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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dimensi kepemimpinan selalu bersifat kontekstual dan dibatasi oleh 

dimensi ruang dan waktu. Selain membutuhkan kemampuan memimpin, seorang 

pemimpin juga perlu memiliki komitmen yang kuat dari segenap struktural yang 

memungkinkan seseorang dapat memimpin secara efektif. 

 Kepemimpinan dalam sebuah organisasi diartikan dapat menjabarkan visi 

dan misi organisasi melalui kebijakan dan strategi atau kegiatan guna mencapai 

tujuan organisasi. Kemampuan, ketrampilan, dan pengarahan adalah faktor 

penting kepemimpinan yang efektif. Fungsi utama pemimpin adalah memberikan 

jawaban secara efektif, dan produktif atas berbagai tantangan dan permasalahan 

yang dihadapi. Hal tersebut  dilakukan bersama segenap struktural sesuai  dengan 

posisi dan peran masing-masing.  

Jabatan struktural menurut PP Nomor 100 Tahun 2000, dalam Kurniawan 

(2001:60) adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu 

satuan organisasi negara. Jabatan struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada 

dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari 

tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Misalnya  

pejabat struktural di Polresta Malang adalah: Kapolres, Wakapolres, dan Kepala 

Sub Bagian. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS daerah adalah: Bupati, 
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Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi, 

Camat, Lurah.  

Persepsi pimpinan sangat penting karena dapat mempengaruhi moral, 

kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi 

suatu organisasi. Kemauan pemimpin dalam penempatan bagian humas tidak 

luput dari apresiasi dan persepsi pimpinan terhadap bagian tersebut. Hubungan 

antara interaksi dalam struktur dan pengaruh dari persepsi pimpinan, berimplikasi 

dengan kinerja anggotanya. Disini membuktikan bahwa persepsi bagian inti 

komunikasi, menjadi sangat penting bagi humas untuk mendeskripsikan dan 

menjalankantugasnyasecara tegas(http://myhad.blogspot.com/2007/04/pengertian-

kepemimpinan-leadership.html) 

Keberadaan humas dalam suatu organisasi mempunyai tujuan membantu 

tercapainya tujuan  organisasi yang bersangkutan. Hal ini perlu disadari, maka 

perlu sikap saling mempercayai, membangun relasi, internal maupun eksternal, 

nasional dan internasional. Akan tampak komunikasi yang khas dari seorang 

humas, yaitu timbal balik merupakan titik sentral dalam kegiatan humas sekaligus 

meningkatkan motivasi, integritas, partisipasi, etos kerja dan tanggung jawab, 

sehingga produktivitas semakin meningkat sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Begitupula dengan organisasi kepolisian, polisi di masa depan harus mahir 

berdialog dan diharapkan dapat berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat 

dan berbagi informasi ilmiah yang bermanfaat. 

Kemampuan berkomunikasi dan kehumasan itulah nantinya harus 

dikembangkan oleh setiap polisi, sehingga mereka mampu meyakinkan 
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masyarakat ketika memberikan penjelasan mengenai tindakan polisional yang 

mungkin dipertanyakan masyarakat. Hanya saja, jangan sampai polisi tergelincir 

menggunakan kemampuan berkomunikasi itu menjadi sekedar manipulatif media. 

Terkadang seorang humas terjebak dalam keinginan untuk melindungi pimpinan 

yang salah dalam mengambil tindakan, sehingga kebijakan yang sudah ditetapkan 

tidak sesuai dengan penjabarannya. Humas masih menganggap itu hanyalah 

kesalahan prosedur belaka, namun tidak menutup kemungkinan ketika seorang 

humas telah menjalankan semua perintah demi melindungi pimpinan maka humas 

dipakai sebagai alat untuk pembodohan publik. Dampaknya adalah masyarakat 

dengan sendirinya akan terbawa pada opini dari humas yang tidak profesional 

tersebut. Untuk itu, kuncinya hanyalah kejujuran dari pihak kepolisian dan adanya 

kepercayaan dari masyarakat.  

Fungsi humas Polri sangat menentukan dalam mengkampanyekan 

berbagai kebijakan Polri terutama dalam memberikan informasi dan pemahaman 

kepada publik.  Polri sangat memahami keinginan masyarakat untuk mendapatkan 

informasi tentang kegiatan kepolisian, baik yang berkaitan dengan pembinaan 

maupun kegiatan operasional. Melalui fungsi humas, Polri terus berupaya 

memberikan informasi kepada publik. Namun yang terpenting adalah jajaran 

fungsi humas memiliki kemampuan membuat standar operasi untuk 

mengkoordinasikan semua kegiatan yang bersifat kehumasan dengan tetap 

mengacu pada aturan yang berlaku.  Hal ini sangat penting agar pemberian 

informasi itu tidak menghambat kegiatan operasional Polri terutama yang 

berkaitan dengan penyidikan. 
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Pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan akan lebih mudah terealisasi 

ketika Polri memiliki naluri komunikasi yang lebih kondusif dan responsif 

terhadap dinamika masyarakat. Naluri komunikasi yang baik di antaranya 

kemahiran memainkan fungsi-fungsi kehumasan. Tujuan dari Public Relations 

adalah membentuk opini publik yang menguntungkan sekaligus membangun 

image positif sebuah institusi. Dengan image dan opini publik tertentu, akan 

sangat mempengaruhi proses komunikasi dan penerimaan anggota masyarakat 

terhadap aparat kepolisian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

yang dikaji dalam penelitian sebagai berikut: Bagaimana persepsi Pejabat 

Struktural Kepolisian Polres Malang Kota tentang fungsi humas kepolisian? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi 

Pejabat Struktural tentang fungsi humas kepolisian di Polres Malang Kota. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

tersendiri mengenai fungsi humas kepolisian sehingga dapat menambah 
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wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan ilmu 

komunikasi konsentrasi Public Relations. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Polresta Malang 

atas pencitraan humas kepolisian mengenai fungsi humas dan respon yang 

diterima dari pimpinan 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Pengertian  Persepsi  

 Persepsi, menurut Jalaludin Rakhmat (1998: 51), adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memeberikan 

makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). 

