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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan derasnya arus globalisasi yang didalamnya dituntut

adanya pertukaran informasi yang semakin cepat antar daerah dan antar

negara, membuat persamaan komunikasi menjadi sangat penting.

Perkembangan teknologi telekomunikasi berkembang dan bersaing

sedemikian pesatnya, mulai dari teknologi telepon seluler yang dapat

digunakan untuk telepon dan sms, sampai teknologi internet yang dapat

mengakses apapun yang kita mau.

Internet adalah suatu metode yang mendunia untuk saling tukar

menukar informasi dan berkomunikasi melalui komputer yang saling

terkoneksi, termasuk situs web yang menawarkan banyak keuntungan

berbagai macam manfaat. (Morissan, 2012: 317).

Keuntungan/manfaat Humas dalam menggunakan media website:

Informasi cepat sampai pada publik, bagi Humas, internet dapat berfungsi

sebagai media atau alat sarana penyebar informasi dan promosi. Siapapun

dapat mengakses internet. Tidak terbatas ruang dan waktu dan Internet dapat

melakukan hubungan komunikasi dalam bidang apapun secara langsung.

(Soemirat dan Ardianto, 2010: 192).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sebuah instansi

yang besar dan memiliki banyak cabang yang ada di bawahnya seperti Kantor
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Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama yang

memiliki khalayak yang luas dan tersebar di berbagai daerah sekitar provinsi

Riau, untuk itu penggunaan website sebagai media penunjang kinerja pegawai

Humas dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sangat penting sekali,

karena dengan mengguankan media on-line kegiatan komunikasi akan lebih

efektif dan mudah di lakukan walaupun perbedaan lokasi sangat jauh dan lebih

efisien dalam hal biaya dan waktu.

Pemilihan media yang tepat tidak saja berfungsi untuk menyampaikan

pesan kepada jutaan khalayak sekaligus, tetapi media juga diharapkan mampu

menjalankan fungsi mendidik, mempengaruhi, menginformasikan dan

menghibur, sehingga dengan fungsi itu media memiliki potensi untuk

membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, perilaku dan

membentuk citra yang baik. (Iriantara, 2006: 12).

Dengan adanya website, maka kinerja Humas akan semakin di

permudah, terutama dalam melakukan kegiatan komunikasi, promosi dan

sosialisasi kepada khlayak (public) baik internal maupun eksternal. Sehingga

pembentukan citra akan yang baik juga akan mudah dilakukan. Citra adalah

cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang suatu

komite, atau suatu aktivitas, setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak

jumlah orang yang memandangnya. (Soemirat dan Ardianto, 2010: 113).

Semua aktivitas yang dilakukan Humas  melalui internet,

memungkinkan seorang praktisi Humas menjalin hubungan yang baik untuk

mempertahankan dukungan publik internal dan eksternal selain itu juga
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Humas juga berfungsi agar tetap menjaga pencitraan yang positif di mata

publik.

Pada dasarnya, Humas (hubungan masyarakat) merupakan bidang atau

fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang

bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi non komersial. Jadi Humas

adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai

suatu rangkaian kampanye atau program terpadu. (Anggoro, 2001: 2).

Dari analisa observasi awal bahwa dalam penggunaan website di

Kementerian Agama Provinsi Riau masih memiliki beberapa masalah seperti

pengiriman berita atau suatu informasi (konstributor) yang kurang paham

dalam penulisan jurnalistik, pemberitahuan informasi yang penting terlambat

di Update di media website tersebut, dan Sumber Daya Manusia yang kurang

dalam pengelolaan media website tersebut.

Dengan permasalahan tersebut bagaimana efektivitas penggunaan

website ini mampu memberikan kemudahan, kepraktisan, dan efisiensi biaya

dan waktu guna menunjang kinerja Humas dalam melakukan kegiatan-

kegiatanya. Dari persoalan tersebut akan menjadi suatu petanyaan bagi kita,

oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan

mengangkat Judul “Efektivitas Penggunaan Website Dalam Menunjang

Kinerja Humas Di Kementerian Agama Provinsi Riau”. Dengan harapan

penelitian ini menjadi jawaban dari persoalan yang telah di uraikan di atas.
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B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini karena:

1. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih telah

menghadirkan kemudahan dalam melakukan kegiatan dan tugasnya,

khususnya bidang humas seperti yang dilakukan oleh Humas Kementerian

Agama Provinsi Riau, terlepas apakah media website ini efektif atau tidak

digunakan dalam menunjang kinerja Humas itu sendiri.

