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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Humas dengan istilah lain public relations baik secara fungsi ataupun 

peran telah banyak diterapkan berbagai lembaga atau instansi di Indonesia. 

Tidak terkecuali lembaga swasta ataupun lembaga pemerintahan, baik yang 

bergerak dibidang jasa dan pelayanan ataupun  penjualan produk tertentu.  

Karena berkembangnya peran humas dan beragamnya bidang yang 

ditangani di Indonesia, kemudian para praktisi humas membentuk berbagai 

asosiasi dan organisasi persatuan humas. Misalnya, Humas Kedinasan 

Departemen Pemerintaan yang dikenal dengan nama Bakohumas (Badan 

Koordinasi Kehumasan Pemerintah), dan untuk kalangan nonpemerintah 

seperti organisasi profesi humas (Perhimpunan Humas Indonesia), asosiasi 

jasa konsultan humas APPRI (Asosiasi Perusahaan Public Relations 

Indonesia), H-3 (Himpinan Humas Hotel) untuk profesional humas hotel 

berbintang, dan Forkomas (Forum Komunikasi Humas) untuk humas 

perbankan. 

Seperti kita ketahui bahwa setiap institusi dan lembaga tidak terlepas 

dari publiknya, baik publik internal seperti jajaran manajemen, karyawan, 

pemegang saham dan lain-lain, maupun publik eksternal seperti pemerintah, 

media massa, masyarakat pengguna barang dan jasa serta pelayanan dari 

institusi atau lembaga tersebut. Adanya hubungan antara institusi dan publik 

ini yang kemudian menempatkan humas dalam fungsi-fungsi tertentu dengan 
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tujuan menciptakan hubungan baik dan pengertian bersama (mutual 

understanding) antara institusi dan segala kebijakannya dengan publik dan 

segala kepentingannya. 

Pada dasarnya, terdapat dua hal sebagai hakekat dari fungsi public 

relations pada lembaga atau instansi, yaitu public relations sebagai sebuah 

metode komunikasi dan sebagai state of being.  Sebagai metode komunikasi 

dimana public relations disini dipandang sebagai fungsi komunikasi yang 

menjalankan tugas-tugas komunikasi pada lembaga atau instansi yang tidak 

memiliki devisi humas secara khusus, sedangkan public relations sebagai 

state of being yaitu sebagai perwujudan suatu kegiatan komunikasi yang 

dilembagakan kedalam bentuk devisi, departemen ataupun bagian khusus 

yang memiliki struktur dan pimpinan tersendiri sebagai departemen humas 

dalam sebuah organisasi tersebut. 

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, sangatlah penting bagi 

praktisi dan profesional humas untuk menciptakan citra baik bagi dirinya 

(good performance image)  sebagai penyandang praktisi humas, dan 

sekaligus citra baik bagi suatu lembaga atau organisasi (good coorporate 

image) yang diwakilinya (Ruslan, 2007:72). Oleh karena itu, berbagai 

aktivitas dan program kehumasan seringkali dilakukan baik melalui divisi 

humas ataupun divisi kerja lain untuk menciptakan, membangun dan 

mempertahankan citra positif suatu organisasi, lembaga maupun intitusinya. 

Terutama ketika sebuah organisasi atau instansi tersebut disaat tertentu 

sedang menghadapi permasalahan dan hubungan yang kurang baik dengan 
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publiknya. Misalnya, demonstrasi karyawan, isu korupsi pimpinan, 

atau adanya pemberitaan negatif media massa tentang organisasi atau instansi 

yang pada akhirnya dapat mengurangi dan melemahkan kepercayaan (trust) 

dari publik. 

Demikian juga pada instansi besar seperti Kepolisian Republik 

Indonesia (POLRI). Pada level nasional, pemberitaan media massa tentang 

berbagai kasus seperti “cicak dan buaya”, kasus gratifikasi PT. Freeport 

dengan melibatkan petinggi Polri, atau bahkan kasus-kasus lain seperti 

pungutan liar, suap tilang lalu lintas (Sutil Lantas), pungutan liar (pungli) dan 

penyalahgunaan wewenang. Kasus-kasus yang pada dasarnya dilakukan oleh 

beberapa oknum petugas ini yang kemudian karena pemberitaan media 

massa, atau bahkan karena menyebarnya informasi yang kurang jelas di level 

masyarakat akan berakibat pada citra negatif kepolisian sebagai sebuah 

institusi penegak hukum.  

Berbagai kasus penyimpangan yang sebenarnya hanya dilakukan oleh 

oknum anggota tersebut,  baik skala nasional maupun lokal sering kali 

menimbulkan opini negatif dari publik kepada institusi secara umum. Dan 

tidak jarang juga berdampak pada munculnya persepsi negatif dari 

masyarakat tentang berbagai program, aktivitas dan kegiatan-kegiatan 

dasarnya bertujuan positif. Hal inilah yang kemudian menimbukan jatuhnya 

kredibilitas serta merosotnya kepercayaan masyarakat (trust) terhadap kinerja 

Polri sebagai institusi penegak hukum. Dengan terjadinya berbagai 

permasalahan yang kompleks didalam institusi, Polri sudah berupaya keras 
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untuk menjaga dan membangun citranya dimata masyarakat. Tidak 

tanggung-tanggung berbagai kampanye program juga pernah dilakukan 

melalui iklan layanan masyarakat di televisi. Misalnya, kampanye program 

“Polisi Sahabat Anak”, “ Polisi Kunjung Masyarakat” dan lain sebagainya.  

Tidak terkecuali di level yang lebih sempit seperti Kota Madya Batu. 

Polresta (Kepolisian Resort Kota) juga bekerja keras dalam menjaga dan 

membangun citranya dimata masyarakat kota Batu. Namun untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan sinergi dari setiap unsur kerja yang 

terlibat di dalamnya. Selain dituntut bekerja secara profesional dan 

proporsional sesuai dengan wewenang serta kode etik kepolisian, Polresta 

Batu juga dituntut mampu bersinergi dengan berbagai kelompok, komunitas 

atau unsur masyarakat yang begitu beragam dan kompleks. Hal ini di lakukan 

agar tercipta sebuah kemitraan dan hubungan baik yang bertujuan pada 

adanya penerimaan masyarakat (acceptance) sehingga akan terbentuk citra 

positif kepolisian sebagai intitusi penegak hukum dimata masyarakat. 

Sebagai salah satu upaya Polresta Batu dalam membangun hubungan 

baik dan kemitraan masyarakat adalah melalui kegiatan pembinaan kepada 

berbagai komunitas dan kelompok  masyarakat. Aktivitas pembinaan tersebut 

dilaksanakan oleh Polresta Batu melalui Satuan Binmas (Bina Masyarakat) 

dalam bentuk kunjungan dan tatap muka dengan kelompok pemuda Karang 

Taruna, pelajar, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), klub motor 

dan otomotif, anak jalanan, dan lain sebagainya. Dalam aktivitas tersebut juga 

disajikan materi-materi terkait isu-isu yang sedang berkembang dan relevan 
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dengan keberadaan kelompok atau komunitas. Selain itu juga terdapat muatan 

penyadaran hukum, membangun kedekatan dan partnership, serta membentuk 

opini positif publik terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum. 

 Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan Kabag Humas Polresta 

Batu AKP Yantofan menerangkan bahwa aktivitas pembinaan tersebut 

seringkali harus menyesuaikan dengan berbagai faktor lingkungan baik 

lingkungan sosial maupun budaya komunitas yang menjadi sasaran 

pembinaan. Oleh karena itu dalam prakteknya, berbagai permasalahan sering 

kali di temukan di lapangan. Tidak jarang prasangka (prejudice) dari 

masyarakat akibat pengalaman masa lalu dan berkembangnya berbagai isu 

dan pemeberitaan negatif media massa menyangkut kepolisian sebagai 

institusi, menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembinaan. Dan bahkan 

tidak jarang masih adanya persepsi yang kurang baik terhadap kepolisian 

sebagai institusi penegak hukum. Hal ini yang kemudian mengharuskan 

BINMAS Polresta Batu dituntut lebih kreatif dalam mengguakan metode dan  

melakukan pendekatan kepada kelompok atau komunitas yang dibina.  

Salah satu kelompok masyarakat yang menjadi binaan satuan Binmas 

adalah pelajar sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah 

kejuruhan (SMK) di kota Batu. Lebih lanjut Kabag Humas Polresta dalam 

dialog pra survei menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan kepada pelajar ini 

dilakukan selain sebagai media dalam membangun kedekatan dan 

membangun citra positif, juga sebagai media dalam memberikan penyadaran 
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hukum kepada pelajar yang dari segi psikologis dianggap masih labil dan 

berada pada usia rawan terhadap berbagai kenakalan remaja. 

 Selain sebagai kota pariwisata, ditahun 2012 tercatat terdapat 24 

SMA dan SMK yang tersebar di 3 kecamatan (Batu, Bumiaji, Junrejo). 

Terlebih secara geografis kota Batu terletak diantara beberapa daerah dan 

kota lainnya, yaitu kota Malang dan kabupaten Malang.  Hal ini yang 

kemudian menimbulkan semakin tingginya mobilitas pelajar baik dari dalam 

kota maupun dari luar kota. Sehingga tidak jarang dalam razia lalulintas oleh 

Satuan Lalulintas (Satlantas), kasus penilangan terhadap pelajar memiliki 

frekuensi paling tinggi selama tahun 2011. Tingginya kasus tilang tersebut 

dikarenakan pada umumnya pelajar SMA/SMK secara usia belum termasuk 

wajib hukum, sehingga masih jarang sekali yang memiliki SIM (surat izin 

mengemudi). (sumber: Kabag Humas Polresta) 

Berdasarka fenomena-fenomena tersebut, peneliti menganggap perlu 

adanya penelitian yang terarah dan metodologis mengenai “PERSEPSI 

PELAJAR TENTANG AKTIVITAS  PEMBINAAN SATUAN BINA 

MASYARAKAT KEPOLISIAN RESORT KOTA BATU SEBAGAI 

UPAYA MEMBANGUN  CITRA INSTITUSI”  (Studi pada Siswa 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu). Peneliti tertarik mengangkat judul 

tersebut karena ingin mendapatkan pemahaman bagaimana persepsi pelajar 

SMAN 1 Batu yang sudah mendapatkan pembinaan dari Satuan Binmas 

Polresta Batu tentang aktivitas pembinaan tersebut secara khusus mengenai 
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kesan, penilaian serta opininya tentang kepolisian sebagai institusi penegak 

hukum. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan, bagaimanakah persepsi 

pelajar SMAN 1 Batu tentang aktivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh 

Satuan Binmas Polres Kota Batu sebagai upaya membangun citra institusi?. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan 

mengetahui persepsi pelajar SMAN 1 Batu tentang aktivitas pembinaan yang 

dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres Kota Batu sebagai upaya 

membangun citra institusi. 

D.  Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat praktis 

Setelah mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang 

aktivitas pembinaan yang dilakukan. penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi pimpinan dan manajemen Polresta Batu pada 

umumnya dan Satuan Binmas, serta Humas pada khususnya, sebagai 

evaluasi serta pertimbangan mengambil kebijakan dalam rangka 

perbaikan serta inovasi-inovasi aktivitas pembinaan yang akan 
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dilaksanakan di kemudian hari agar menjadi semakin lebih baik. Antara 

lain : 

1. Dapat diketahui metode dan cara pembinaan seperti apa yang 

dikehendaki pelajar sehingga membantu unit Binmas untuk 

berinovasi terhadap metode pembinaan agar lebih diterima secara 

positif. 

2. Bagaimana harapan dan opini peserta pembinaan terhadap kepolisian 

sebagai institusi penegak hukum, sehingga menjadi saran dan input 

bagi Polresta Batu pada khususnya terkait kebijakan-kebijakan 

dimasa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan 

keberadaan pelajar sebagai penerima kebijakan. 

D.2. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif bagi dunia akademis pada umumnya serta ilmu komunikasi pada 

khususnya. Manfaat akademis ini baik berupa data dan referensi bagi 

penelitian selanjutnya maupun  berupa gambaran dan analisis situasi 

yang dapat bermanfaat terutama bagi konsentrasi public relations. 

E.  Kajian Pustaka 

E.1.Pengertian, Faktor yang Mempengaruhi dan Proses Terjadinya   

Persepsi 

E.1.1. Pengertian Persepsi Menurut Tokoh 
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 Banyak tokoh dari kalangan ahli memberikan pengertian 

tentang persepsi. Pada dasarnya persepsi adalah inti dari komunikasi, 

sedangkan interpretasi merupakan inti dari persepsi, yang identik 

dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Jhon 

R. Wenburg dan W. Wilmot memberikan pengertian bahwa persepsi 

merupakan cara organisme memberi makna. Sedangkan menurut 

Rudolph F. Verderber “persepsi merupakan proses menafsirkan 

informasi inderawi”. (Mulyana, 2007:180) 

 Dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karangan 

Deddy Mulyana, (2007:180), untuk lebih memahami  juga di sebutkan 

beberapa definisi persepsi menurut beberapa tokoh antara lain: 

1. Brian Fellows : 

Persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme 

menerima dan menganalisis informasi. 

2. Kenneth A. Sereno dan Edward M. Bodaken : 

Persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh 

kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita. 

3. Philip Goodarce dan Jennifer Follers : 

Persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali 

rangsangan. 
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E.1.2. Proses Terjadinya Persepsi 

 Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken, juga Judy C. 

Pearson dan Paul E. Nelson, dalam buku Komunikasi Suatu Pengantar 

karangan Dedy Mulyana menerangkan bahwa persepsi terdiri dari tiga 

aktivitas yaitu: seleksi, lembaga, dan intepretasi. Yang dimaksud 

seleksi sebenarnya mencakup sensasi atau atensi, sedangkan lembaga 

melekat pada intepretasi, yang di definisikan sebagai “ meletakkan 

suatu rangsangan bersama rangsangan lainnya sehingga menjadi suatu 

keseluruhan yang bermakna.” 