Sedangkan menurut Joseph A. Devito dalam bukunya berjudul 

“Komunikasi Antar Manusia” (1997:75) menjelaskan, persepsi adalah proses 

dengan mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi 

indera kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau pesan apa yang 

kita serap dan apa makna yang kita berikan kepada mereka ketika mereka 

mencapai kesadaran. 

 Kemudian Menurut Ruch (1967:300), persepsi adalah suatu proses tentang 

petunjuk-petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan 

di organisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan 

bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal tersebut Atkinson dan 



6 

Hilgard dalam bukunya berjudul “Pengantar Psikologi” (1991:201) 

mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan 

mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan.  

 Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan 

khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja 

stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses 

mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera 

(Chaplin,  1989:358). 

 Sebagai cara pandang, persepsi timbul  karena adanya respon terhadap 

stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk 

kedalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses 

yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi (Atkinson dan Hilgard, 1991: 206). 

E.1.1 Proses Persepsi 

Menurut Joseph A. Devito dalam bukunya”Komunikasi Antar Manusia” 

(1997:75), ada tiga tahap proses persepsi: 

1. Terjadinya Stimulasi Alat Indra (Sensory Stimulation) 

  Pada tahap pertama alat-alat indra distimulasi (dirangsang) : Kita 

mendengar suara musik. Kita melihat seseorang yang sudah lama tidak 

kita jumpai. Kita mencium parfum orang yang berdekatan dengan kita. 

Kita mencicipi sepotong kue. Kita merasakan telapak tangan yang 

berkeringat ketika berjabat tangan. Meskipun kita memiliki kemampuang 

pengindraan untuk merasakan stimulus (rangsangan), kita tidak selalu 

menggunakannya. 
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2. Stimulasi Terhadap Alat Indra Diatur 

  Pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat indra diatur menurut 

berbagai prinsip. Salah satu prinsip yang sering digunakan adalah prinsip 

proksimitas (proximity atau kemiripan) : Orang atau pesan yang secara 

fisik mirip satu sama lain dipersepsikan bersama-sama, atau sebagai satu 

kesatuan unit. 

   Prinsip yang lain adalah kelengkapan (closure) : Kita memandang 

atau mempersepsikan suatu gambar atau pesan yang dalam kenyataan 

tidak lengkap sebagai gambar atau pesan yang lengkap. Sebagai contoh, 

kita mempersepsikan gambar potongan lingkaran sebagai lingkaran penuh 

meskipun sebagian dari gambar itu tidak ada. 

  Dalam membayangkan prinsip-prinsip ini, hendaklah kita ingat 

bahwa apa yang kita persepsikan, juga kita tata ke dalam suatu pola yang 

bermakna bagi kita. Pola ini belum tentu benar atau logis dari suatu segi 

obyektif tertentu. 

3. Stimulasi Alat Indra 

  Langkah ketiga dalam proses perseptual adalah penafsiran-

evaluasi. Kita menggabungkan kedua istilah ini untuk menegaskan bahwa 

keduanya tidak bisa dipisahkan. Langkah ketiga ini merupakan proses 

subyektif yang melibatkan evaluasi di pihak penerima. Penafsiran-evaluasi 

kita tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan luar, melainkan juga 

sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan, keinginan, 
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sistem nilai, keyakinan tentang yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi 

pada saat itu, dan sebagainya yang ada pada kita. 

Persepsi merupakan proses psikologis yang terjadi pada seseorang, setiap 

orang mempersepsi stimulus sesuai degan karakteristik persoalan. Proses persepsi 

terjadi sebagai berikut: objek (sasaran) menimbulkan stimulus dan stimulus 

menyentuh alat indera, proses ini dinamakan proses kealaman (physic). Stimulus 

yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh saraf sensorik ke otak, proses ini 

dinamakan proses psikologis. Kemudian terjadilah suatu proses di otak, sehingga 

individu dapat menyadari apa yang ia terima melalui alat indera sebagai akibat 

dari suatu stimulus. 

Proses yang terjadi dalam otak itulah yang dinamakan proses psikologis. 

Dengan demikian taraf terakhir dari prosespsikologis ialah individu menyadari 

tentang apa yang diterima melalui alat indera atau dengan kata lain individu 

mengalami proses persepsi. Persepsi sebagai proses dengan mana seseorang 

individu memilih merumuskan dan menafsirkan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti mengenai dunia. Orang dapat 

memberikan persepsi yang berbeda terhadap rangsangan yang sama karena ketiga 

proses ini yaitu: perhatian selektif, distori selektif, rangsangan yang diperhatikan 

konsumenpun tidak selalu ditemukan sebagai yang dimaksud, refensi selektif, 

orang akan banyak melupakan apa yang mereka pelajari, mereka akan cenderung 

menahan informasi yang mendukung sikap dan kepercayaan mereka. 