2. Kajian tentang efektivitas penggunaan website di Kementerian Agama

Provinsi Riau dalam menunjang kinerja Humas merupakan salah satu

alternatif untuk memberikan gambaran pada instansi lain dalam

menentukan media yang akan digunakan dalam menunjang kinerja Humas,

oleh karena itu menurut penulis studi sangat penting untuk diteliti,

3. Penelitian ini sesuai dengan keinginan dan bidang yang penulis geluti.

4. Penulis merasa mampu melakukan penelitian ini dengan kemampuan

pengetahuan yang penulis miliki, masalah ini mempunyai variabel yang di

konsepkan, dapat dioperasionalkan, memiliki sumber data yang jelas,

memiliki alat ukur yang jelas, dapat di analisis dengan teknik analisis yang

jelas. Penulis juga mampu dalam hal waktu, tenaga, dana, dan mempunyai

izin dari yang berwenang dalam pengumpulan data.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

dapat di identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Efektivitas penggunaan website dalam memberikan kemudahan,

kepraktisan, dan efisiensi biaya dan waktu guna menunjang kinerja Humas

dalam melakukan kegiatan-kegiatanya.

2. Dengan penggunaan website apa benar-benar efektif dalam menunjang

kinerja Humas Kementerian Agama Provinsi Riau.

3.  Pengaruh penggunaan website terhadap kinerja Humas.

4. Sumber daya manusia yang kurang  menguasai teknologi internet.

5. Keterlambatan dalam mengupdate informasi yang penting.

2. Batasan masalah

Agar kajian penelitian ini tidak melenceng jauh dalam pembahasan

untuk itu peneliti perlu adanya batasan masalah, kajian penelitian adalah

Efektivitas Penggunaan Website Dalam Menunjang Kinerja Humas di

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau khususnya di Sub bag

Humas.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis

merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Efektivitas Penggunaan Website

Dalam Menunjang Kinerja Humas Di Kementerian Agama Provinsi Riau?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan

website dalam menunjang kinerja Humas di Kementerian Agama Provinsi

Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

1). Memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian Ilmu Komunikasi

khususnya di bidang kehumasan.

2). Memberikan gambaran teoritis.

b. Kegunaan praktis

1). Sebagai sumbangan pemikiran atau masukan kepada praktisi

humas/public relations pada Kementerian Agama Provinsi Riau.

2). Sebagai bahan masukan bagi humas/public relations dan instansi

terkait dalam mengembangkan peran kehumasan.
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E. Penegasan Istilah

Untuk memperluas dan menghindari distorsi terhadap istilah-istilah

dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan variabel-variabel, yang

akan digunakan sebagai patokan penelitian ini sebelum mengkonsepkan

variabel-varabel tersebut. Istilah-istilah yang perlu di tegaskan adalah sebagai

berikut :

1. Efektivitas adalah berasal dari kata dasar efektif, yaitu dapat membawa

hasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata efektivitas memiliki

padanannya dalam bahasa indonesia yang artinya keberhasilan atau

keefektifan juga bisa diartikan keberhasilan.

2. Website adalah fasilitas layanan baru didunia internet, fasilitas web ini

memudahkan pengakses untuk mengkses dan berinteraksi dengan teks,

grafik, animasi, foto, suara, dan video. (Soetedjo, 2007: 145).

3. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai

seorang pegawai, instansi, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang di berikan kepadanya. (Mangkunegara, 2006: 27).

4. Humas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa

sebagai suatu rangkaian kampenye atau program terpadu. (Anggoro, 2001:

2).
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F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1.  Kerangka Teoritis

Pembahasan kerangka teoritis ini bertujuan atau menjelaskan konsep-

konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Konsep merupakan sejumlah ciri atau standar umum suatu obyek (Rachmat,

2007: 17).

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effectiveness kata

ini berakar dari kata efect yang berarti “akibat atau hasil”. Dalam dalam

kamus sosiologi kata efektivitas atau efektifitas berarti suatu tahapan

sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuanya (Ahmadi, 1991: 93).

Jadi dari kesimpulan definisi diatas, efektivitas merupakan

pengaruh dari suatu kegiatan yang di sampaikan oleh suatu media baik

perorangan, media cetak, televisi, tatap muka, dan sebagainya. Biasanya

hasil dari efektivitas dapat dilihat setelah adanya reaksi dari komunikan

atau pemirsa jika suatu pesan dapat tanggapan ataupun dapat merubah

komunikan maka efektivitas tersebut dapat dikatakan mempunyai

dampak. Beberapa hal yang bisa dilakukan Humas/public relations untuk

mengevaluasi efektivitas website adalah

1). Menghitung jumlah orang yang mengunjungi dan memberikan

informasi rinci mengenai dirinya pada website yang disediakan.