 Joseph A. Devito (1997:75), membagi terjadinya persepsi 

menjadi tiga tahap yaitu: 

1. Terjadinya Stimulasi Alat Indra (Sensory Stimulation) 

 Pada tahap pertama ini alat-alat indra mendapatkan stimuli 

(dirangsang) : Misalnya 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 kemampuan 

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). 

3. Stimulasi Alat Indra Ditafsirkan-Dievaluasi 

 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 informantif 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, 

sistem nilai, keyakinan tentang yang seharusnya, keadaan fisik 

dan emosi pada saat itu, dan sebagainya yang ada pada kita. 

E.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Menurut Devito (1997:77-89) terdapat beberapa hal yang 

mempengaruhi proses persepsi, yaitu: 
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1) Teori kepribadian implisit 

Merupakan sistem aturan yang mempengaruhi kita 

mana karakteristik yang sesuai untuk karakterisitik yang lain. 

Kebanyakan teori orang mengatakan bahwa seseorang yang 

bergairah dan memiliki rasa ingin tahu yang besar pasti juga 

cerdas. Tentu saja tidak ada alasan logis untuk mengatakan 

bahwa orang yang tidak cerdas tidak memiliki gairah dan rasa 

ingin tahu yang besar. Hal ini dalam kajian komunikasi disebut 

efek halo.  

Menurut Dedy Mulyana, efek halo merupakan 

kesalahan persepsi. Yaitu merujuk pada fakta bahwa begitu kita 

membentuk kesan menyeluruh mengenai seseorang, kesan 

yang menyeluruh ini cenderung menimbulkan efek yang kuat 

atas penilaian kita akan sifat-sifatnya yang spesifik. 

“Efek halo” yang banyak dikenal merupakan fungsi 

dari teori kepribadin implisit. Jika kita percaya seseorang 

memiliki kualitas positif, kita menyimpulkan bahwa dia juga 

memiliki kualitas positif yang lain. “Efek halo berbalik” juga 

ada. Jika kita tahu bahwa seseorang memiliki sejumlah kualitas 

negatif, kita cenderung bahwa seseorang itu memiliki kualitas 

negatif yang lain. 
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  2).  Ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya 

Yaitu terjadi apabila kita membuat perkiraan atau 

merumuskan keyakinan yang menjadi kenyataan karena kita 

meramalkannya dan bertindak seakan-akan itu benar. (Insel, 

Jacobson, 1975; Merton, 1957 dalam Devito).  

3).  Aksentuasi perseptual 

Yaitu sebuah proses dimana membuat kita melihat apa 

yang kita harapkan dan yang ingin kita lihat. Sebagai suatu 

contoh, kita melihat orang yang kita sukai sebagai seseorang 

yang tampan dan lebih pandai daripada orang yang tidak kita 

sukai. 

  4). Primasi-resensi 

Yaitu, mengacu pada pengaruh relatif stimulus sebagai 

akibat urutan kemunculannya. Jika yang muncul pertama lebih 

besar pengaruhnya, kita mengalami efek primasi. Jika yang 

muncul kemudian memiliki pengaruh yang lebih besar, kita 

mengalami pengaruh resensi. 

  5). Konsistensi  

 Yaitu, mengacu pada kecenderungan seseorang untuk 

merasakan apa yang memungkinkan kita mencapai 

keseimbangan atau kenyamanan psikologis diantara berbagai 

sikap dan hubungan diantara mereka. 

 



14 
 

  6). Stereotipe 

 Yaitu, mengacu pada kecenderungan untuk 

mengembangkan dan mempertahankan persepsi yang tetap dan 

tidak berubah mengenai sekelompok manusia. Kemudian, 

menggunakan persepsi ini untuk mengevaluasi anggota 

kelompok tersebut secara umum dengan mengabaikan 

karakteristik individu yang unik. 

  7). Atribusi 

 Yaitu mengacu pada proses dimana kita mencoba 

memahami perilaku diri sendiri dan perilaku orang lain serta 

motivasi perilaku ini.  

 Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Psikologi 

Komunikasi (2007:51), Persepsi, seperti juga sensasi, 

ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Menurut 

Jalaluddin Rakhmat (2007:52) beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi adalah: 

1).  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. 
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 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 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. 
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2). Faktor Internal Penaruh Perhatian 

  Beberapa faktor Internal yang menjadi penaruh perhatian 

adalah : 

 Faktor-faktor Biologis. Dalam keadaan lapar, seluruh 

pikiran didominasi 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. 

 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. 

 Selain itu, New Comb dalam buku Psikologi Sosial 

menjelaskan bahwa proses perseptual terjadi dengan sendirinya 

pada awal intreraksi, namun bukan hanya sampai disitu saja. 

Dalam proses ini, individu juga mengamati dan 

memperhatikan stimulus yang ada. Untuk memperhatikan 
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stimulus, individu sadar dan berkonsenterasi pada salah satu 

alat indera saja. Perhatian merupakan faktor psikologis yang 

merupakan proses awal terbentuknya persepsi. Karena tanpa 

perhatian, persepsi tidak akan pernah terjadi. 

Bagan 1. Proses Terjadinya Persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Sumber: New Comb, 1981:209 

E.2. Definisi Pelajar dan Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Pelajar 

 Dalam buku karangan Romlah Psikologi Pendidikan 

(2010:114) mencantumkan beberapa definisi pelajar yaitu: 

a. Dalam kamus pendidikan memberikan definisi tentang pelajar atau 

dengan istilah pendidikan anak didik adalah “ anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu”. 

Individu Stimulus Pengetahuan  

 

Pengamatan 

Langsung 

Pengamatan 

Tak Langsung 

Ditanggapi dengan 

dasar kondisi dan 

nilai 

Keputusan 

positif/netral/negatif 

Bersikap dan 

bertindak 

positif atau negatif 
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b. Pelajar atau anak didik juga dapat diartikan sebagai anak yang 

sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikologis 

untuk mencapai tujuan pendidikannya, melalui sebuah lembaga 

pendidikan formal. 

 Sedangkan dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan 

karangan Wens Tanlain (1989:33-34), juga disebutkan bahwa 

pengertian pelajar atau anak didik dalam arti luas menurut Driyarkara 

(1980) adalah setiap orang atau individu yang menerima pengaruh dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan 

pendidikan formal (sekolah). Adapun pendidikan formal adalah 

pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, 

sistematis, bertingkat, dengan mengikuti syarat-syaratyang jelas dan 

ketat. Lebih lanjut dalam buku yang sama (1989:44) menyebutkan ciri-

ciri pendidikan formal yaitu: 

a. Di selenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang 

memiliki hubungan hierarkis. 

b. Usia siswa (anak didik) di suatu jenjang lebih bersifat homogen. 

c. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan 

yang harus diselesaikan. 

d. Isi materi pendidikan lebih banyak yang bersifat akademis dan 

umum. 
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e. Mutu pendidikan sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap 

kebutuhan di masa yang akan datang. 

 Didalam buku yang sama juga disebutkan beberapa potensi 

pelajar sebagai anak didik dalam sebuah lembaga pendidikan yaitu: 

a. Bakat dan kecerdasan. 

