diri seseorang sering disebut motivasi. Daya 

dorong diluar diri seseorang, harus ditimbulkan pemimpin dan agar hal-hal diluar 

diri seseorang itu turut mempengaruhinya, pemimpin harus memilih berbagai 

sarana atau alat yang sesuai dengan orang tersebut.Sejak adanya hubungan atasan-

bawahan, manusia telah berusaha meneliti daya dorong yang menyebabkan 

bawahan bertindak. Sejarah menunjukkan bahwa daya dorong itu berbeda dari 

masa ke masa. Fenomena di atas juga terjadi pada Bertuah Pos. 

Bertuah Pos merupakan perusahaan media dan komunikasi (Citra Media 

Bertuah) di Pekanbaru, Riau-Indonesia yang salah satu bidang kelola utama ialah 

media online, Portal Berita dan Bisnis (bertuahpos.com).  Hadir untuk segmen 

pembaca Indonesia terkhusus untuk wilayah Riau-Sumatera dan 

sekitarnya.  Untuk memenuhi harapan tersebut, hampir 75% konten medianya 

bernafaskan dunia ekonomi bisnis. Baik itu yang  berkaitan dengan Finance, 

Marketing, Market and Shoping, Travelling, Retail and SMEs, Property, Lifestyle, 

Profile UKM, Good Shopper, Konsultasi Bisnis, Starbiz, Kolom Bisnis, Public 

Service, Otomotif,Teknologi dan beberapa fitur unik lainnya. Sedangkan 25% lagi 

berupa informasi penting yang bersifat umum tentang kondisi Riau terkini 

maupun nasional.
4
 

Dalam pengamatan peneliti, pemimpin redaksi bertuah pos memberi 

kebebasan kepada para karyawannya, seperti kantor 24 jam terbuka untuk 

karyawan (dengan terbukanya kantor selama 24 jam untuk para karyawan, mereka 

                                                             
4
 https://www.bertuahpos.com//page/profil.html, (diakses tanggal 28 Februari 2019, pukul 

13:00 WIB) 

https://www.bertuahpos.com/page/profil.html
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bisa menyelesaikan pekerjaannya.), sehingga apabila ada pekerjaan yang belum 

selesai dapat di kerjakan di kantor. Akan tetapi pemimpin jarang berkomunikasi 

dengan karyawan-karyawannya disebabkan karena biasanya sebelum rapat untuk 

peliputan berita oleh wartawannya, pemimpin redaksi nya akan hadir bersama 

dalam rapat (akan tetapi, pemimpin jarang berkomunikasi dengan para 

karyawannya, disebabkan mereka bertemu hanya pada saat rapat pagi). Akan 

tetapi setelah selesai rapat,  biasanya pemimpin nya akan pergi keluar kantor 

untuk tugas atau kerja yang lain sehingga jarang sekali pemimpin nya berada 

dalam kantor. Datang kembali kekantor biasanya di waktu sore dan itupun hanya 

sebentar saja ataupun jika hanya ada keperluan tertentu seperti rapat dadakan 

bersama karyawan. Sehingga penulis melihat jarang sekali pemimpinnya 

berkomunikasi dengan karyawan nya apalagi dalam memotivasi karyawan 

misalnya mengarahkan seorang pegawai agar dapat bekerja secara maksimal 

supaya berhasil baik pegawainya sendiri maupun terhadap kemajuan perusahaan. 

Dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bertuah Pos 

bahwasanya pemimpin bertuah jarang berada di kantor dan lebih sering 

berkomunikasi melalui media sosial yaitu Whatsapp baik itu dalam  pembagian 

kerja perorangan dengan cara chat personal maupun  melalui grub 

Whatsapp.
5
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

ini yang diberi judul “Peranan Komunikasi Pimpinan Bertuah Pos dalam 

Memotivasi Kinerja Karyawan”. 

 

B. Penegasah Istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul penelitian ini, maka 

perlu adanya penegesan istilah, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah 

yang berkaitan dengan judul : 

1. Peranan  

                                                             
5
Wawancara dengan salah satu karyawan Bertuah Pos (pada tanggal 28 Februari 2019 jam 

11:04 WIB)  
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Peranan (role) sebagaimana yang dinyatakan Cohen dalam buku dasar-

dasar Sosiologi bahwa suatu perilaku yang diharapkan oleh lain dari seseorang 

yang menduduki tempat status tertentu.
6
 

2. Komunikasi Pimpinan 

Komunikasi pimpinan adalah komunikasi dalam organisasi itu sendiri 

seperti komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi sesama pegawai 

yang sama tingkatannya.
7
 Tetapi komunikasi pimpinan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah komunikasi vertikal yaitu, komunikasi yang mengalir dari 

atas ke bawah atau sebaliknya dalam memotivasi kinerja karyawan. 

3. Motivasi  

Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam 

memenuhi beberapa kebutuhan individual.
8
 

4. Kinerja Karyawan 

Menurut Dessler kinerja karyawan merupakan prestasi kerja, yakni 

perbandingan antara hasil kerja yang dilihat secara nyata dengan standar kerja 

yang telah ditetapkan organisasi.
9
 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab rumusan 

masalah yakni bagaimana peranan komunikasi pimpinan Bertuah Pos dalam 

memotivasi kinerja karyawan?. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peranan komunikasi pimpinan Bertuah Pos dalam memotivasi kinerja 

karyawan. 

2. Kegunaan Penelitian 

                                                             
6
 Syahbaini,dkk,  Dasar-Dasar Sosiologi Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha ilmu), 60. 

7
 Sudarman Danim, Motivasi Kepemimpinan Dan Efektifitas Kelompok, (Penerbit Rineka 

2004), 56. 
8
 Sentot Imam Wahjono, Perilaku Organisasi (Yogyakarta, 2010),78-79. 

9
 Gary Dessler, Manajemen Sumberdaya Manusia  jilid 1 (Jakarta: PT. Indeks, 2006) 
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a. Kegunaan Akademis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan 

keilmuan yang berkaitan dengan kepemimpinan terhadap perusahaan atau 

organisasi. Serta sebagai bahan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya 

sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian khususnya bagi 

mahasiswa. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada program Sarjana Strata Satu 

(S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) Jurusan 

Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Secara praktis penelitian ini juga berguna untuk memberikan pengetahuan 

tentang peranan komunikasi pimpinan sehingga memudahkan mahasiswa 

mengetahui gambaran peranan komunikasi pimpinan di dalam sebuah perusahaan. 