2). Mengukur tingkah laku khalayak.

3). Memantau liputan media.
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4). Memantau penambahan database. (Kriyantono, 2008: 267-271)

Agar informasi atau pesan dapat disampaikan secara efektif dan

mudah diterima, maka perlu dilakukan komunikasi yang efektif pula,

seperti:

1). Kemampuan orang untuk menyampaikan informasi.

2). Pilihan dengan seksama apa yang disampaikan oleh komunikator.

3). Saluran komunikasi yang jelas dan langsung .

4). Media yang memadai untuk menyampaikan pesan.

5). Pengetuan waktu dan penggunaan media yang tepat.

6). Tempat-tempat penyebaran yang memadai apabila diperlukan untuk

memudahkan penyampaian pesan asli, tidak dikurangi, tidak diubah

dalam arah yang tepat.

7). Kemampuan dan kemauan penerima untuk menerima pesan.

8). Penerimaan informasi dan penafsiran yang tepat.

9). Penggunaan informasi yang efektif.

10). Pemberitahuan kepada pengirim mengenai hasil tindakan/respon

(Moekijat, 1993: 21-22).

Sedangkan efektivitas dalam kaitaanya dengan humas/public

relation menurut Rosady Roslan adalah keberhasilan praktisi

humas/public relation dalam mencapai tujuan seraya untuk memuaskan

segala pihak yang terkait (Ruslan, 2007: 39).

Dalam melakukan efektvitas penggunaan website Humas tidak

hanya berhubungan dengan publik eksternal saja melainkan dengan
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publik internal juga (Emplyee Relations). Dengan kata lain, efektivitas

hubungan masyrakat internal tersebut memerlukan suatu kombinasi

antara :

1). Sistem managemen yang sifatnya terbuka (open management).

2). Pentingnya memelihara komunikasi timbal balik dengan para

karyawan.

3). Mendapat dukungan kualitas Sumber daya manusia dan media.

(Ruslan, 2010: 271-272).

Penelitian mengenai efektivitas penggunaan website ini mengacu

pada teori Task-Technology fix, yang dikemukakan oleh Goodhue dan

Thompson (1995), yaitu teori yang mengemukakan tentang kesesuaian

antara kemampuan teknologi dengan tuntutan pekerjaan, suatu

kemampuan teknologi untuk mendukung pekerjaan, teori ini juga sesuai

dengan e-PR yang dikemukakan oleh Onggo (2004: 1), yaitu inisiatif

public Relation (PR) yang menggunakan media internet sebagai

publishitas. Mengingat popularitas dan multifungsi media internet,

sehingga media ini banyak dimanfaatkan para praktisi humas/public

relation sebagai media untuk membangun merek (brand) dan

memelihara kepercayaan (trust).

Fenomena perkembangan teknologi informasi pada pertengahan

tahun 1980-an yang semakin pesat telah membawa beberapa fakta yang

dapat disimpulkan sebagai berikut:
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1). Tidak ada yang mampu menahan lajunya perkembangan teknologi

informasi. Dunia usaha pun mudah tidak terikat lagi pada batasan

fisik. Melalui dunia maya seseorang dapat mencari pelanggan di

seluruh lapisan masyarakat dunia yang terhubung melalui jaringan

internet.

2). Lingkungan bisnis yang ada pada saat ini selalu mengalami

perubahan yang demikian cepat dan bersifat dinamis, perubahan

yang terjadi tidak hanya sebagai dampak kompetisi yang semakin

ketat, namun karena adanya faktor-faktor eksternal lain. (Bungin,

2006: 144).

Beberapa ahli manajemen menekankan bahwa perusahaan yang

menguasai informasi yang akan memiliki keunggulan kompetitif

didalam lingkungan  makro. Didalam periode ini, perubahan secara

filosofis dari perusahaan tradisional menuju perubahan modern terletak

pada bagaimana manajemen melihat kunci kinerja perusahaan.