Keduanya merupakan pembawaan yang potensial untuk mengacu 

pada perkembangan kemampuan akademis (ilmiah) dan kehlian 

(profesional) dalam berbagai bidang kehidupan. Secara tidak 

langsung, bakat berpagkal pada kemampuan kognisi (daya cipta), 

konasi (kehendak), dan emosi (rasa). Ketiga unsur ini disebut 

psikologis filosofis, dengan trichotomie (tiga kekuatan manusia). 

b. Insting (naluri) atau ghorizah. 

Merupakan kemampuan berbuat tanpa melalui proses pembelajaran. 

c. Nafsu dan berbagai dorongan (drives). 

d. Karakter atau tabiat manusia 

Merupakan kemampuan psikologis yang terbawa sejak lahir, dan 

selalu terkait dengan tingkah lak, moral, sosial, dan etika seseorang. 

e. Hereditas atau keturunan. 

Merupakan faktor menerima kemampuan dasar dari kedua orang tua 

sampai pada keturunan urutan lebih atas, yang mengandung unsur 

psikologis dan filosofis.  
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f. Intuisi (ilham) 

Merupakan kemampuan psikologis seseorang untuk menerima ilham 

dari tuhan. 

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa paling tidak terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan perkembangan, sikap, 

dan perilaku pelajar sebagai anak didik yaitu: 

a. Keluarga 

Merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak didik, 

sebab didalam keluargalah mereka lahir, tumbuh dan 

dibesarkan. 

b. Sekolah 

Sekolah juga memiliki peran yang sangat penting sebagai 

lingkungan yang mengembangkan kemampuan intelektual 

melalui berbagai proses belajar. 

c. Budaya dan masyarakat 

Disadari atau tidak sangat sulit memisahkan antara budaya 

dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan 

wawasan dan memantapkannya seseorang individu mengacu 

pada kebudayaan masyarakatnya (mencakup: pengetahuan, 

nilai, sikap dan tradisi) yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan. 

 



21 
 

d. Media 

Dari media seseorang banyak menerima berbagai informasi 

yang pada akhirnya mempengaruhi sikap dan perilakunya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

E.3. pengertian , Manfaat dan Metode-Metode Pembinaan 

E.3.1. Pengertian pembinaan 

 Dalam buku karya A. Mangunhardjana, Pembinaan Arti 

Dan Metodenya (1986:12) di jelaskan bahwa definisi pembinaan 

adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang 

sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, 

dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk 

membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan 

yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan 

baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang sedang 

dijalani, secara lebih efektif. 

 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. 
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E.3.2. Manfaat Pembinaan dan fungsi pokok pembinaan 

 Di sebutkan dalam buku yang sama karya A. 

Mangunhardjana (1986:13) terdapat beberapa manfaat pembinaan 

yaitu: 

a. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya. 

b. Menganalisis situasi hidup dan kerjanya dari segala segi 

positif dan negatifnya. 

c. Menemukan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya. 

d. Menemukan hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaiknya 

diubah atau diperbaiki. 

e. Merencanakan sasaran dan aktivitas dibidang hidup dan 

kerjanya, sesudah mengikuti pembinaan. 

Sedangkan  fungsi pokok pembinaan adalah: 

a. Penyampaian informasi dan pengetahuan. 

b. Perubahan dan pengembangan sikap. 

c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan. 

 E.3.3. Keterbatasan dalam Pembinaan 

 Pembinaan dapat membantu orang untuk mengenal 

hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun didalam situasi 

hidup dan kerjanya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta 

menemukan pemecahan-pemecahan. Pembinaan dapat 

menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, mendorongnya 
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untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara yang terbaik, 

guna mencapai tujuan dan sasaran hidup dan kerjanya. Pembinaan 

membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran itu. (A. 

Mangunhardjana 1986:14) 

 Tetapi pembinaan hanya mampu memberi bekal. Dalam 

situasi hidup dan kerja nyata, orang yang menjalani pembinaan 

harus bersedia mempraktekkan hasil pembinaannya. Untuk ini 

tidak selalu gampang. Karena disamping kehendak dan tekad dari 

pihaknya, masih banyak faktor lain yang ikut mempengaruhi 

seperti penerimaan, dukungan, kerja sama dari orang-orang yang 

hidup dan bekerja dan kebebasan, dan sebagainya. Maka tidak 

perlu heran, kalau terdapat seseorang yang mengikuti pembinaan 

namun tetap saja keadaannya seperti sebelumnya. 

E.3.4. Jenis Pembinaan Berdasarkan Tujuannya 

 Lebih lanjut A. Mangunhardjana (1986:21-23) 

menyebutkan beberapa jenis pembinaan berdasarkan tujuan 

diadakannya sebuah kegiatan pembinaan adalah sebagai berikut: 

a. Pembinaan orientasi 

 Pembinaan orientasi atau orientation training aktivitas 

diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam 

suatu bidang hidup dan kerja tertentu. 
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b. Pembinaan kecakapan 

 Pembinaan kecakapan atau skill training, diadakan untuk 

membantu para peserta guna mengembangkan kecakapan yang 

sudah dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang 

diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya. 

c. Pembinaan pengembangan kepribadian 

Pembinaan pengembangan kepribadian atau personality 

development training, juga disebut pembinaan pengembangan 

sikap, atitude development training. Tekanan pembinaan ini 

ada pada pengembangan kepribadian dan sikap. Pembinaan ini 

berguna untuk membantu para peserta agar mengenal dan 

mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup 

yang sehat dan benar. 

d. Permbinaan kerja 

Disebut juga in-service training diadakan oleh suatu lembaga 

usaha bagi para anggota stafnya.  Maka pada dasarnya 

pembinaan diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dibidang 

tertentu. Tujuannya untuk membawa peserta keluar dari situasi 

kerja mereka, agar dapat menganalisis kerja mereka dan 

membuat rencana peningkatan untuk masa depan. 

e. Pembinaan penyegaran 

Atau disebut juga refreshing training, hampir sama dengan 

pembinaan kerja. Hanya bedanya dalam pembinaan ini 
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biasanya tidak ada penyajian hal yang sama sekali baru, tetapi 

sekedar penambahan cakrawala pada pengetahuan dan 

kecakapan yang sudah ada. 

f. Pembinaan lapangan 

Atau disebut juga field training, bertujuan untuk menempatkan 

para peserta dalam situasi nyata, agar mendapat pengetahuan 

dan memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang 

diolah dalam pembinaan tersebut. 

E.3.5. Macam-Macam  Metode Pembinaan 

 A. Mangunhardjana (1986:35-143) menyebutkan beberapa 

jenis metode pembinaan adalah sebagai berikut: 

1) Metode awal 

Yaitu metode yang digunakan pada tahap awal pembinaan. 

Metode ini terdiri dari: 

a. Metode perkenalan 

 Yaitu metode awal untuk membantu para peserta agar 

mengenal satu sama lain mengenai pribadi dan latar belakan 

kehidupan mereka. 

b. Metode pemanasan 

Merupakan bagian dari metode awal yang berupa kegiatan 

yang bertujuan menarik perhatian para peserta, membantu 
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peserta untuk mulai aktif terlibat dalam acara pembinaan, 

melepaskan beban mental, dan terlibat satu sama lainnya. 