Lalu mengaplikasikannya di dunia kerja nantinya maupun berorganisasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

Pada bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu 

dan kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, validasi data 

dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
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Pada bab ini penulis menceritakan gambaran lokasi tempat 

penelitian dilakukan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan 

pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan data-

data mengenai peranan komunikasi pemimpin Bertuah Pos dalam 

memotivasi kinerja karyawan.  

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN



 

7 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Komunikasi Pimpinan  

1) Pengertian Komunikasi Pimpinan 

Komunikasi berasal dari bahasa latin “commonness” atau “common”. 

Istilah komunikasi dari bahasa inggris communication yang artinya sebagai proses 

sharing diantara pihak-pihak yang melakukan aktifitas komunikasi tersebut. 

Komunikasi merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih seperti mengobrol, menyampaikan pesan atau menyampaikan objek dari 

pihak satu kepihak yang lain dan sebagai makhluk sosial komunikasi merupakan 

dasar bagi setiap orang untuk berinteraksi dengan orang lain dan berperan penting 

dalam sehari-hari. Komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu 

menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterprestasikan makna 

dalam lingkungan mereka.
10

 Sedangkan menurut para ahli William J. Seller 

menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dimana simbol verbal dan 

nonverbal dikirimkan, diterima dan diberi arti. 

Pemimpin berasal dari kata asing “leader” dan “kepemimpinan” dari 

“leadership”. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja “memimpin” yang artinya 

membimbing atau menuntut dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang 

berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntut.
11

 

Komunikasi pimpinan adalah komunikasi dalam organisasi itu sendiri 

seperti komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi sesama pegawai 

yang sama tingkatannya. Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan 

oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada 

individu atau kelompok yang tergantung di dalam wadah tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
12

  

                                                             
           

10
 Richard West dan Lynn H.Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi 

(Jakarta, 2008),5. 
11

 Harbani Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi (Bandung: IKAPI, 2013), 2. 
12

 Sudarman Danim, Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok, (Penerbit Rineka 

2004). 56 
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Komunikasi kepemimpinan adalah proses komunikasi yang dilakukan 

pemimpin (sebagai komunikator) kepada bawahan organisasinya (sebagai 

komunikan). Dalam penerapannya, pemimpin dapat menggunakan berbagai 

macam jenis komunikasi kepemimpinan sesuai dengan gaya masing-masing yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Jenis komunikasi kepemimipinan atau gaya 

komunikasi kepemimpinan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Gaya 

komunikasi kepemimpinan ini harus digunakan pemimpin untuk mempengaruhi 

bawahannya untuk mencapai target organisasi.
13

  

2. Fungsi Komunikasi Pimpinan 

Komunikasi sebagai penggerak organisasi karena tujuan organisasi 

mustahil atau sulit  dicapai tanpa adanya komunikasi. Di dalam perusahaan obyek 

komunikasi adalah seluruh fungsi manajemen yang meliputi POAC (Planning, 

Organaizing, Actuating, dan Controlling) sedang subjek komunikasi adalah 

seluruh komponen yang ada dalam perusahaan, mulai dari top manajemen sampai 

dengan karyawan. Terdapat beragam media komunikasi dalam perusahaan, mulai 

dari struktur organisasi, job description, intruksi-intruksi kerja, peraturan-

peraturankerja, pengumuman, surat edaran, apel pagi dan sore, rapat-rapat dan 

notulanya, serta pertemuan-pertemuan informal. 

Komunikasi menjalankan empat fungsi utama dalam suatu 

kelompok/organisasi yaitu: 

1) Fungsi kendali (kontrol/pengawasan), komunikasi bertindak untuk 

mengendalikan perilaku anggota organisasi agar mereka mematuhi semua 

aturan dan hierarki wewenang dalam organisasi. 

2) Fungsi motivasi, dengan komunikasi dapat menjelaskan pada para anggota apa 

yang harus dikerjakan dan bagaimana dapat bekerja dengan baik. 

3) Fungsi pengungkapan emosi, dengan komunikasi para anggota dapat 

mengungkapkan kekecewaan, atau rasa puas yang mereka rasakan. 

4) Fungsi informasi, dengan komunikasi semua keputusan dapat diambil dan 

dapat diteruskan pada semua anggota organisasi. 

                                                             
13

 Sondang P. Siagian. Teori dan Praktek Kepemimpinan (Jakarta : PT Rineka Cipta,1999), 

55. 
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Komunikasi menjadi titik yang penelitian karena segala proses 

perencanaan dan pengorganisasian tidak akan dapat dijalankan dengan baik tanpa 

komunikasi yang baik. Pada hakikatnya komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan dengan maksud memperoleh pengertian (persepsi) yang sama. Adapun arah 

dalam komunikasi yaitu :
14

 

1. Komunikasi ke atas 

Merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih rendah 

ketingkat yang lebih tinggi. Komunikasi ini sangat penting untuk 

mempertahankan dan bagi pertumbuhan organisasi. Muncul manajemen umpan  

balik yang dapat menumbuhkan semangat kerja bagi anggota organisasi. Adanya 

perasaan memiliki dan merasa sebagai bagian dari organisasi dari bawahnya. 

Fungsi arah komunikasi dari bawah keatas ini adalah : 

a. Penyampaian informasi tentang pekerjaan pekerjaan ataupun tugas yang sudah 

dilaksanakan. 

b. Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas 

yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. 

c. Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. 

d. Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri mapun 

pekerjaannya. 

2. Komunikasi ke bawah 

  Merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih tinggi 

ketingkat yang lebih rendah. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini adalah  

a. Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja (job instruction). 

b. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk 

dilaksanakan (job retionnale). 

c. Penyampaian informasi mengenai peraturan peraturan yang berlaku (produres 

and practices). 

d. Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. 

3. Komunikasi Vertikal 

                                                             
14

 Syamsul Arifin, Leadership Ilmu dan Seni Kepemimpinan, (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2012), 138-139. 
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  Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah 

dan sebaliknya dari bawah ke atas. Hubungan tersebut bersifat timbal balik antara 

atasan dengan bawahan.  