Dengan diawali suatu pengamatan, individu terhadap suatu objek yang 

berasal dari komponen kognisi individu atau seseorang yang selanjutnya masuk 
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dalam komponen afeksi individu yang berkaitan dengan emosional subyektif 

seseorang dan sampai terbentuk perasaan senang atau tidak senang pada stimulus 

yang masuk (objek yang menjadi pengamatan). Pada akhirnya diikuti dengan 

adanya kecenderungan untuk berperilaku dan bertindak. 

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam teori SOR (Stimulus Organism 

Respon), yang dikemukakan Effendy (dalam Jalaluddin Rahmat 2007:202) bahwa 

respon (efek, tanggapan) yang timbul adalah reaksi khusus, sehingga seseorang 

dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi 

komunikasi. Unsur-unsur dalam teori ini adalah S=Stimulus (pesan), O=Organism 

(komunikan), Respon (efek). Dalam teori ini respon sangat tergantung pada proses 

yang terjadi pada diri komunikan. Pada mulanya perhatian pada komunikan 

tertarik pada stimulus tertentu untuk kemudian mengalami proses persepsi 

sehingga menjadi mengerti, memahami, yang pada akhirnya memunculkan respon 

tanggapan terhadap stimulus yang diterima. 

E.1.2  Jenis-jenis Persepsi 

Jenis persepsi menurut Dedy Mulyana (2005) meliputi pengindraan 

(sensasi) melalui alat-alat indra kita yakni : 

1. Indra peraba. 

2. Indra penglihat. 

3. Indra pencium. 

4. Indra pengecap. 

5. Indra pendengar. 

6. Atensi. 

7. Interpretasi. 
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E.1.3   Faktor- faktor Pembentukan Persepsi 

Persepsi ditentukan oleh dua faktor. David Krech dan Richard S. 

Crutchfield dalam bukunya Jalaludin Rakhmat yang berjudul “Psikologi 

Komunikasi” (2007:51), menyebutnya faktor fungsional dan faktor struktural. 

Faktor-faktor lain yang sangat mempengaruhi persepsi, yakni perhatian.“Perhatian 

adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol 

dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah”. 

Jalaluddin Rakhmat (2007:52) menjelaskan beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi : 

a. Faktor Eksternal Penarik Perhatian 

Apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor 

situasional dan personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai 

determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian 

(attention getter). Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat 

yang menonjol , antara lain : gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan 

perulangan. 

Gerakan. Seperti organisme yang lain, manusia secara visual 

tertarik pada objek-objek yang bergerak. Kita senang melihat huruf-

huruf dalam display yang bergerak menampilkan nama barang yang 

diiklankan 

Intensitas Stimuli. Kita akan memperhatikan stimuli yang lebih 

menonjol dari stimuli yang lain. Warna merah pada latar belakang 

putih, tubuh jangkung itengah-tengah orang pendek, suara keras di 
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malam sepi, iklan setengah halaman dalam surat-kabar, atau tawaran 

pedagang yang paling nyaring di pasar malam, sukar lolos dari 

perhatian kita. 

Kebaruan (Novelty). Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang 

berbeda, akan menarik perhatian. Beberapa eksperimen juga 

membuktikan stimuli yang luar biasa lebih mudah dipelajari atau 

diingat 

Perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai 

dengan sedikit variasi, akan menarik perhatian. Di sini, unsur 

“familiarity (yang sudah kita kenal) berpadu dengan unsur “novelty” 

(yang baru kita kenal). Perulangan juga mengandung unsur sugesti: 

mempengaruhi bawah sadar kita. Emil Dofivat (1968), tokoh aliran 

publisistik Jerman, bahkan menyebutkan perulangan sebagai satu di 

antara tiga prinsip penting dalam menaklukkan massa. 

b. Faktor Internal Penaruh Perhatian 

Beberapa faktor Internal yang menjadi penaruh perhatian 

adalah: 

Faktor-faktor Biologis. Dalam keadaan lapar, seluruh pikiran di 

dominasi oleh makanan. Karena itu, bagi orang lapar, yang paling 

menarik perhatiannya adalah makanan. Yang kenyang akan menaruh 

perhatian pada hal-hal lain. Anak muda yang baru saja menonton film 

porno, akan cepat melihat stimuli seksual di sekitarnya. 
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Faktor-faktor Sosiopsikologis. Berikan sebuah foto yang 

menggambarkan kerumunan banyak orang di sebuah jalan sempit. 

Tanyakan apa yang mereka lihat. Setiap orang akan melaporkan hal 

yang berbeda. Tetapi seorang pun tidak akan dapat melaporkan berapa 

orang terdapat pada gambar itu, kecuali kalau sebelum melihat foto 

mereka memperoleh pertanyaan itu. Bila kita ditugaskan untuk meneliti 

berapa orang mahasiswa berada di kelas, kita tidak akan dapat 

menjawab berapa orang di antara mereka yang berbaju merah. 

Motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan, 

mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Mengutip bukunya Jalaluddin 

Rakhmat (2007:54-55), menyimpulkan dalil-dalil tentang perhatian 

selektif yang harus diperhatikan oleh ahli-ahli komunikasi. 