2) Metode Informatif 

Yaitu sebuah metode pembinaan melalui penyampaian 

informasi dan pesan yang sesuai dengan tujuan kegiatan itu 

sendiri. Metode ini terdiri dari beberapa hal yaitu: 

a. Metode kuliah (lecture method) 

 Metode ini sering juga disebut ceramah. Metode ini 

merupakan metode yang bersifat monolog satu arah dari 

pembina kepada peserta. 

b. Bacaan terarah (directd reading) 

Adalah metode pembinaan dimana para peserta diberi tugas 

untuk membaca suatu teks bacaan yang berhubungan 

dengan pembinaan. 

c. Diskusi Panel (panel discussion) 

Merupakan metode pembinaan dengan cara diskusi 

kelompok antara dua orang atau lebih, yang tujuannya 

untuk menyampaikan kepada peserta pembinaan segi 

pandangan yang berbeda mengenai masalah yang menjadi 

topik diskusi. 

d. Simposium (symposium) 

Adalah suatu seri ceramah atau uraian yang saling 

berhubungan oleh 2-5 orang, yang dinilai menguasai bidang 
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dan mempunyai kewibawaan untuk berbicara mengenai 

pokok masalah yang menjadi bahan simposiun, dihadapan 

para peserta pembinaan. 

3) Metode partisipasif 

Yaitu metode melalui keterlibatan peserta pembinaan secara 

langsung. Metode ini terdiri dari: 

a. Pernyataan (statment) 

Metode ini menuntut keaktifan para peserta pembinaan 

untuk saling memberikan pernyataan satu sama lain, yang 

sebelumnya terdapat pernyataan awal mengenai pokok 

pembinaan dari penyelenggara atau pembimbing. 

b. Pengumpulan gagasan atau ilham (brain storming) 

Merupakan suatu cara mendapatkan gagasan atau ilham 

untuk memecahkan suatu masalah dari sekelompok orang 

dalam waktu singkat. Gagasan itu diungkapkan dengan 

bebas. Segala gagasan boleh dinyatakan dan segala gagasan 

diterima untuk di evaluasi. Metode ini digunakan untuk 

mendorong peserta agar menjadi lebih kreatif, terbuka, dan 

bereksperimen dalam berfikir terutama pada saat 

menghadapi jalan buntu dalam mengatasi suatu 

permasalahan tertentu. 
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c. Audio visual (audio-visual) 

Metode ini menggunakan media gambar dan suara atau 

salah satu diantaranya. Medianya bisa berupa poster, photo, 

kaset cerita, film, musik, dan lain-lain. 

d. Diskusi kelompok terarah (focus group discussion)  

Merupakan pembicaraan yang terarah yang membahas 

mengenai pokok masalah yang menjadi bahan pembinaan. 

4) Metode partisipasif-eksperiensial 

Yaitu metode yang bersifat partisipatif, yang artintya menuntut 

keterlibatan peserta pembinaan secara langsung. Namun juga 

mengandung sifat ekperiensial yang biasanya menekankan 

pada menciptakan kesan dan pengalaman khusus mengenai 

suatu hal yang berkaitan dengan pokokdan tujuanpembinaan. 

Yang termasuk metode ini adalah: 

a. Pertemuan (meeting) 

Metode yang menggunakan proses dan prosedur pertemuan 

sebagai metode pembinaan. 

b. Latihan simulasi (simulation exercise) 

Yaitu metode yang menggunakan peragaan dan peran 

tertentu untuk menjelaskan isi pokok pembinaan tentang 

sebuah hal atau keadaan seperti situasi yang nyata. 

 

 



29 
 

c. Demonstrasi (demonstration) 

Suatu penyajian yang disiapkan dengan cermat yang 

menunjukkan bagaimana cara menggunakan prosedur, 

melakukan suatu kegiatan atau menjalankan dan 

menggunakan alat-alat tertentu. 

5) Metode ekperiensial 

Merupakan metode yang memberi kemungkinan kepada para 

peserta untuk belajar melalui pengalaman langsung dan nyata. 

Metode ini terdiri dari beberapa hal antara lain sebagai berikut: 

a. Ungkapan kreatif (creative expression) 

Adalah suatu metode dimana para peserta diberi 

kesempatan dan kemungkinan untuk mengungkapkan 

perasaan, gagasan, tanggapan terhadap suatu masalah, suatu 

ide, suatu pengalaman atau hasil pembinaan, dalam bentuk 

tulisan prosa atau puisi lukisan, patung, kolase, lambang. 

b. Berjalan buta (blind walk) 

Adalah suatu metode pembinaan dimana dua orang peserta 

saling bergantian berperan menjadi orang buta dan menjadi 

penuntun dengan tujuan peserta mendapatkan pengalaman 

dan pemahaman membimbing dan dibimbing orang lain. 

c. Penugasan (assigment in installments) 

Merupakan metode dimana para peserta pembinaan diberi 

tugas tidak sekaligus, tetapi satu persatu yang bertujuan 
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untuk menggerakkan kelompok dan mendorong 

keterliabatan para peserta satu sama lain. 

6) Metode evaluasi 

Merupakan metode kajian tentang suatu hal yang bertujuan 

untuk membantu pembina mendapatkan gambaran mengenai 

kemungkinan-kemungkinan dalam melaksanakan acara 

evaluasi dan dapat menjalankan acara evaluasi itu dengan baik. 

E.4. Pengertian dan Proses Pembentukan Citra 

E.4.1. Pengertian citra menurut tokoh 

 Dalam buku Strategi Public Relations karya Sandra Oliver 

(2007: 51), terdapat definisi citra menurut Collins English 

Dictionary. Yaitu, suatu gambaran tentang mental, ide yang 

dihasilkan oleh imajinasi atau kepribadian yang ditunjukkan 

kepada publik oleh seseorang, lembaga dan sebagainya. 

 Sedangkan memurut Bill Canton dan Sukatendel (1990), 

dalam buku Dasar-Dasar Public relations karangan Soleh 

Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2008: 111-112), citra adalah 

“image, the impression, the feeling, the conception which the 

public has of a commpany; a counciously created impression of an 

object, person or organization” (Citra adalah kesan,perasaan, 

gambaran dari publik terhadap perusahaan; kesan yang dengan 

sengaja diciptakan oleh suatu objek, orang atau lembaga). 
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         Bagan 2. Model Pembentukan Citra 

       Pengalaman mengenai stikulus 

        ↕ 

 

 Stimulus ↔                                                         ↔ Respon Perilaku 

 

 Model pembentukan citra ini menunjukan bagaimana 

stimulus yang berasa dari luar dikembagakan dan mempengaruhi 

respon. Stimulus yang diberikan pada individu bisa diterima atau 

ditolak. 

 Jika rangsangan ditolak, maka proses selanjutnya tidak 

akan berjalan, hal ini menunjukan bahwa rangsangan tersebut tidak 

efektif dalam mempengaruhi individu karena tidak ada perhatian 

dari individu tersebut. Sebaliknya jika rangsangan itu diterima oleh 

individu, berarti terdapat komunikasi dan perhatian dari organisme, 

dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan.  