Organisasi tradisional melihat struktur perusahaan sebagai kunci utama

pengukuran kinerja, sehingga semuanya diukur secara hierarki

berdasarkan divisi-divisi atau departemen, termasuk divisi

humas/public relation sebuah instansi yang sangat berpengaruh dalam

membentuk citra.
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b. Media Website

1). Definisi website

World Wide Web (WWW) atau biasa disebut dengan web

merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat, saat

ini informasi web didistribusikan melalui pendekatan hyperlink, yang

memungkinkan suatu teks, gambar ataupun obyek lainnya menjadi acuan

untuk membuka halaman-halaman lain. (Kadir, 2005: 2).

Sedangkan Website adalah fasilitas layanan baru didunia internet,

fasilitas web ini memudahkan pengakses untuk mengkses dan berinteraksi

dengan teks, grafik, animasi, foto, suara, dan video. (Soetedjo, 2007: 145).

Fasilitas yang ada didalam website termasuk Multimedia yaitu

sebuah sistem komunikasi yang menawarkan perpaduan teks, grafik, suara,

video, dan animasi yang tersedia melalui website. (Karyantono, 2008:

255).

2). Manfaat/kelebihan media website

Website atau situs web menyatakan lokasi pada web yang berisi

sekumpulan halaman yang saling terkait di dalam media internet. Adapun

manfaat/keuntungan Humas dalam menggunakan media website/internet

yaitu :

a). Informasi cepat sampai pada publik,

b). Bagi humas, media website/intenet dapat berfungsi sebagai media

atau alat sarana penyebar informasi dan promosi.

c). Siapapun dapat mengakses internet, tidak terbatas ruang dan waktu.
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d). Internet dapat melakukan hubungan komunikasi dalam bidang

apapun secara langsung. (Soemirat dan Ardianto, 2010: 192).

Sedangkan menurut Bob Julius Onggo  (2004: 5-6), menfaat media

internet bagi para pelaku publik relation/Humas:

a). Komunikasi Konstan.

b). Respon cepat.

c). Interaktif.

d). Komunikasi dua arah.

e). Hemat.

Secara lebih rinci, keberadaan internet atau media website bagi

penggunanya memberikan beberapa manfaat seperti:

a). Memudahkan penggunanya berkomunikasi secara global.

b). Cepat dan biasanya relative murah dalam penyampaian informasi

dan komunikasi berbagai tempat secara bersamaan.

c). Menambah berbagai macam informasi penting yang tidak

didapatkan dimedia cetak.

d). Menambah persaudaraan, persahabatan, teman-teman baru atau

pasangan baru.

e). Menambah wawasan berfikir, berkreasi, dan berinovasi. (Purwanto,

2011: 441).
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c). Kajian Humas

1). Definisi Humas

Pada dasarnya, Humas (hubungan masyarakat) merupakan

bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi,

baik itu organiasasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun

orgasniasasi nonkomersial. Jadi Humas adalah suatu rangkaian

kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian

kampanye atau program terpadu. (Anggoro, 2: 2001).

Hubungan masyarakat (Humas) menurut penulis akan lebih

tepat mengenai sasaran serta lebih sesuai dengan apa yang dilakukan

dalam praktik kehumasan. Humas adalah bagian dari kegiatan

manajemen komunikasi yang dilakukan secara berkesinambungan

oleh organisasi/lembaga/perusahaan untuk memelihara citra serta

membentuk opini yang positif dari masyarakat serta khlayak

(publik), agar organisasi/lembaga/perusahaan memperoleh sokongan

dari masyarakat. (Rudy, 2005: 79)

Salah satu bidang perhatian utama Humas dewasa ini adalah

pengelolaan hubungan politik, yakni pembinaan hubungan baik

antara organisasi atau perusahaan yang bersangkutan dengan

kekuatan politik, termasuk pula urusan-urusan melobi.

2). Fungsi dan Tujuan Humas

Karena Humas adalah fungsi manajemen dalam

melaksanakan kegiatan komunikasi, maka pada dasarnya tujuan
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Humas adalah tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan Humas atau

program Humas adalah pencapaian citra yang diharapkan dan

pemeliharaan citra positif yang sudah berjalan. (Rudy, 2005: 81).

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat ditetapkan fungsi

humas secara garis besar sebagai berikut:

a. Memelihara komunikasi yang harmonis antara

lembaga/organisasi/perusahaan dengan publiknya.

b. Melayani kepentingan publiknya dengan baik.

c. Memelihara perilaku  dan moralitas perusahaan dengan baik.

Fungsi program Humas atau kegiatan Humas yang utama

adalah melaksanakan upaya-upaya untuk menumbuhkan,

memelihara, dan membangun citra. (Rudy, 2005: 82).