1. Perhatian itu merupakan proses yang aktif dan dinamis, bukan pasif 

dan refleksif. Kita secara sengaja mencari stimuli tertentu dan 

mengarahan perhatian kepadanya. Sekali-sekali, kita mengalihkan 

perhatian dari stimuli yang satu dan memindahkannya pada stimuli 

yang lain. 

2. Kita cenderung memperhatikan hal-hal tertentu yang penting, 

menonjol, atau melibatkan diri kita. 

E.2 Kepemimpinan 

 Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mempengaruhi pengikut bukan 

dengan paksaan untuk memotivasi orang mencapai tujuan tertentu. Kemampuan 
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mempengaruhi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dari para anggotanya 

(Gibson 1986:334). 

 Hubungan pemimpin dengan anggota berkaitan dengan derajat kualitas 

emosi dari hubungan tersebut, yang mencakup tingkat keakraban dan penerimaan 

anggota terhadap pemimpinnya, semakin efektif kelompok dalam mencapai 

tujuannya. Dalam hubungan pemimpin dengan anggotanya perlu diperhatikan 

antisipasi kepuasan anggota dan harus dipadukan dengan tujuan kelompok, 

motivasi anggota harus dipertahankan, kematangan anggota dalam pengambilan 

keputusan dan adanya tekat yang kuat dalam mencapai tujuan (Slamet, 2002: 32). 

Faktor-faktor penting dalam pengertian kepemimpinan adalah: 

1. Pendayagunaan pengaruh 

2. Hubungan antar manusia 

3. Proses komunikasi 

4. Pencapaian suatu tujuan 

Kepemimpinan tergantung pada kuatnya pengaruh yang diberi serta 

intensitas hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya (Ginting 1999: 21). 

 Siangian S (1999: 208) ada tiga macam gaya kepemimpinan yang telah 

dikenal secara luas yaitu: 

1. Demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang mengarah kepada 

pengambilan keputusan sebagai keputusan bersama dari seluruh anggota 

sistem sosial yang bersangkutan. 

2. Otokrasi, yaitu gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pengambilan 

keputusan tergantung kepada pemimpinnya sendiri. 
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3. Laissez faire, gaya kepemimpinan yang menyerahkan pengambilan 

keputusan kepada masing-masing anggota sistem sosial itu sendiri. 

Gaya kepemimpinan yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat 

tergantung pada situasi yang terdapat pada kelompok atau masyarakat tersebut. 

dalam situasi yang sangat menguntungkan atau sangat tidak menguntungkkan 

cenderung gaya kepemimpinannya bersifat otoriter. Pada situasi dimana hubungan 

antara anggota dengan pemimpinnya sedang-sedang saja atau anggota kelompok 

sangat dipentingkan maka gaya kepemimpinan lebih diarahkan pada gaya 

kepemimpinan demokratis. http://myhad.blogspot.com/2007/04/pengertian-

kepemimpinan-leadership.html 

E.3 Kepolisian 

  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan 

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Kepolisian, 

dalam Bab 1 Pasal 1 ketentuan umum : 

Ayat 1 

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Ayat 2 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Ayat 3 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memliki wewenang umum 

Kepolisian. 

Ayat 4 

Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin 

keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.    

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, sesuai Bab III Pasal 13 butir c, 

menyebutkan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. (UU RI No. 2 Tahun 2002. 

E.4 Beberapa Pandangan Tentang Public Relations 

  Humas atau Public Relations akan sangat dipengaruhi faktor-faktor 

lingkungan dimana Pubic Relations itu dipraktekkan. Ada empat dasar humas 

dalam buku Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi(2004: 6-11): 

1) Humas merupakan filsafat manajemen yang bersifat sosial. Unsur dasar 

pertama Humas adalah filsafat sosial dari manajemen yang meletakkan 

kepentingan masyarakat lebih dulu pada segala sesuatu yang berkenaan 

dengan prilaku organisasi. 

2) Humas adalah suatu pernyataan tentang filsafat tersebut dalam keputusan 

kebijakan. Setiap lembaga memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

menetapkan sejumlah tindakan yang harus diikuti dalam kegiatannya. 

Penciptaan kebijaksanaan ini, yang meliputi sejumlah fungsi, merupakan 

tanggung jawab pokok dari manajemen. Keputusan-keputusan 
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kebijaksanaan akan mencerminkan kepentingan publik dari organisasi itu. 

Keputusan kebijaksanaan Humas suatu organisasi adalah salah satu 

keputusan kebijaksanaan yang terpenting. 

3) Humas adalah tindakan akibat kebijakan tersebut. Unsur dasar Humas 

yang ketiga adalah tindakan sebagai akibat dari administrasi kebijaksanaan 

yang mencerminkan filsafat sosial dari manajem. Pernyataan 

kebijaksanaan, meskipun mencerminkan maksud manajemen untuk 

melayani kepentingan publik, tidaklah cukup. Agar lebih berarti, 

kebijaksanaan itu haruslah diungkapkan dalam tindakan-tindakan yang 

sesuai dengan kebijaksanaan itu. 