 Jhon menambahkan (dalam Soemirat dan Ardianto, 2008: 

115-116), paling tidak terdapat empat komponen dalam proses 

pembentukan citra yang disebut dengan “picture in our head” 

yaitu: 

Kognisi 

Persepsi                                Sikap 

Motivasi 
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E.4.2. Proses pembentukan citra 

 Dalam buku Dasar-Dasar Public relations karangan 

Soemirat dan Ardianto (2008: 115), Jhon S. Nimpoeno 

menggambarkan proses pembentukan citra sebagai berikut: 

         Bagan 2. Model Pembentukan Citra 

       Pengalaman mengenai stimulus 

        ↕ 

 

 Stimulus ↔                                                         ↔ Respon Perilaku 

 

 Model pembentukan citra ini menunjukan bagaimana 

stimulus yang berasa dari luar dikembagakan dan mempengaruhi 

respon. Stimulus yang diberikan pada individu bisa diterima atau 

ditolak. 

 Jika rangsangan ditolak, maka proses selanjutnya tidak 

akan berjalan, hal ini menunjukan bahwa rangsangan tersebut tidak 

efektif dalam mempengaruhi individu karena tidak ada perhatian 

dari individu tersebut. Sebaliknya jika rangsangan itu diterima oleh 

individu, berarti terdapat komunikasi dan perhatian dari organisme, 

dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan.  

 Kognisi       Persepsi   

 

 

    Sikap            Motivasi 
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 Jhon menambahkan (dalam Soemirat dan Ardianto, 2008: 

115-116), paling tidak terdapat empat komponen dalam proses 

pembentukan citra yang disebut dengan “picture in our head” 

yaitu: 

1) Persepsi, diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur 

lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. 

Dengan kata lain individu akan memberikan makna terhadap 

rangsang berdasar pengalamannya mengenai rangsang. 

Kemampuan mempersepsi inilah yang dapat melanjutkan proses 

pembentukan citra. 

2) Kognisi, Yaitu keyakinan dari individu terhadap stimulus. 

Keyakinan ini akan timbul apabila individu telah mengerti 

rangsang tersebut, sehingga individu harus diberi informasi yang 

cukup yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. 

3) Motif, adalah keadaan yang ada pada diri seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

4) Sikap, adalah kecenderungan bertindak, berpresepsi, berfikir, 

dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi dan nilai. 

Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk 

berperilaku dengan cara-cara tertentu. 
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E.5. Fungsi Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Dikutip dalam buku Onong Uchjana, Hubungan 

Masyarakat Suatu Studi Komunikologis (2006:34), Scott M. Cutlip 

dan Allen Center dalam bukunya, Effective Public relations, 

menjelaskan konsep fungsional humas sebagai berikut : 

1. To facilitate and insure an inflow of representative opinions from 

an organization’s several publics so that its policies and operations 

maw be kept compatible with the diverse needs and views of these 

public; 

(Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili 

dari publik-publik suatu lembaga, sehingga kebijaksanaan beserta 

operasionalisasi lembaga dapat dipelihara keserasiannya dengan 

ragam kebutuhan dan pandangan publik-publik tersebut;) 

2. To counsel management on ways and means on shaping an 

organization’s policies and operations to gain maximum public 

acceptance; 

(Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun 

kebijaksanaan dan operasionalisasi lembaga untuk dapat diterima 

secara maksimal oleh publik;) 
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3. To devise and implement aktivitass that will gain wide and 

favorable interpretations of an organization’s policies and 

operations. 

(Merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dapat 

menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap 

kebijaksanaan dan opreasionalisasi lembaga.) 

 Sedangkan menurut Bertrand R. Canfield dalam bukunya 

Onong Uchjana (2006:35) mengemukakakn 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.) 

  Di dalam buku yang sama, (2006:20-21) The International 

Public relations Association (IPRA), bersepakat tentang definisi 

Humas, atau Public relations yaitu:“Public relations is a management 

fuction, of a continuing and planned character, through which public 
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and private organizations and institutions seek to win and retain the 

understanding, sympathy, and support of those with whom they are or 

my be concerned – by evaluating public opinion about themselves, in 

order to correlate, as fat as possible, their own policies and 

procedures, to achieve by planned and widespread information more 

productive co-operation and more efficient fulfilment of their common 

interest.” 

  (Hubungan Masyarakat adalah fungsi manajemen dari 

sikap budi yang berencana dan bersinambungan, yang dengan itu 

lembaga-lembaga dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan 

pribadi berupaya membina pengertian, simpati, dan dukungan dari 

mereka yang ada kaitannya atau yang mungkin ada hubungannya – 

dengan jalan menilai pendapat umum di antara mereka, untuk 

mengorelasikan, sedapat mungkin, kebijaksanaan dan tata cara 

mereka, yang dengan informasi yang berencana dan tersebar luas, 

mencapai kerja sama yang lebih produktif dan pemenuhan 

kepentingan bersama yang lebih efisien.) 

E.6. Humas Polri 

Di jelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Fungsi 

Humas Di Jajaran POLRI (2010:1) bahwa Organisasi Polri telah 

berkembang pesat guna dapat memenuhi tuntutan dan harapan 

masyarakat di bidang keamanan, penegakan hukum, serta pemberian 
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perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Adalah menjadi kewajiban 

Polri memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas 

fungsi serta kewenangan dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan 

tugas. 

Seiring dengan itu jajaran Polri juga menjadi salah satu sumber 

informasi penting bagi masyarakat, khususnya ditengah derasnya arus 

tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi (UU No. 14 / 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik). Polri selaku salah satu badan 

publik merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

dengan menata struktur organisasi, instrumental dan kultur serta 

mindset segenap anggota Polri untuk dapat melaksanakan tugas 

denganbaik, sehingga diharapkan akan mendapat dukungan dan 

kepercayaan dari masyarakat. 

Dijelaskan dalam buku yang sama, bahwa Pada Grand 

Strategi Polri tahap kedua tahun 2010 – 2014 (partnership building) 

peranan Humas Polri tidak lagi cukup diemban hanya oleh Divisi 

Humas Polri dan Bidang Humas Kepolisian Daerah, untuk menjawab 

tantangan tersebut, pengemban fungsi humas dijajaran Polri 

khususnya ditingkat ujung tombak (Polres “Kaur Humas dan Polsek 

“Kaunit Humas”) perlu disiapkan menjadi penjuru PR (Public 

Relations), dan melalui pelaksanaan tugasnya diharapkan akan dapat 
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terbina hubungan baik dengan masyarakat dan berdampak pada 

kemitraan positif Polri di masyarakat.  

   E.6.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Humas Polri 

Adapun tugas pokok, fungsi dan peran humas Polri adalah 

sebagai berikut: 

1. Bidang Penerangan Umum. 

a. Menyusun press release (siaran pers). 

Press release atau siaran pers ialah pernyataan atau informasi 

yang diberikan kepada media massa disampaikan dalam bentuk 

tertulis. 

b. Konferensi pers. 

Konferensi pers ialah suatu kegiatan Humas Polri untuk 

menyampaikan pernyataan atau informasi yang terkait dengan 

permasalahan aktual dengan menghadirkan media massa untuk 

dipublikasikan ke masyarakat luas. 

c. Menyusun hak jawab. 