4. Komunikasi Horisontal 

  Komunikasi horisontal dikenal juga dengan komunikasi lateral, yaitu 

tindak komunikasi ini berlangsung diantara para karyawan ataupun bagian yang 

memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi horisontal ini adalah : 

a. Memperbaiki koordinasi tugas  

b. Upaya pemecahan masalah  

c. Saling berbagi informasi 

d. Upaya pemecahan konflik 

e. Membina hubungan melalui kegiatan bersama 

3. Peranan Komunikasi Pimpinan 

Kemampuan untuk menyatukan aspek-aspek manusia menjadi kesulitan 

tersendiri  dalam suatu birokrasi publik dan pimpinan harus dapat membuat 

bawahan agar mempunyai motivasi yang tinggi untuk bekerja demi mencapai 

tujuan organisasi/birokrasi publik. Pimpinan birokrasi dalam memotivasi bawahan 

dengan berbagai cara atau teknik, diantaranya menurut Allen yaitu:  

(1) Menginspirasi yaitu dengan memasukkan semangat ke dalam diri orang 

kesediaan berbuat dengan cara yang efektif. Orang yang diinspirasi melalui 

kepribadian pemimpin, keteladanannya, dan pekerjaan yang dilakukannya, secara 

sadar atau tidak sadar, (2) Mendorong yaitu dengan meransang orang untuk 

melakukan apa yang harus dilakukan melalui pujian, persetujuan dan bantuan,dan 

(3) Mendesak yaitu membuat orang yang perlu, termasuk paksaan, kekerasan, dan 

ancaman jika perlu.
15

 

Dari berbagai teknik memotivasi pegawai tersebut di atas, yang lebih tepat 

digunakan adalah teknik memberikan inspirasi yang merupakan pola 

kepemimpinan kharismatik. Di samping itu pimpinan birokrasi juga dapat 

memberikan dorongan kepada bawahan agar mereka semakin termotivasi dalam 

meningkatkan kinerja. Sedangkan motivasi pegawai jenis paksaan sudah tidak 

                                                             
15  Harbani Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi (Bandung: IKAPI, 2013), 150. 
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sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan bersifat negatif karena pegawai bekerja 

disebabkan adanya paksaan tanpa ada motif dari dirinya sendiri. Teknik 

memotivasi pegawai yang paling efektif dilakukan oleh pimpinan birokrasi adalah 

dengan memotivasi diri. Pimpinan dapat membuat bawahan mau bekerja karena 

keinginan dari dalan dirinya sendiri, dan bukab karena paksaan.   

4. Motivasi  

Motivasi adalah sebuah proses yang dimulai dari adanya kekurangan baik 

secara fisiologis maupun psikologis yang memunculkan prilaku atau dorongan 

yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan spesifik atau insentif.
16

 

Hasibuan mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu perangsang 

keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap motif 

mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.Sedangkan Robbins (dalam 

hasibuan) mengemukakan motivasi sebagai suatu kerelaan berusaha seoptimal 

mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan 

usaha memuaskan beberapa kebutuhan individu.
17

 

a. Bentuk-Bentuk Motivasi dan Unsur Penggeraknya 

Motivasi muncul dalam dua bentuk dasar, yaitu :
18

 

1. Motivasi Ekstrinsik (dari luar) 

Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang, kemudian selanjutnya 

mendorong orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat 

motivasi pada diri orang tersebut unutk merubah seluruh sikap yang dimiliki 

olehnya saat ini ke arah yang lebih baik. 

2. Motivasi Intrinsik (dari dalam diri seseorang atau kelompok) 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dan tumbuh serta 

berkembang dalam diri orang tersebut, yang selanjutnya kemudian mempengaruhi 

dia dalam melakukan sesuatu secara bernilai yang berarti. Yang harus dipahami 

bahwa dengan bentuk motivasi tersebut tidak akan berjalan jika tidak didukung 

                                                             
16

 Triantoro Safaria, Kepemimpinan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 174. 
17

 Khomsahrial Romli, Komunikasi Organisasi Lengkap (Jakarta, PT Grasindo, 2011), 72-

73. 
18

 Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 

191-192 
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dengan unsur-unsur penggerak motivasi itu sendiri. Karena dengan adanya unsur 

penggerak tersebut mampu menyebabkan berbagai bentuk motivasi akan 

terwujudkan. Sagir mengemukakan unsur-unsur penggerak motivasi, antara lain 

kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan 

dan kesempatan. 

b. Alat-Alat Motivasi  

Alat-alat motivasi (daya perangsang) yang diberikan kepada seseorang 

dapat berupa:
19

 

1. Material incentive yaitu motivasi yang bersifat imbalan prestasi yang diberikan 

oleh karyawan seperti, uang dan barang-barang. 

2. Non material incentive, yaitu alat perangsang yang diberikan kepada pegawai 

yang bukan berupa materi seperti, penghargaan, bintang jasa,dan perlakuan 

yang baik.  

c. Jenis-jenis motivasi 

Ada dua jenis motivasi yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. 

1. Motivasi Positif (Insentif Positif) 

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi (merangsang) bawahan 

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi 

standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkatkarena 

umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja.
20

 

Jenis-jenis motivasi positif antara lain : 

a. Imbalan yang menarik 

b. Informasi tentang pekerjaan 

c. Kedudukan atau jabatan 

d. Perhatian atasan terhadap bawahan 

e. Kondisi kerja 

f. Rasa partisipasi 

g. Dianggap penting 

h. Pemberian tugas dan tanggung jawabnya 

                                                             
19

 Harbani Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), 151. 
20

 Malayu S.P.Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 150 
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i. Pemberian kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 

2. Motivasi Negatif (Insentif Negatif) 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan standar 

mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat bekerja 

bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut 

dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. 

5. Teori Kepemimpinan Situasional Menurut Hersey dan Blanchard 

Penekanan teori kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard 

memusatkan perhatian dan analisisnya pada pihak bawahan dan tingkat 

kematangan mereka. Para pemimpin harus menilai secara benar atau intuitif 

mengetahui tingkat kematangan (kedewasaan) bawahannya dan kemudian 

menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi atau tingkatan 

tersebut. Dua dimensi kepemimpinan yang digunakan dalam teori ini ialah 

perilaku seorang pemimpin yang berkaitan dengan tugas kemimpinannya dan 

hubungan atasan antara bawahan. Tergantung pada orientasi tugas kepemimpinan 

dan sifat hubungan atasan dan bawahan yang digunakan, gaya kepemimpinan 

yang timbul dapat mengambil empat bentuk sebagai berikut;
21

 

a. Memberitahukan (Telling) 