Efektivitas berkaitan dengan fungsi Humas Pada suatu

program yang dijalankan sebagai upayanya adalah berhasil untuk

mencapai tujuan, seraya untuk memuaskan semua pihak yang

terkait. (Ruslan, 2008: 39).

4). Kinerja humas

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di

capai seorang pegawai, instansi, dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. (Mangkunegara,

2006: 27).

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan.

Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya
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memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kinerja

merupakan perilaku nyata yang yang ditampilkan setiap orang sebagai

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya

dalam perusahaan.

Hal yang paling penting dalam kinerja adalah bagaimana cara

meminimalkan masalah-masalah yang mungkin terdapat pada setiap

teknik yang digunakan. Tujuan utama dalam penilaian kerja adalah untuk

memotivasi individu karyawan untuk mencapai sasaran organisasi dan

dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya,

sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh

organisasi. (Mulyadi, 1999: 20).

Kinerja Humas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam

upaya lembaga/perusahaan/organisasi untuk mencapai tujuan. Penilaian

kerja mengacu pada suatu sistem formal dan struktur yang digunakan

untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan

dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidak hadiran.

Menurut J. Fred Westen kinerja (dalam Prawirosentono, 1999: 2),

menjelaskan bahwa kinerja dalam suatu organisasi terbagi atas tiga

kategori, yaitu :

a. Kinerja Strategik

Kinerja ini dilihat dari ketetapan organisasi dalam memilih

lingkungannya untuk beradaptasi suatu organisasi/instansi dalam
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lingkungan dimana tempat organisasi/instansi tersebut beroperasi.

Kinerja strategik ini dipegang oleh top manajemen atau pimpinan.

b. Kinerja Administrasi

Kinerja ini berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi,

termasuk didalamnya tentang struktur administrasi yang mengatur

hubungan otoritas (wewenang) dan tanggung jawab dari orang yang

menduduki jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja yang terdapat dalam

organisasi.

c. Kinerja Operasional

Kinerja ini berkaitan dengan efektivitas penggunaan daya yang

digunakan oleh instansi. Adapun kriteria dalam kinerja operasional

Humas sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penyampaian

informasi.

2. Tersedianya data yang akan di publikasikan.

3. Terlaksananya peningkatan pelayanan kehumasan.

4. Terciptanya sumber daya manusia pelayanan publik yang

berkualitas.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

kinerja merupakan kerja atau kemampuan kerja dari suatu tim/individu

atau suatu bagian bagi pencapaian tujuan organisasi sedangkan penilaian

kinerja dimaksudkan untuk menilai prestasi kerja tersebut, apakah sesuai

dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
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Mangkunegara (2006: 67) menyatakan bahwa faktor yang

mempengaruhi kinerja anatara lain:

a. Faktor personal/individual meliputi pendidikan, pengetahuan,

keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan

komitmen yang dimiliki oleh individu.

b. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan,

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan pemimpin/tim leader.

c. Faktor tim, meliputi kulitas dukungan dan semangat yang diberikan

oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,

kekompakan dan keeratan anggota tim.

d. Faktor sistem, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal

dan internal.

Tujuan kinerja diperoleh dari strategi misi

lembaga/perusahaan/organisasi dan visi dan tujuan secara keseluruhan.

Dimana misi lembaga/perusahaan/orgasnisasi dilaksanakan dan

parameter standarisasi kinerja harus jelas. Menentukan akuntabilitas atas

hasil dan mengarahkan tuntutan alokasi sumber daya seperti modal,

pengeluaran, aset-aset, materi-materi dan usaha-usaha manusia.

2. Konsep Operasional.

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini, perlu dikemukakan

konsep operasionalnya, efektivitas yang penulis maksud di sini adalah

“Tingkat keberhasilan pegawai Humas Dikementerian Agama Provinsi
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Riau dalam mencapai tujuan yang di inginkan melalui penyampaian

pesan dengan menggunakan media komunikasi yang efektif”.

Melalui kerangka teoritis yang telah penulis paparkan sebelumnya,

maka dapat dibuat suatu rumusan konsep operasional yang akan di jadikan

tolak ukur dalam melakukan penelitian. Adapun indikator-indikator yang

menentukan efektifnya website dalam menunjang kinerja Humas adalah

sebagai berikut:

a. .Efektivitas Penggunaan Website Di Public Internal.

Indikatornya sebagai berkut :

1. Adanya fasilitas hubungan karyawan dengan karyawan didalam

media website.