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk 

memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan 

berupa fakta yang merugikan atas nama baiknya. 
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d. Menyusun hak koreksi. 

Hak Koreksi adalah hak seseorang untuk mengkoreksi atau 

membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, 

baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 

e. Menganalisa berita. 

Analisa berita ialah kajian dan evaluasi terhadap pemberitaan 

media massa yang menonjol, menjadi perhatian publik dan 

pemberitaan berlangsung secara terus menerus. 

g. Penerbitan media komunikasi eksternal. 

Media komunikasi eksternal ialah media yang digunakan 

sebagai alat/sarana komunikasi antara kepolisian dengan 

masyarakat. 

2. Bidang Penerangan Satuan 

a. Komunikasi tatap muka 

Komunikasi tatap muka adalah penyampaian pesan atau 

informasi secara langsung dari pejabat Humas Polri kepada 

anggota Polri dan PNS Polri yang berisi Undang – Undang, 

peraturan, kebijakan, petunjuk, perintah untuk diketahui, 

dipahami dan dilaksanakan. 

b. Pembuatan leaflet, booklet. 

Penyampaian pesan atau informasi yang dilaksanakan oleh 

Humas Polri melalui media tulisan atau gambar yang berisi 

Undang – Undang, peraturan, kebijakan, petunjuk, perintah 
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untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh pembaca baik 

internal Polri maupun masyarakat. 

c. Penerbitan buletin penerangan satuan. 

Penyampaian informasi kepada anggota Polri secara tertulis 

yang berisi atau terkait dengan Undang – Undang, peraturan, 

kebijakan, petunjuk, perintah pimpinan Polri dan berita – berita 

tentang Polri yang ada di media masa baik cetak maupun 

elektronik untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh 

anggota Polri. 

d. Penerbitan media komunikasi internal. 

Penyampaian informasi kepada anggota Polri secara tertulis 

(cetak) dan didukung dengan dokumentasi - dokumentasi yang 

berisi atau terkait dengan Undang – Undang, peraturan, 

kebijakan, petunjuk, perintah pimpinan Polri maupun kegiatan – 

kegiatan Polri untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh 

anggota Polri. 

3. Bidang Membangun Kemitraan 

a. Badan koordinasi kehumasan. 

Badan koordinasi kehumasan adalah salah satu bentuk 

pertemuan kehumasan lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kegiatan koordinasi secara rutin untuk saling menyampaikan 

pesan maupun informasi. 
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b. Kerjasama dengan dewan pers. 

Kerjasama dengan dewan pers adalah kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan ikatan atau perjanjian serta kesepahaman antara 

Polri dan Dewan Pers dalam setiap penanganan persoalan 

maupun permasalahan atas pemberitaan media massa. 

c. Kerjasama dengan komisi informasi pusat/daerah. 

Kerjasama dengan komisi informasi pusat/daerah adalah 

kegiatan yang dilakukan berdasarkan ikatan atau perjanjian serta 

kesepahaman antara Polri dan komisi informasi dalam setiap 

layanan informasi yang disampaikan kepada Polri maupun 

komisi informasi terhadap penanganan persoalan informasi 

maupun permasalahan informasi (penyelesaian sengketa 

informasi). 

d. Kerjasama dengan komisi informasi pusat/daerah.  

Kerjasama dengan komisi informasi pusat/daerah adalah 

kegiatan yang dilakukan berdasarkan ikatan atau perjanjian serta 

kesepahaman antara Polri dan komisi informasi dalam setiap 

layanan informasi yang disampaikan kepada Polri maupun 

komisi informasi terhadap penanganan persoalan informasi 

maupun permasalahan informasi (penyelesaian sengketa 

informasi). 
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e. Kerjasama dengan instansi pemerintah. 

Kerjasama dengan instansi pemerintah adalah kegiatan yang 

dilakukan berdasarkan ikatan atau perjanjian serta kesepahaman 

antara Polri dengan instansi pemerintah dalam setiap bentuk 

kegiatan yang saling memberikan keuntungan dan dalam 

meningkatkan image Polri kearah yang lebih baik. 

f. Kerjasama dengan tokoh (masyarakat, agama, pemuda, 

intelektual dll). adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan 

ikatan atau perjanjian serta kesepahaman antara Polri dengan 

tokoh dalam setiap bentuk kegiatan yang saling memberikan 

keuntungan dan dalam meningkatkan image Polri kearah yang 

lebih baik. 

g. Kerjasama dengan swasta/lembaga kemasyarakatan. 

Kerjasama dengan swasta/lembaga kemasyarakatan adalah 

kegiatan yang dilakukan berdasarkan ikatan atau perjanjian serta 

kesepahaman antara Polri dengan swasta/lembaga 

kemasyarakatan dalam setiap bentuk kegiatan yang saling 

memberikan keuntungan dan dalam meningkatkan image Polri 

kearah yang lebih baik. 

4. Pelayanan Informasi 

Pelayanan informasi adalah serangkaian kegiatan pelayanan kepada 

pemohon informasi berupa penerimaan permohonan, pencatatan 

dan pemberian informasi. 
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5. Bidang Produksi Dan Dokumentasi. 

a. Pembuatan klipping koran. 

Kegiatan yang dilakukan oleh personil Humas dengan memilih 

dan memilah berita – berita tentang Polri atau berhubungan 

dengan Polri yang ada di media cetak dengan cara menggunting, 

mengkompulir dan mempoto copy menjadi sebuah buku untuk 

distribusi kepada pimpinan Polri dan para Kasatker. 

6. Bidang Pencitraan Kesatuan 

a. Program khusus pada media (Tv, Radio, media cetak dan media 

online) 

Program khusus pada media adalah program yang dibuat secara 

khusus untuk tujuan tertentu pada media tertentu terkait 

penyampaian informasi kinerja Polri. 

b. Media Outdoor. 

Media outdoor ialah media yang berada di luar ruangan berupa 

bilboard, spanduk, banner, umbul- umbul dan papan iklan yang 

berisi informasi kinerja Polri. 

c. Road show. 

Road show ialah suatu kegiatan publikasi yang dilakukan oleh 

Polri melalui kunjungan kerja ke media, kampus/sekolah dan 

komunitas tertentu lainnya dalam rangka penyampaian 

informasi kinerja Polri. 
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d. Jumpa Publik. 

Jumpa publik ialah kegiatan publikasi yang diselengarakan oleh 

Polri melalui pertemuan dengan masyarakat luas yang dirancang 

secara khusus untuk menyampaikan informasi kinerja Polri. 