Seorang pimpinan berprilaku memberitahukan, hal itu berarti bahwa 

orientasi tugasnya dapat dikatakan tinggi dan digabung dengan hubungan atasan 

bawahan yang tidak dapat digolongkan sebagai akrab, meskipun tidak pula di 

golongkan sebagai hubungan yang tidak bersahabat. Dalam praktek apa yang 

terjadi ialah bahwa seorang pemimpin merumuskan peranan apa yang diharapkan 

oleh bawahan dengan memberitahukan kepada mereka apa, bagaimana, bilamana, 

dan dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dengan perkataan lain perilaku 

pimpinan terwujud dalam gaya yang bersifat direktif.  

b. Menjual (Selling) 

Jika seorang pimpinan berperilaku menjual berarti ia bertitik tolak dari 

orientasi perumusan tugasnya secara tegas digabung dengan hubungan atasan 

                                                             
21

 Junaidin, Peranan Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai 

Di Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Makassar, Program Studi komunikasi dan 

Penyiaran Islam, UIN Alauddin, Makassar, 2013, 45. 
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bawahan yang bersifat intensif. Dalam situasi demikian pimpinan harus 

menampilkan perilaku direktif dan suportif. 

c. Partisipatif (Participations) 

Perwujudan paling nyata dari perilaku demikian ialah pimpinan mengajak 

para bawahannya untuk berperan secara aktif dalam proses pengambilan 

keputusan. Artinya pimpinan hanya memainkan peranan sebagai fasilator untuk 

memperlancar tugas para bawahan yang antara lain dilakukan dengan 

menggunakan saluran komunikasi yang ada secara efektif.  

d. Pendelegasian (Delegating) 

Seorang pimpinan dalam menghadapi situasi tertentu dapat pula 

menggunakan perilaku berdasarkan orientasi tugas yang rendah digabung dengan 

intensitas hubungan atasan bawahan yang rendah pula. Dalam praktek dengan 

perilaku demikian seorang pejabat pimpinan membatasi diri pada pemberian 

pengarahan kepada para bawahannya dan menyerahkan pelaksanaan pada 

bawahan tersebut tanpa banyak campur tangan lagi. Model kepemimpinan ini juga 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif bervariasi dengan 

kesiapan bawahan yang mendefenisikan sebagai keinginan bawahan untuk 

berpretasi, kemauan untuk bertanggungjawab, kemauan yang berhubungan 

dengan tugas, keterampilan dan pengalaman. Sasaran dan pengetahuan dari 

pengikut merupakan variabel penting dalam menentukan gaya kepemimpinannya 

yang efektif. 

Menurut Hersey Blanchard, hubungan antara pimpinan dan bawahannya 

mempunyai empat tahapan/fase yang diperlukan bagi pimpinan untuk mengubah 

gaya kepemimpinannya yaitu; 

a. Pada kesiapan awal perhatian pimpinan pada tugas sangat tinggi, bawahan 

diberikan instruksi yang jelas dan dibiasakan dengan peraturan, struktur, dan 

prosedur kerja. 

b. Anggota sudah mampu menanggani tugasnya, perhatian pada tugasnya sangat 

penting karena bawahan belum dapat bekerja tanpa struktur. Kepercayaan 

pimpinan terhadap bawahan sangat meningkat. 
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c. Anggota mempunyai kemampuan lebih besar dan motivasi berprestasi mulai 

tampak dan mereka secara aktif mencari tanggungjawab yang lebih besar, 

pimpinan masih harus mendukung dan memberikan perhatian tetapi tidak perlu 

lagi memberikan pengarahan. 

d. Anggota mulai percaya diri, dapat mengarahkan diri, dan berpengalaman 

pimpinan dapat menggurangi jumlah perhatian dan pengarahan.  

 

B. Kajian Terdahulu  

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat 

posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah 

dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini 

adalah : 

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu Penelitian 

No NAMA TAHUN JUDUL HASIL 

1 Mahdiah 2012 Pola 

Komunikasi 

Pemimpin 

Dalam 

Membangun 

Motivasi 

Kerja 

Pegawai 

Kantor 

Kelurahan 

Monorejo 

Kota 

Pekanbaru 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan, bahwa pola 

komunikasi yang digunakan 

Lurah adalah secara vertikal dan 

horizontal. Komunikasi vertikal 

terlihat dari adanya instruksi tugas 

yang diberikan Lurah, 

penyampaian pesan secara 

rasional, ideologi, informasi serta 

balikan kepada para pegawai. 

Adapun pola komunikasi 

horizontal tampak pada interaksi 

yang terjadi diantara pegawai saat 

koordinasi kerja dan adanya 

tindakan pemecahan masalah. 

Pola komunikasi yang digunakan 

ternyata mampu membangun 

motivasi kerja pegawai kantor 

kelurahan Wonorejo kota 

Pekanbaru. Hal ini terlihat dari 

adanya rasa semangat kerja para 

pegawai, kedisiplinan pegawai, 

kemampuan berinteraksi dengan 

baik, adanya dorongan untuk 

berprestasi, meningkatnya 

partisipasi pegawai dalam 
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menentukan tujuan pemimpin, 

serta adanya dorongan mengatasi 

permasalahan secara bersama-

sama. Pola komunikasi secara 

vertikal dan horizontal tersebut 

ternyata  menghasilkan gambar 

pola menyeluruh, dimana pola 

komunikasi menyeluruh 

melibatkan seluruh pegawai dan 

Lurah. Semua memiliki 

kesempatan yang sama untuk 

menyampaikan pesan, sehingga 

dapat berpartisipasi secara adil 

dan dapat membangun motivasi 

kerja pegawai kantor kelurahan 

Wonorejo kota Pekanbaru. 

2 Mutia 

Imanda 

Nasution 

2018 Peran 

Kepemimpin

an Dalam 

Memotivasi 

Kerja 

Karyawan Di 

Bank Syariah 

Mandiri Acf 

Medan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulisdapat 

diketahui kendala-kendala yang 

dihadapi pemimpin dalam 

memotivasi karyawan yaitu setiap 

karyawan mempunyai tipe dan 

karakter yang berbeda-beda dari 

setiap orang. Seperti dikatakan 

juga memotivasi karyawan yang 

memiliki skillmemang memang 

lebih sulit dibanding karyawan 

yang biasa-biasa saja, itu 

dikarenakan tingkat dan pola pikir 

mereka berbeda antara karyawan 

yang satu dengan yang lain. 