4) Humas merupakan komunikasi dua arah yang menunjang ke arah 

peniptaan kebijaksanaan ini kemudian menjelaskan, mengumumkan, 

mempertahankan, atau mempromosikannya kepada publik sehingga 

memperoleh saling pengertian dan itikad baik. Melalui kesaksamaan 

dalam mendengarkan opini publiknya, dan kepekaan dalam 

menginterpretasikan setiap kecenderungan kegagalan dalam komunikasi,  

dan mengevaluasi serta mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan 

untuk mengubah sifat, pendekatan atau penekanan setiap fase 

kebijaksanaanya. Melalui komunikasi kepada publik-publiknya, 

manajemen mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan, atau 

mempromosikan kebijaksanaanya dengan maksud untuk mengukuhkan 

pengertian dan penerimaan. Humas bukan hanya merupakan suatu filsafat 

sosial yang diungkapkan dalam kebijaksanaan dan tindakan; ia juga 

merupakan badan yang mengkomunikasikan filsafat ini dengan 
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memperhatikan kepentingan publik-publiknya. Komunikasi tersebut 

esensial untuk saling pengertian yang paling penting, komunikasi ini tidak 

seharusnya diinterpretasikan dengan pengertian sebagai self-praise  

(memuji-muji diri sendiri), tetapi sebaiknya diinterpretasikan sebagai 

pertukaran gagasan dan konsep. 

Edward L. Berneys dalam buku Public Relation(Rumanti: 2002) 

menyatakan Public Relations memiliki tiga macam arti: 

a. Memberi informasi kepada masyarakat 

b. Persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tingkah laku 

masyarakat terhadap lembaga demi kepentingan kedua belah pihak  

c. Usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antara lembaga 

dengan sikap perbuatan masyarakat dan sebaliknya.  

Melvin Sharpe dalam (Kasali: 2007) menyebut lima prinsip hubungan 

harmonis: 

a. Komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas 

b. Keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil 

untuk memperoleh keyakinan orang lain  

c. Langkah-langkah yang fair untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan 

goodwill 

d. Komunikasi dua arah yang terus menerus untuk mencegah keterasingan 

dan untuk membangun hubungan 

e. Evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah atau 

penyesuaian yang dibutuhkan masyarakat.  
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Empat Unsur Falsafah PR (Rumanti, 2002): 

a. Public Relations sebagai upaya mempengaruhi kemauan individu, 

golongan, atau masyarakat yang menjadi sasaran dengan maksud 

mengubah pikiran, pendapat publik secara umum oleh pemerintah 

b. Public Relations ditujukan untuk mendorong atau memajukan usaha-usaha 

bidang ekonomi. Falsafah ini dipakai oleh badan usaha ekonomi yang 

mencari keuntungan 

c. Public Relations dengan menggunakan pengetahuan yang luas dan 

bijaksana bisa dipergunakan dalam pencapaian tujuan 

d. Misi Public Relations yang perlu disampaikan kepada masyarakat 

diintegrasikan dengan kebutuhan publik. 

E.5 Strategi Public Relations 

E.5.1. Strategi  

 Soleh Soemirat dan Elvinarno Ardianto (2002:91) menyatakan, arti 

strategi sebagi hal-hal yang terkait dengan kemenangan, kehidupan atau daya 

juang. Artinya menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan mampu atau 

tidaknya perusahaan/organisasi menghadapi tekanan yang muncul dari dalam 

maupun luar. 

 Dalam pembentukan strategi korporat, suatu strategi dipengaruhi oleh 

unsure-unsur tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, kondisi, visi atau arah, 

tujuan dan sasaran dari suatu pola yang menjadi dasar budaya perusahaan yang 

bersangkutan (corporate culture) (Ruslan, 2003:116-117), yaitu: 
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a. Secara makro, lingkungan perusahaan atau lembaga tersebut akan 

dipengaruhi oleh unsur-unsur kebijakan umum (public policy), budaya 

(cultur) yang dianut, system perekonomian dan teknologi yang dikuasai 

oleh organisasi bersangkutan. 

b. Secara mikro, tergantung dari misi perusahaan, sumber-sumber dimiliki 

(sumber daya manusia dan sumber daya guna lainnya yang dikuasai), 

system pengorganisasian, dan rencana atau program dalam jangka pendek 

atau jangka panjang, serta tujuan dan sasarannya yang hendak dicapai. 

E.5.2. Strategi Public Relations 

 Pengertian strategi Public Relations (Ruslan, 2003:110) adalah “Alternatif 

optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan Public Relations 

dalam kerangka suatu rencana Public Relations (Public Relation plan). 

 Humas atau Public Relations berfungsi untuk menciptakan iklim yang 

kondusif dalam mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara pejabat 

Public Relations dan masyarakat (khalayak sesuai sasaran) untuk mewujudkan 

tujuan bersama. Fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa aspek-aspek 

pendekatan atau strategi Public Relations (Ruslan, 2003:119-120): 

a. Strategi Operasional 

Melalui pelaksanaan program Publik Relations yang dilakukan 

dengan pendekatan masyarakat (sociologi approach), melalui mekanisme 

sosial cultural dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat terekam pada 

setiap berita atau surat pembaca dan lain sebagainya yang dimuat di 

berbagai media massa. 
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Artinya pihak Public Relations  mutlak bersikap atau 

berkemampuan mendengarkan (listening), dan bukan sekedar mendengar 

(hear) mengenai aspirasi yang ada di dalam masyarakat, baik mengenai 

etika, moral maupun nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut. 