2. Sistem management yang sifatnya terbuka.

3. mendapat dukungan kualitas pada sumber daya manusia.

b. Efeektivitas  Penggunaan Website Di Public Eksternal

Indikatornya sebagai berikut :

1) Memberikan informasi tentang instansi yang disediakan oleh

humas.

2). Mengukur tingkah laku khlayak.

3). Memantau liputan media.

c. Indikator Kinerja Operasional Humas

1). Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penyampaian

informasi.

2). Tersedianya data yang akan di publikasikan.
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3). Terlaksananya peningkatan pelayanan kehumasan.

4). Terciptanya sumber daya manusia pelayanan publik yang

berkualitas.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian akan memberikan pedoman kepada peneliti dalam

memperoleh dan mengolah data. Dalam hal ini, peneliti memilih metode yang

cocok dengan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

digunakan karena tidak mengutamakan besarnya populasi atau samplingnya

sangat terbatas (Rachmat, 2007 :58).

Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu suatu cara

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam (Rachmat,

2007 : 65)

Jenis atau tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena

penelitian ini menggambarkan realita yang sedang terjadi tanpa menjelaskan

hubungan variabel (Rachmat, 2007 : 69)

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Riau Di Jl Jend.Sudirman No. 235 Pekanbaru.
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2. Subyek Dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah para pegawai

Humas Di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau sedangkan yang

menjadi objek penelitian ini adalah efektivitas penggunaan website dalam

menunjang kinerja Humas Di Kementerian Agama Provinsi Riau.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan obyek penelitian, yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah semua staff yang bekerja pada sub

bagian Humas Kementerian Agama Provinsi Riau yang berjumlah 12

orang. Sementara sampel merupakan bagian yang diamati dan mewakili

populasi yang telah ditetapkan. Sedangkan metode pengambilan sampel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu

memilih sampel dengan kriteria tertentu untuk melakukan spesifikasi

penelitian sehingga diperoleh jawaban yang baik dan terpercaya sesuai

dengan tujuan penelitian. (Sugiyono, 2007: 66). Adapun yang menjadi

sampel yakni Kepala Sub bagian Humas dan Informasi, Staf Teknik

Informatika, Staff Data, dan Staff Humas..

4. Sumber Data

a). Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dapat dilapangan, dalam hal

ini peneliti akan mengumpulkan data mengenai tanggapan responden

tentang data-data maupun informasi yang di perlukan.
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b). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau arsip-arsip.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a). Wawancara yaitu percakapan antara penilai-seseorang yang berharap

mendapatkan informasi dan informan seseorang yang diasumsikan

mempunyai informasi penting tentang suatu obyek (Rachmat,2007:

96). Adapun informan yang di wawancara dalam penelitian ini adalah

kepala sub bagian humas dan semua staf pegawai internal Humas

Kementerian Agama Provinsi Riau.

b). Observasi merupakan suatu teknik pengambilan data dan informasi

dengan cara mengamati secara langsung dan dicatat secara sistematis.

Teknik observasi ini di lakukan untuk mendapatkan data tentang

apakah penggunaan website di Kementerian Agama Provinsi Riau

benar-benar efektif dalam menunjang kinerja Humas.

c). Dokumentasi, data-data penelitian ini berupa arsip penelitian yang

didapat melalui pengelola organisasi perusahaan maupun responden

untuk mendukung data primer dan data sekunder dalam penelitian.

Data dokumentasi berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau

organiasasi perusahaan maupun dari perorangan yang di anggap perlu

serta relevan dengan penelitian ini.
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6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

deskritif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan

yang diteliti dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan teori-teori yang

terdapat dalam penyajian data. Dalam analisa data disini adalah dengan

mengatur, mengurutkan, mengelompokan, dan menelaah seluruh data yang

tersedia dari berbagai sumber. (Rachmat, 2007: 45).

7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat latar belakang masalah,

permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian,

penegasan istilah, landasan teoritis dan konsep operasional,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM, penulis mengungkap gambaran umum

tentang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

BAB III : PENYAJIAN DATA, berisi penyajian data dipaparkan inti

penelitian yang berangkat dari rumusan masalah yang dibuat.

Bagian ini merupakan hasil penelitian berupa hasil wawancara,

observasi, dan dokumentasi dengan melampirkan data yang

akurat

BAB IV : ANALISA DATA, berisi analisis data. Bagian ini merupakan

hasil penelitian dan analisis yang rasional.

BAB V : PENUTUP, merupakan bab penutup. Bagian ini terdiri atas

kesimpulan dan saran-saran..