Mengatasi permasalahan dalam 

memotivasi, seorang pemimpin 

lebih meningkatkan hubungan 

personal dengan para karyawan. 

dalam pendekatan ini akan terjalin 

sebuah hubungan yang 

berkesinambungan antara semua 

karyawan. Memahami karakter 

dan kepribadian setiap karyawan 

akan memudahkan untuk 

memberikan motivasi. 

 

3  Richard 

Kamuh 

2016 Peran 

Komunikasi 

Keluarga 

Dari Hasil Penelitian Menunjukan 

Bahwa Peran Komunikasi 

Keluarga Dalam Meningkatkan 



17 

 

 

Dalam 

Meningkatka

n Motivasi 

Belajar Anak 

Usia Sekolah 

Di Desa 

Bongkudai 

Timur 

Kecamatan 

Mooat 

Kabupaten 

Bolaang 

Mongondow 

Timur 

Motivasi Belajar Anak Masih 

Kurang, Waktu Komunikasi Yang 

Terjadi Dalam Keluarga Masih 

Sangat Singkat Disebabkan Iklim 

Komunikasi Yang Tidak Baik. 

4 Achmad 

Hafizh 

Ary 

Pradana 

2017 Peran 

Komunikasi 

Organisasi 

Dalam 

Meningkatka

n Potensi Diri 

Karyawan 

Hasilnya menunjukkan bahwa 

organisasi komunikasi 

mempengaruhi potensi diri 

karyawan melalui komunikasi 

interpersonal, diskusi, dan 

penghargaan 

 

5 Claudia 

Sumilat, 

Ridwan 

Paputung

an dan 

Anthoniu

s 

M.golun

g 

2017 Peranan 

komunikasi 

pimpinan 

dalam 

meningkatka

n kinerja 

pegawai 

dikantor 

kecamatan 

Kakas 

Hasil penelitian mendapatkan bahwa 

:Komunikasi ke atas yang terjalin 

antara pimpinan dengan bawahan 

pada kantor kecamatan Kakas 

belum berjalan dengan baik/belum 

berjalan lancar karena pimpinan 

tidak sering berinteraksi dengan 

mereka. Mereka memberikan 

alasan bahwa pimpinan hanya 

berinteraksi dengan mereka ketika 

ada kepentingan tugas dan kerja 

yang mengharuskan pimpinan 

untuk berinteraksi dengan mereka, 

serta pimpinan tidak berinteraksi 

merata dengan pegawainya. 

Komunikasi kebawah yang terjadi 

antara pegawai dengan pimpinan 

belum, terjalin dengan baik/belum 

berjalan dengan lancar 

6 Ariva 

Fuady,  

 Dr. 

Rahmaw

ati, M. Si 

2018 Pola 

Komunikasi 

Pimpinan 

Dalam 

Menumbuhka

n Motivasi 

Hasil penelitian ini 

menunjukkanPada Dinas Sosial 

Kabupaten Aceh Besar tergambar 

adanya pola komunikasi vertikal 

dan horizontal, karena semuanya 

memiliki kesempatan yang sama 
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Pegawai Pada 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

Aceh Besar 

untuk menyampaikan pesan, 

sehingga dapat berpartisipasi 

secara adil dan dapat membangun 

motivasi kerja pegawai Dinas 

Sosial Kabupaten Aceh Besar. 

Pola komunikasi vertikal terlihat 

dari adanya instruksi tugas yang 

disampaikan pimpinan Dinas 

Sosial kepada pegawai berupa 

perintah dan himbauan. 

Komunikasi horizontal tampak 

pada kegiatan mengkoordinasikan 

informasi dan saling bekerja 

sama. Pola komunikasi secara 

vertikal dan horizontal mampu 

membangun motivasi kerja 

pegawai kantor Dinas Sosial 

Kabupaten Aceh Besar 

7 Intan 

Puspitasa

ri  

M. Al 

Musadiq  

Arik 

Prasetya 

2014 Analisis 

Gaya 

Kepemimpin

an Lintas 

Budaya 

Ekspatriat  

(Studi 

Penelitian 

Pada Pt. 

Haier Sales 

Indonesia, 

Jakarta 

Utara) 

Hasil penelitian menunjukkan 

gaya kepemimpinan lintas budaya 

yang diterapkan oleh ketiga 

ekspatriat Jepang di PT. Haier 

Sales Indonesia adalah gaya 

kepemimpinan demokratis. Gaya 

demokratis terlihat pada 

pengambilan keputusan 

perusahaan yang dilakukan secara 

konsultasi dengan karyawan lokal, 

terdapat pemberdayaan karyawan, 

dan komunikasi interpersonal 

berlangsung secara formal dan 

informal, dari bawah keatas dan 

dari atas kebawah. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi gaya 

kepemimpinan lintas budaya 

ekspatriat adalah kemampuan 

untuk belajar dari pengalaman, 

kemampuan interpersonal, dan 

nilai-nilai budaya Jepang. Model 

penyesuaian yang dilakukan 

ekspatriat yaitu model reaksi dan 

model integrasi. Kendala yang 

dialami ekspatriat terletak pada 

masalah stereotipe negatif 

terhadap karyawan lokal dan 

etnosentrisme yang dimiliki 
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ekspatriat 

8 Rika 

Suwito 

dan 

AgnitaY

olanda 

2013 Analisis 

MotivasiKerj

a Karyawan 

Pada Pt. 

Bank Sumut 

Kcp Marelan 

Medan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi kerja karyawan 

pada PT. Bank Sumut KCP. 

Marelan Medan dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan 

tanggung jawab masing-masing 

karyawan untuk mencapai tujuan 

perusahaan sesuai dengan standar 

operasional prosedur perusahaan. 

Kesimpulan yang dapat diambil 

bahwa dengan memberikan 

motivasi yang baik dan benar 

pada karyawan dapat memacu 

semangat kinerja para karyawan 

kedepannya semakin baik. Faktor 

pembinaan hubungan baik antara 

atasan dengan bawahan adalah 

faktor utama yang dapat membuat 

karyawan bekerja sama dengan 

baik untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

9 Kezia 

Cendana 

Kristi 

dan 

Bhernad

etta 

Pravita 

Wahyuni

ngtyas, 

S,Sos., 

M.Si. 