b. Pendekatan persuasive dan edukatif 

Fungsi Public Relations adalah menciptakan komunikasi dua arah 

(timbale balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada 

pihak publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, 

maupun dengan melakukan pendekatan persuasive, agar tercipta saling 

pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lain sebagainya. 

c. Pendekatan tanggung jawab sosial Public Relations 

Menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan 

sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditujukan untuk mengambil 

keuntungan sepihak dari publik sasarannya (masyarakat), namun untuk 

memperoleh keuntungan bersama. 

d. Pendekatan kerja sama 

Berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi 

dengan berbagai kalangan, baik hubungan kedalam (internal relations) 

maupun hubungan ke luar (eksternal relations) untuk meningkatkan kerja 

sama. Public Relations berkewajiban memasyarakatkan misi instansi  yang 

diwakilinya agar diterima oleh atau mendapat dukungan masyarakat 

(publik sasarannya). Hal ini dilakukan dalam rangka menyelenggarakan 
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hubungan baik dengan publiknya (community relations), dan untuk 

memperoleh opini publik serta perubahan sikap yang positif bagi kedua 

belah pihak (mutual undestanding). 

Landasan umum dalam proses penyususnan strategi Public 

Relations menurut Ahmad S. Adnanputra, yang berkaitan dengan fungsi-

fungsi Public Relations secara integral  melekat pada manajemen suatu 

perusahaan atau lembaga (Ruslan,2003:  116), yaitu : 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul. 

b. Identifikasi unit-unit sasarannya. 

c. Mengevaluasi mengenai pola dan kadar sikap tindak unit sebagai 

sasarannya. 

d. Mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran. 

e. Pemilihan opsi atau unsure taktikal strategi Publik Relations. 

f. Mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan atau 

peraturan pemerintah dan lain sebagainya. 

g. Langkah terakhir adalah menjabarkan strategi Public Relations, dan 

taktik atau cara menerapkan langkah-langkah program yang telah 

direncanakan, dilaksanakan, mengkomunikasikan, dan penilaian atau 

evaluasi hasil kerja.   

E.6 Fungsi Humas 

Terdapat beberapa versi tentang fungsi Humas menurut para ahli, secara 

umum fungsi Humas menurut DR Rex F. Harlow (dalam Rosady, 2001:57) dapat 

dibagi 2 yaitu: 
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1. Humas  sebagai method of communication 

Dimana humas sebagai rangkaian atau sistem kegiatan 

komunikasi secara khas. Artinya sebagai metode komunikasi terdapat 

makna bahwa setiap pimpinan dari sebuah organisasi bagaimanapun 

kecilnya dapat melaksanakan fungsi-fungsi Humas.  

2. Humas sebagai state of being 

Dalam pengertian ini adalah perwujudan suatu kegiatan 

komunikasi yang “dilembagakan” kedalam bentuk biro, bagian, divisi 

atau seksi. Itulah yang dimaksud state of being dalam sistem manajemen 

kehumasan. Artinya orang yang memimpin atau pejabat Humas suatu 

kelembagaan tertentu. 

Sedangkan menurut Bertrand R. Canfield dalam bukunya Onong Uchjana 

(2006:35) mengemukakan fungsi humas sebagai berikut: 

1. It should serve the public’s interest; 

(mengabdi kepada kepentingan umum;) 

2. Maintain good communication; 

(Memelihara komunikasi yang baik;) 

3. Stress good morals and manners. 

(Menitikberatkan moral dan perilaku yang baik.) 

Grunig dan Hunt (dalam Onong:  2006) menggambarkan humas sebagai 

sebuah fungsi “boundary spanner” serta berada diantara manajemen pusat dan 

bagian-bagian lain dari organisasi. Artinya, sebagai sebuah fungsi yang 

mengentarai manajemen pusat dengan bagian-bagian lain yang ada dalam 
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organisasi, Humas memiliki posisi yang cukup dekat dengan manajemen pusat. 

Keberadaan Humas pada sebuah posisi yang dekat dengan manajemen pusat 

tersebut menggambarkan betapa posisi Humas dianggap cukup penting dalam 

sebuah organisasi. Kedekatan posisi Humas dengan manajemen pusat tersebut 

diharapkan Humas sebagai fungsi pencari dan pemberi informasi diharapkan 

memiliki akses langsung kepada manajemen pusat untuk mempercepat serta 

memudahkan tugas-tugas Humas sebagai pemberi masukan serta pengambil 

keputusan khususnya yang melibatkan masalah-masalah komunikasi yang 

dihadapi organisasi. 

Kemudian menurut pakar humas internasional, Cultip & Centre, and 

Canfield dalam buku yang berjudul “Manajemen Public Relations dan Media 

Komunikasi”(1998:19) fungsi Public Relations dapat dirumuskan, sebagai 

berikut. 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 

(fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi) 

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran 

3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan 

tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya, 

atau sebaliknya 

4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 

pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama 
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5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi kepubliknya atau 

sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua  belah pihak. 

Sedangkan menurut Sr. Maria Assumpta Rumanti (2002: 31) fungsi Public 

Relations adalah: 

1. Kesuksesan Public Relations terletak pada apakah organisasi dan produk 

atau jasanya diakui dan diterima publik 

2. Public Relations secara terus menerus mengadakan komunikasi dan dialog 

dengan publik internal dan eksternal 

3. Public Relations merupakan instrumen dalam manajemen yang dengan 

secara continue member informasi kepada kelompok publik terkait 

4. Informasi mengenai peraturan organisasi  dan tanggung jawab terhadap apa 

yang dilakukan organisasi 

5. Public Relations merupakan fungsi manajemen, yang didasarkan pada 

analisis terhadap pengaruh yang kuat dari lingkungan, apa efek dan 

dampaknya terhadap publik internal dan eksternal, peraturan yang setelah 

diolah menjadi perencanaan yang nyata untuk direalisasikan, demi 

keuntungan dua belah pihak. 

Sedangkan menurut Frida Kusumastuti dalam buku yang berjudul “Dasar-

Dasar Humas”(2004:27) mengatakan bahwa kegiatan humas pada hakikatnya 

adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol  komunikasi, 

verbal maupun nonverbal.  Kegiatan komunikasi verbal, sebagian besar adalah 

pekerjaan mulai dari menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk 
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presentasi, menulis untuk pers  (press release), membuat rekomendasi, dan 

sebagainya. Sedangkan verbal lisan antara lain jumpa pers, guest guide/open 

house,announcer, prensenter, desk informations, dan sebagainya.  Kegiatan 

komunikasi nonverbal meliput penyelenggaraan pameran, seminar, special event, 

riset/penelitian, pers kliping, dan sebagainya. 

Faktor yang mempengaruhi keberadaan Humas dalam organisasi adalah: 

1. Besar-Kecilnya Organisasi. 

Hal ini mencakup kemauan sumber daya yang dimiliki organisasi. 

Konsekuensi sebuah organisasi yang membentuk bagian Humas adalah 

tersedianya sumber daya yang menunjang 

2. Kemauan Pimpinan 

Persepsi dan apresiasi pimpinan sangat penting bagi keberadaan 

humas. Termasuk dalam hal ini adalah sejauh apa para pemimpin 

menganggap media relation officer lebih tepat dari pada Public Relation 

officer apabila maksud pimpinan mengangkat petugas Humas untuk 

mengelola hubungan dengan media massa, misalnya istilah Jurnalist in 

House lebih tepat digunakan untuk petugas Humas yang diberi wewenang 

dan deskripsi tugas mengelola media internal. 

Aktivitas humas, terdiri dari: 

a. Fact Finding (Pencarian Fakta atau Permasalahan) 

Pencarian fakta merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan oleh 

Humas. Humas dituntut untuk bertindak dan berbicara sesuai dengan 
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fakta, hal itu terkait dengan kode etik  yang harus ditaati oleh setiap 

PRO. 

b. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan aktivitas Humas dilakukan untuk mencari jalan 

yang paling efektif dan efisien. Perencanaan setiap program-program 

yang akan dilakukan dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan. 

c. Communication (Komunikasi) 

Komunikasi merupakan inti dari kegiatan Humas, untuk itu 

kegiatan komunikasi harus diperhatikan dengan seksama. 

d. Evaluating (Avaluasi) 

Evaluasi dilakukan oleh humas untuk melakukan perbaikan pada 

perencanaan program selanjutnya.  Evaluasi juga dapat menjadi alat 

ukur untuk menentukan program tersebut berhasil atau tidak dalam 

pelaksanaannya. 

3. Upaya Humas untuk Mencapai: 

a. Efektivitas berhasil untuk mencapai tujuan, seraya memuaskan semua 

pihak yang terkait. 

b. Efisiensi yaitu ketepatan mengelola keuangan dalam pelaksanaan 

programnya.  

E.7 Humas Kepolisian 

Dalam rangka memasuki era kemitraan dan kerjasama (Partnership dan 

Networking) Polri merencanakan program-program untuk mengintensifkan 

sosialisasi/promosi dan publikasi kinerja Polri, guna memperoleh dukungan dan 
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partisipasi baik internal maupun eksternal dengan memerankan fungsi Humas 

Polri sebagai Front Office Polri. Agar kebijakan tersebut membumi, maka 

diperlukan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Polri mewujudkan bukti 

nyata berupa peningkatan profesionalisme dan pelayanan Polri. 

  Berlakunya U.U.No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan 

publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat 

waktu, biaya ringan (proporsional), dan cara sederhana, adanya pengecualian 

informasi bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk 

membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi, dapat berperan sebagai 

jungkit pengumpil (key leverage) untuk mempercepat realisasi kebijakan Polri. 

Peran kehumasan adalah membangun image (image building) bagi organisasinya, 

sebagai mediator antara organisasi dengan warga masyarakat dan komunitas, 

sebagai distributor informasi dari organisasi kepada publik serta menampung dan 

menindak lanjuti feedback dari masyarakat kepada organisasi. 

E.8 Tugas Pokok Humas Kepolisian 

Pasal 1 

Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat 

Divhumas Polri adalah unsur pembantu pimpinan dibidang hubungan masyarakat 

yang berada  di bawah Kapolri. 

Pasal 2 

Divisi humas Polri bertugas membuna dan menyelenggarakan fungsi hubungan 

masyarakat di lingkungan Polri, mengelola informasi, data dan dokumentasi yang 
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dapat diakses masyarakat untuk kepentingan pencitraan dan pelayanan informasi 

publik. 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Divisi Humas 

Polri menyelenggarakan fungsi: 

1) Pembinaan fungsi Humas bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi: 

a. Perumusan dan pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk 

pelaksanaan fungsi Divisi Humas 

b. Pemantauan dan supervise staf termasuk pemberian arahan guna 

menjamin terlaksananya fungsi Humas 

c. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan 

saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personil 

pengemban fungsi Humas 

d. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistic baik yang 

berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas 

satuan-satuan organisasi pengemban fungsi Humas. 