2014 Strategi 

Komunikasi 

Pemimpin 

Dalam 

Memotivasi 

Karyawan 

Tentang Etos 

Kerja Divisi 

Public 

Relations Pt 

Tokopedia 

Hasil yang dicapai adalah 

pemberian motivasi yang 

diberikan pimpinan membentuk 

etos kerja karyawan divisi Public 

Relations. Simpulan dalam 

penelitian ini, pimpinan sudah 

memberikan 

motivasisecarapendekatanpribadi 

kepada karyawan. Motivasi yang 

diberikan pimpinan tersebut 

membentuk etos kerja mereka 

ditunjukkan dengan semangat 

kerja yang tinggi.  

 

Dari paparan kajian tentang komunikasi pimpinan di atas baik di sebuah 

perusahaan, instansi maupun akademisi. Penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, peneliti melihat bahwa kajian tentang komunikasi pimpinan 

masih menjadi fenomena menarik untuk diungkap dari berbagai sisi, baik dari 

komunikasi pimpinan ataupun karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini 

memfokuskan pada peranan komunikasi pimpinan Bertuah Pos dalam memotivasi 



20 

 

 

kinerja karyawan. Yang dalam penelitian ini komunikasi pimpinan yang dimaksud 

adalah komunikasi vertikal di Bertuah Pos. Sehingga akan diperoleh temuan-

temuan baru untuk melengkapi kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya 

walaupun dengan permasalahan yang sama dengan tempat penelitian yang 

berbeda.   

 

C. Kerangka Pikir  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan data peneliti, 2019 

Komunikasi Pimpinan Bertuah Pos  

Komunikasi Vertikal 

(Komunikasi dari atas ke bawah) 

 

Motivasi Kinerja 

Karyawan 

Teori Allen: 

1. Menginspirasi 

2. Mendorong 

3. Mendesak 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, 

dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 

model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.
22

 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Bertuah Pos Jl. Nenas, No. 30 Sukajadi, 

Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini 

diseminarkan pada bulan Mei – Juli 2019. Alasan penulis memilih tempat 

penelitian di Bertuah Pos ialah karena ketika peneliti melaksanakan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) di tempat penelitian, peneliti melihat peranan komunikasi 

pimpinan bertuah pos yang kurang efektif dalam berkomunikasi dengan 

karyawan, hanya  saja sering berkomunikasi melalui media sosial, seperti 

WhatsApp (WA). Sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui dari peranan 

komunikasi yang dipaparkan di atas, bagaimana pimpinan memotivasi kinerja 

karyawan agar maksimal dalam kemajuan diri karyawan ataupun perusahaan itu 

sendiri.   

 

C. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

dari sumber pertamanya.
23

Terkait dengan penelitian ini, data primer diperoleh 

melalui wawancara langsung kepada para informan penelitian. 

                                                             
22

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), 68 
23

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 

84-85. 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu informasi dari instansi terkait, buku-buku, media-

media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.
24

 

1. Subjek Penelitian. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Bertuah 

Pos.  Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 1 orang 

pemimpin redaksi Bertuah Pos, 1 orang sekretaris dan 3 orang karyawan Bertuah 

Pos. 

Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian 

NO NAMA JABATAN 

1 Muhammad Junaidi Pemimpin Perusahan 

sekaligus Pimpinan 

Redaksi 

2 Hari Jummaulana Sekretaris 

3 Romi Juniandra Tim Redaksi 

4 Melba Ferry Fadly Tim Redaksi 

5 Teguh Asrin Tim Redaksi 

Sumber: Bertuah Pos 2019 

 

Sampel dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 

Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan yang dilakukan dengan sengaja dan 

dapat mewakili karakteristik populasi.
25

 Penetapan subjek penelitian dengan 

menggunakan pengambilan sampel berdasarkan tujuan (purposive sampling). 

Purposive sampling dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota 

sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia sesuai 

dengan maksud dan tujuan penelitian.
26

Jadi, pengumpulan data yang telah diberi 

                                                             
24

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007), 76 
25

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2006), 150. 
26

 Kusnaka Adimirhardja, Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 63. 
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penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut 

pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah peranan komunikasi pemimpin Bertuah Pos 

dalam memotivasi kinerja karyawan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalaui observasi.
27

 Observasi adalah pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang 

akan diselidiki.
28

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 

peranan komunikasi pemimpin Bertuah Pos terhadap motivasi kerja karyawan. 

2. Wawancara 

Secara sederhana, wawancara diartikan sebagai seni menyatakan sesuatu 

dengan alat pertanyaan yang benar.
29

 Wawancara atau Interview adalah sebuah 

percakapan langsung (face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
30

Dalam 

penelitian ini, proses interview (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data 

dari inforrman tentang komunikasi pemimpin Bertuah Pos terhadap motivasi kerja 

karyawan Pekanbaru.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, suratkabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya.
31

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data 

                                                             
27

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 64. 
28

 Soetrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (Yogyakarta, 1980), 136. 
29

 Asep Saeful Muhtadi & Agus Ahmad Syafei, Metode Penelitian Dakwah (Bandung: 

Pustaka Setia, 2003), 161. 
30

 W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), 119. 
31

 Suharsimi dan Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 231. 
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atau informasi secara tertulis melalui foto-foto dari kegiatan yang dilakukan oleh 

karyawan Bertuah Pos. 

 

F. Validitas Data 

Validitas adalah sejauh mana data yang telah diperoleh telah secara akurat 

mewakili realitas yang diteliti. Sedangkan relialibilitas adalah tingkat konsistensi 

hasil dari penggunaan cara pengumpulan data.
32

 Untuk mengecek keabsahan data, 

peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Pengertian triangulasi teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
33

 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 

yaitu wawancara, observasi dan dokumen.Triangulasi ini selain digunakan untuk 

mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Ada empat 

macam triangulasi diantarannya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori.  

Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya 

menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi 

dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh 

langkah sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

                                                             
32

 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: Lkis, 2007), 97. 
33

 Moleong, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2004). 330. 
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5. Membandingkan hasi lwawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.
34

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun 

secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data 

tersebut.
35

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data analisa dengan 

menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau 

kalimat, kemudian data tersebut dianalisis dan memperoleh kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 88. 
35

 Suharsimi dan Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 59. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. PT.Citra Media Bertuah (Bertuahpos.com) 

PT Citra Media Bertuah (bertuahpos.com) merupakan perusahaan media 

dan komunikasi (Citra Media Bertuah) di Pekanbaru, Riau – Indonesia, dimana 

salah satu bidang kelola utama ialah media siber atau media online, Portal Berita 

dan Bisnis (bertuahpos.com).  