2) Perumusan, penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan mitra 

terkait dalam bidang Humas 

3) Penyelenggaraan, pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID),  

pelayanan informasi  publik serta penyaluran pengaduan masyarakat yang 

disampaikan melalui Divisi Humas Polri 

4) Penyelenggaraan penerangan umum untuk membentuk opini bagi 

kepentingan pelaksanaan tugas Polri 

5) Penyelenggaraan penerangan satuan. 
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F. Definisi  Konseptual 

F.1 Persepsi  

Persepsi, menurut Jalaludin Rakhmat (1998: 51), adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan 

makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). 

Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan 

khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja 

stimulus menggerakkkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses 

mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera 

(Chaplin,  1989:358). 

F.2 Fungsi Humas 

Fungsi Humas menurut DR Rex F. Harlow (dalam Rosady, 2001:57) dapat 

dibagi 2 yaitu: 

1. Humas  sebagai Method Of Communication 

Dimana Humas sebagai rangkaian atau sistem kegiatan komunikasi 

secara khas. Artinya sebagai metode komunikasi terdapat makna bahwa 

setiap pimpinan dari sebuah organisasi bagaimanapun kecilnya dapat 

melaksanakan fungsi-fungsi Humas.  

2. Humas sebagai state of being 

Dalam pengertian ini adalah perwujudan suatu kegiatan komunikasi 

yang “dilembagakan” kedalam bentuk biro, bagian, divisi atau seksi. Itulah 

yang dimaksud state of being dalam system manajemen kehumasan. 
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Artinya orang yang memimpin atau pejabat Humas suatu kelembagaan 

tertentu. 

 

G. Metode Penelitian 

G.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penyajian 

datanya dalam bentuk narasi, cerita mendalam atau rinci dari para responden hasil 

wawancara dan dokumentasi.   

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

yakni bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi 

tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat, menurut Isaac dan Michael 

dalam Rakhmat (2009: 22). Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif ini 

bertujuan untuk mendapatkan persepsi yang mendalam tentang fungsi Humas 

kepolisian ini dari para pimpinan pejabat struktural Polresta Malang. 

G.2 Lokasi dan Subyek Penelitian 

 Lokasi penelitian yang akan digunakan untuk penelitian adalah kantor 

Polresta Malang yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto no.19 Malang. Dan 

penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 12 Juli 2011. 

 Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui persepsi 

pimpinan Polresta terhadap fungsi Humas kepolisian. Dimana proses dalam 

pengambilan sampel menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling). 

Purposive sampel termasuk dalam salah satu dari beberapa jenis pengambilan 

sampel nonprobabilitas (nonprobabily sampling). Yang biasa digunakan dalam 

penelitian kualitatif (Mulyana, 2008:187).  subyek penelitian adalah para kepala 

bagian setempat, diantaranya: 
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1. Kabag Sumberdaya 

2. Kabag Perencanaa 

3. Kasat Reserse Kriminal 

4. Kasat Reserse Narkoba 

5. Kasat Intekam 

6. Kasat Sabhara 

7. Kasat Binmas 

G.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2010:137), “Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.”, teknik ini 

dipergunakan agar diperoleh data yang obyektif dilakukan terhadap 

sumber informasi langsung secara tatap muka. Diharapkan dengan 

wawancara ini dapat mengetahui persepsi pimpinan terhadap fungsi humas 

kepolisian. 

b. Dokumentasi  

Berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari 

lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Alasan menggunakan 
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teknik ini adalah untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari teknik 

wawancara dan obseravsi (Hamidi, 2010:56). 

G.4 Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010 :89). 

Dalam penelitian ini metode teknik analisis data yang digunakan adalah 

Miles and Huberman (Pawito, 2007: 104-106), yang terdiri dari: 

1.) Data Reduction 

Reduksi data bukan asal membuang data yang tidak diperlukan, 

malainkan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis 

data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis 

data. Reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan 

langkah-langkah editing, pengelompokan dan meringkas data. Tahap 

kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan (memo) 

mengenai beberapa hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta 

proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-

kelompok, dan pola-pola data. 
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2.) Penyajian Data (Data Display)  

Melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni 

menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain 

sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu 

kesatuan karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam 

perspektif dan terasa bertumpuk maka penyajian data (data display) pada 

umumnya diyakini sangat membantu proses analisis. Dalam hal ini Miles 

dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan unuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

3.) Drawing and Verifying Conclusions 

Pada dasarnya pengimplementasikan prinsip induktif dengan 

mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari 

display data  yang telah dibuat. Peneliti dalam kaitan ini masih harus 

mengkonfirmasi, mempertajam atau mungkin merevisi kesimpulan-

kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa 

proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti. 

G.5 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi sumber yakni data yang 

diperoleh akan diperiksa kebenarannya dari sumber (responden) yang berbeda, 

dan teknik trianggulasi metode yakni pemeriksaan melalui teknik pengumpulan 

data yang berbeda (Hamidi, 2010:158). 
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Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik trianggulasi sumber karena peneliti akan melakukan 

wawancara kepada responden yang berbeda-beda. Dan teknik trianggulasi metode 

karena peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. 