Hadir untuk segmen pembaca Indonesia terkhusus untuk wilayah Riau - 

Sumatera dan sekitarnya.  Untuk memenuhi harapan tersebut, hampir 75 persen 

konten media kami bernafaskan dunia ekonomi bisnis sehingga menjadi rujukan 

maupun referensi utama masyarakat Riau dan sekitarnya. Baik itu yang  berkaitan 

dengan Finance, Marketing, Market and Shoping, Travelling, Retail and 

SMEs, Property, Lifestyle, Profile UKM, Good Shopper, Konsultasi Bisnis, 

Starbiz, Kolom Bisnis, Public Service, Otomotif, Teknologi dan beberapa fitur 

unik lainnya. Sedangkan 25 persen lagi berupa informasi penting tentang kondisi 

Riau terkini maupun nasional. Harapan dan Tujuan Bertuahpos.com menjadi  

 

“REFERENSI UTAMA EKONOMI BISNIS MASYARAKAT INDONESIA 

TERUTAMA RIAU” 

Saat ini bertuahpos terus mengalami pertumbuhan khususnya dilihat dari 

tingkat kunjungan (traffic) ke portal berita dan bisnis bertuahpos.com yang setiap 

hari, setiap jam dan setiap detik mengalami peningkatan. Rata-rata kunjungan 

bertuahpos.com berkisar 40.000-50.000 pengunjung setiap harinya. Target traffic 

atau kunjungan dalam jangka pendek dan menengah ini minimal 100.000 

pengunjung setiap harinya dengan dominasi pembaca terbesar dari masyarakat 

Riau. 

Selain itu, beberapa media di Pekanbaru bahkan Nasional baik cetak 

maupun online menjadikan bertuahpos.com sebagai bahan referensi mereka dalam 

membuat berita, bahkan malah mengutip keseluruhan artikel yang ada di 
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Bertuahpos.com untuk dimuat di media mereka. Berfokus menjadi media siber 

utama masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Riau yang membutuhkan 

informasi berita dan bisnis terpercaya dan bertanggungjawab. 

a. Keterangan Perizinan Berdirinya PT. Bertuah Pos 

Salah satu syarat pendirian perusahaan adalah harus adanya perizinan, 

surat izin usaha yang diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha 

sebagai bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah 

dan legal serta sudah diakui pemerintah. Seperti keterangan perizinan Bertuah Pos 

di bawah ini yang telah mendapatkan atau sudah legal untuk berdirinya suatu 

perusahaan. Perizinan usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin 

yang diberikan dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan 

usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Dari Citra Bertuah Pos ini 

adanya perizinan seperti yang tertera di bawah ini, baik dari Notaris, 

Kemenhumham, tanda daftar perusahaan, badan pelayanan terpadu tentang izin 

gangguan, surat izin usaha dan jasa komunikasi dan informasi, nomor pokok 

wajib pajak (NPWP) serta surat pengukuhan pengusaha wajib pajak dan surat 

keterangan fiskal. 

.   

CITRA MEDIA BERTUAH 

NOTARIS ANISA IKHSAN SH, M.Kn 

AKTA NOMOR 21 TANGGAL 30 JUNI 2011 

KEMENHUMHAM 

NOMOR: AHU-0093703.AH.01.09.TAHUN 2011 TANGGAL 18 

NOVEMBER 2011 

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 

NOMOR: 03.181.934.5-216.000 

BADAN PELAYANAN TERPADU TENTANG IZIN GANGGUAN 

NOMOR 6324/BPT/XII/2013 

SURAT IZIN USAHA JASA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 

NOMOR: 555/KOMINFO-POSTEL/2550 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) 
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03.181.934.5-216.000 

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 

NOMOR: S5PKP/WPJ.02/KP.0403/2014 

SURAT KETERANGAN FISKAL 

NOMOR: 5207/SKF/X/2013 

 

Sumber: Bertuah Pos 2019 

 

B. Lokasi PT. Citra Media Bertuah (Bertuahpos.com) 

Lokasi kantor Bertuahpos.com terletak di Jl. Pepaya Ujung No 40 C 

Sukajadi - Pekanbaru, Riau – Indonesia, Telp (62-761) 859894 / 0811753750 Fax 

(62-761) 29076 dan Email: bertuahpos@gmail.com/redaksi@bertuahpos.com 

 

C. Visi PT.Citra Media Bertuah (Bertuahpos.com) : 

“Menjadi perusahaan media siber bertaraf internasional menuju kehidupan 

berkualitas”. 

 

D. Misi PT.Citra Media Bertuah (Bertuahpos.com) 

1. Sebagai referensi utama media siber di Indonesia 

2. Saluran media digital yang kritis, edukatif dan bertanggung jawab 

3. Mengoptimalkan nilai Perusahaan, konstribusi terhadap pemegang saham, dan 

tanggung jawab sosial. 

4. Membangun sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas, 

kreativitas, dan tata nilai positif. 

5. Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

 

E. Nilai-Nilai Perusahaan 

Dalam menjalankan usahanya, seluruh elemen PT Citra Media Bertuah dan 

anak perusahaan menjunjung tinggi: 

1. Integritas 

mailto:bertuahpos@gmail.com
mailto:redaksi@bertuahpos.com
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Memiliki kejujuran, tanggung jawab dan konsisten terhadap semua tindakan 

dalam mencapai tujuan Perusahaan. 

2. Komitmen 

Mampu memenuhi kesepakatan dan janji dengan penuh tanggung jawab. 

3. Terbuka 

Mudah menerima masukan dan mampu menyesuaikan diri terhadap setiap 

perubahan lingkungan yang terjadi. 

4. Rasional 

Mampu melakukan kegiatan secara terencana, teratur, dan penuh pertimbangan 

serta perhitungan yang matang. 

5. Visioner 

Mampu melihat kedepan atau rencana jangka panjang, tanpa adanya batasan 

dan halangan, dan bisa melakukan rencana dan targe yang ditetapkan. 
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G. Deskripsi Umum tentang Ruang Lingkup Bertuah Pos 

Portal berita dan bisnis BertuahPos.com memainkan peran penting dalam 

mendidik dan menginformasikan orang tentang semua kejadian terbaru di seluruh 

dunia.Kelebihan khususnya, BertuahPos.com menyajikan informasi yang 

dibutuhkan para pembaca atau pengunjung seperti kebutuhan tentang prodak, 

fasilitas dan sejenisnya. 

Secara umum, peran dari sebuah situs berita dan bisnis online adalah 

benar-benar sangat penting dalam kehidupan cepat hari ini, dimana tidak seorang 

pun memiliki cukup waktu untuk duduk di depan Televisi untuk mengetahui apa 

yang terjadi di sekelilingnya. Bahkan, sekalipun media cetak tidak mampu 

mengakomodir kebutuhan pembaca yang dibatasi jarak. Sebuah portal berita dan 

bisnis online terkhusus BertuahPos.com mampu memecahkan  dan memberi 

solusi dari beberapa tujuan: 

1. Portal berita dan bisnis Bertuah Pos mamberikan informasi ekonomi – bisnis 

dan seputarnya dengan memfokuskan kepada kebutuhan pembaca / 

pengunjung. 

2. Menyajikan secara cepat dan terbaru dari Riau, Nasional bahkan seluruh dunia. 

3. Bertuah Pos memberikan aksesibilitas dengan sangat mudah. 

4. Ekslusif gambar peristiwa berita spesial. 

5. Menyajikan berita secara berkala atau kontinue tanpa batasan, sehingga 

pembaca atau pengunjung akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi 

(berita) tersebut. 

6. BertuahPos.com dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun 

(karena BertuahPos menyajikan berita dalam dual language/dua bahasa). 

7. Hal yang tidak dapat dihindari dan sudah terjadi, dimana trend dunia berita, 

publikasi dan promosi dari waktu ke waktu terus bergeser melalui media 

digital/online. 

Kekuatan bertuahpos.com tidak saja pada kuantitas dan kualitas konten 

(isi) tetapi juga cara menjangkau pembaca yang tak dibatasi. Selain menggunakan 

dua bahasa untuk beberapa berita atau informasi (yang dibutuhkan 

pembaca/pengunjung), BertuahPos juga memperkuat publikasi berita di Jejaring 
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Social seperti Facebook dan Twitter serta Social Bookmark. Saat ini, selain secara 

manual Bertuahpos.com juga memiliki social bookmark yang tersistem (otomatis) 

untuk mempublikasikan berita atau informasi yang disajikan Bertuahpos, 

diantaranya: AOL Lifestream, App.net,Bibsonomy, Blogger, Delicious, Diigo, 

Folkd, LinkedIn, Pinterest, Slashdot, Stumbleupon, Tagged, Tumblr,Wordpress. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai teknik memotivasi pegawai tersebut di atas, yang lebih tepat 

digunakan adalah teknik memberikan inspirasi yang merupakan pola 

kepemimpinan kharismatik. Di samping itu pimpinan birokrasi juga dapat 

memberikan dorongan kepada bawahan agar mereka semakin termotivasi dalam 

meningkatkan kinerja. Sedangkan motivasi pegawai jenis paksaan sudah tidak 

sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan bersifat negatif karena pegawai bekerja 

disebabkan adanya paksaan tanpa ada motif dari dirinya sendiri. Teknik 

memotivasi pegawai yang paling efektif dilakukan oleh pimpinan birokrasi adalah 

dengan memotivasi diri. Pimpinan dapat membuat bawahan mau bekerja karena 

keinginan dari dalan dirinya sendiri, dan bukan karena paksaan.   

Penelitian ini menemukan bahwa dalam memotivasi bawahan dengan 

berbagai cara atau teknik, yaitu: peranan komunikasi pimpinan yang dengan cara 

(1) menginspirasi yaitu dengan memasukkan semangat ke dalam diri karyawan 

Bertuah Pos kesediaan berbuat dengan cara yang efektif melalui sesuatu yang 

diinspirasi dari kepribadian pemimpin, keteladanannya, dan pekerjaan yang 

dilakukannya, secara sadar atau tidak sadar. (2) Mendorong yaitu dengan 

meransang karyawan untuk melakukan apa yang harus dilakukan baik melalui 

pujian, persetujuan dan bantuan. Pemimpin Bertuah Pos mencerminkan sifat yang 

memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada karyawan untuk mengemukakan 

pendapatnya, saran, dan kritikan namun pimpinan Bertuah Pos mampu 

memberikan kepercayaan kepada karyawan dalam melakukan perkerjaanya. (3) 

Mendesak yaitu motivasi mendesak yang bersifat paksaan atau kekerasan tidak 

ada terjadi di Bertuah Pos, karena pemimpin Bertuah Pos memberikan pekerjaan 

yang dikerjakan oleh karyawannya dengan prinsip kebebasan tanpa adanya 

paksaan atau motif dari dirinya sendiri. 
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B. Saran 

Terkait dengan penelitian peneliti mengenai peranan komunikasi pimpinan 

Bertuah Pos dalam memotivasi kinerja karyawan, saran dari peneliti agar pihak 

Bertuah Pos harus lebih giat lagi dalam melakukan briefing baik ketika mau 

masuk jam kerja maupun pas jam keluar kerja. Dan Pemimpin Bertuah Pos juga 

harus lebih sering mengingatkan dan memberikan arahan kepada semua 

karyawannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana Peranan Komunikasi pimpinan bertuah pos dalam memotvasi 

kinerja karyawan? 

2. Faktor –faktor apa saja yang mendukung komunikasi pimpinan dalam 

memotivasi kinerja karyawan? 

3. Motivasi seperti apa yang bapak sampaikan kepada karyawan? 

4. Apa yang pimpinan bertuah pos lakukan untuk memotivasi kinerja karyawan? 

5. Bagaimana komunikasin yang dilakukan pimpinan bertuah pos kepada 

karyawan bertuah pos? 

6. Bagaimana cara pimpinan bertuah pos membangun atau menciptakan 

komunikasi yang strategis sehingga tercipta koordinasi yang baik? 

7. Strategi seperti apa yang dilakukan pimpinan atau pendekatan yang dilakukan 

kepada karyawan? 

8. Apakah fasilitas atau sarana dan prasarana dikantor sudah memadai? 

9. Apa yang dilakukan pimpinan jika karyawannya berprestasi apakah di beri 

hadiah atau reward? 

10. Apakah pimpinan sering berada dikantor atau lebih sering diluar kantor? 

11. Apakah karyawan bertuah pos bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang 

diberikan oleh atasan? 

12. Bagaimana karyawan bertuah pos mengerjakan suatu pekerjaan yang 

diberikan oleh atasan? Apakah sudah berjalan dengan baik? 

13. Apakah ada motivasi yang bapak berikan kepada karyawan sehingga 

pekerjaan bisa mencapai target? 
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