E.7.  Teori Penilaian Sosial 

Teori penilaian sosial ini secara khusus mempelajari 

proses psikologis yang mendasari pernyataan sikap dan perbuatan 

sikap melalui komunikasi. Anggapan dasar teori ini adalah bahwa 

dalam menilai, manusia membuat diskriminasi dan kategori-kategori 

dari stimulus yang diterima. Kemudian individu secara psikologis 

membuat perbandingan-perbandingan dengan referensi internal atau 

standar yang di buat individu untuk menilai stimulus-stimulus yang 

diterima. Standar penilaian individu ini terbentuk dan dipengaruhi 

oleh pengalaman individu (field of experience) dengan stimulus dari 

luar individu, tingkat keterlibatan ego dan sebagainya. Interaksi antara 

faktor internal dan eksternal inilah yang kemudian menjadi kerangka 

acuan (frame of reference) dari setiap perilaku individu. (Sarwono, 

2004:187-188) 

F. Definisi Konseptual 

F.1. Persepsi pelajar 

Dalam buk Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karya Deddy 

Mulyana (2007:180), Brian Fellows mendefinisikan persepsi adalah proses 
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yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis 

informasi. Sedangkan Kenneth A. Sereno dan Edward M. Bodaken, dalam 

buku yang sama memberikan definisi persepsi sebagai sarana yang 

memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan 

lingkungan kita. 

Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan karangan Wens Tanlain 

(1989:33-34), Driyarkara (1980) memberikan definisi pelajar atau anak 

didik dalam arti luas adalah setiap orang atau individu yang menerima 

pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan 

kegiatan pendidikan formal (sekolah). 

Dengan demikian peneliti memberikan definisi persepsi pelajar 

adalah, sebuah proses dimana setiap orang, baik individu maupun 

kelompok individu yang sedang menjalankan proses dan kegiatan 

pendidikan formal di sekolah menjadi sadar secara inderawi akan adanya 

rangsangan atau stimulus dari lingkungan, baik berupa fisik maupun 

nonfisik. 

F.2. Aktivitas pembinaan 

A. Mangunhardjana, dalam buku karyanya Pembinaan Arti Dan 

Metodenya (1986:12) memberikan definisi pembinaan, yaitu suatu proses 

belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari 

hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang 

menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan 
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kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan 

baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang sedang dijalani, secara 

lebih efektif. 

Peneliti mendefinisikan aktivitas pembinaan sebagai sebuah 

kegiatan, tindakan atau perbuatan yang sengaja dilakukan sebagai proses 

memberikan pengertian, keterampilan, wawasan, dan pengetahuan kepada 

seseorang atau individu-individu tentang sebuah topik dengan tujuan agar 

peserta  menjadi tahu dan mengerti sehingga dapat dijadikan sebuah 

pandangan dan pedoman dalam mencapai tujuan tertentu. 

F.4. Citra Institusi 

Dalam buku Strategi Public relations karya Sandra Oliver (2007: 

51), terdapat definisi citra menurut. Collins English Dictionary Yaitu, 

suatu gambaran tentang mental, ide yang dihasilkan oleh imajinasi atau 

kepribadian yang ditunjukkan kepada publik oleh seseorang, lembaga dan 

sebagainya. 

Peneliti memberikan pengertian bahwa citra Institusi merupakan 

gambaran seseorang tentang nilai-nilai dari lembaga atau organisasi 

kepentingan umum yang ditunjukkan melalui segenap sikap dan perilaku. 

F. Metode Penelitian 

G.1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Bog dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) mendefinisikan 
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“metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan 

prilaku yang diamati.  Pendekatan kualitatif, juga diartikan sebagai sebuah 

metode yang memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia 

memaknai kehidupan sosial mereka, serta bagaimana manusia 

mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, 

perumpamaan, gaya pribadi, maupun ritual sosial (Deacon, dalam Daymon 

and Holloway. 2008:5).  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam – dalamnya mengenai bagaimana persepsi pelajar SMAN 1 Batu 

yang menjadi binaan Satuan Binmas polresta Batu melalui pengumpulan 

data yang kompleks dan detail serta bersifat menyeluruh. Riset ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau 

samplingnya terbatas sesuai data yang dibutuhkan dan dianggap cukup. 

G.2. Fokus penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada persepsi pelajar yaitu siswa SMAN 

1 Batu tentang aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Binmas 

Polresta Batu yang kemudian akan dikaitkan dengan opini mereka tentang 

citra institusi kepolisian itu sendiri.  
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G.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan SMAN 1  Batu, 

beralamat di JL. KH. Agus Salim, No. 57 Batu. Hal ini didasarkan pada 

alasan yaitu: 

1). Merupakan satu-satunya RSMABI (Rintisan Sekolah Menengah Atas 

Bertaraf Internasional) di kota Batu, yang dipandang sebagai sekolah 

unggulan favorit. Berdasarkan pra survei, untuk lolos dalam seleksi 

penerimaan siswa baru, pihak sekolah menentukan standard nilai ujian 

nasional (UAN) SMP dengan nilai rata-rata 7.00. Ini merupakan 

standar nilai tertinggi di kota batu untuk bisa di terima di jenjang 

SMA. Oleh karena itu peneliti menganggap siswa SMAN 1 Batu 

memiliki tingkat intelektual yang lebih daripada sekolah lainnya. 

(secara teori faktor organisme seperti keadaan fisik, emosi, intelektual 

dan lainnya sangat berpengaruh pada persepsi tentang sebuah objek) 

2).  SMAN 1 Batu merupakan sekolah yang dalam 2 tahun terakhir (2010-

2011) rutin melaksanakan aktivitas pembinaan bersama Satuan 

Binmas Polresta  Batu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, 

memberikan penyadaran hukum, dan berbagai informasi serta 

wawasan terkait materi yang diberikan didalamnya. 
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G.4. Informan Penelitian  

Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik 

purposive sample atau purposefull sampling. Artinya sampel diambil dan 

di tentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan 

penelitian (Daymon and Holloway: 243). Berdasarkan pra survei, SMAN 

1 Batu telah melaksanakan sekurang-kurangnnya 6 kali pembinaan dalam 

satu tahun ajaran terakhir (2011). Adapun masing-masing aktivitas 

pembinaan tersebut adalah: 

a. Siswa Baru (Kelas 1), bersifat wajib bagi siswa baru bersamaan 

dengan kegiatan MOS (masa orientasi siswa). 

b. Untuk semua tingkatan kelas dan jurusan baik kelas X, XI, XII, 

dan Akselerasi. Dilaksanakan setiap dua bulan sekali di aula 

sekolah dengan sistim perwakilan dari masing-masing kelas (5 

s.d. 7 peserta).  

Selain itu, aktivitas pembinaan terkadang juga dilakukan melalui 

ceramah dan amanat pembina upacara bendera setiap senin, yang 

mendatangkan pembina dari Polresta Batu. Namun pembinaan ini juga 

bersifat tidak tentu dan menyesuaikan dengan kondisi umum lingkungan 

masyarakat. Misalnya karena adanya pemberitaan media tentang maraknya 

tindakan kekerasan oleh pelajar, pemberitaan tentang geng motor, dan lain 

sebagainya. 
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Oleh karena itu peneliti menentukan kriteria subjek penelitian 

adalah siswa atau pelajar yang pernah mengikuti aktivitas pembinaan 

sekurang-kurangnya 3 kali selama menjadi siswa SMAN 1 Batu dan 

bersedia diwawancarai. 

G.5. Metode Pengumpulan Data 

 G.5.1. Wawancara mendalam (In Depth Interview) 

  Metode wawancara merupakan upaya untuk memperoleh 

data melalui tanya jawab secara langsung dengan informan atau 

sumber. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan melalui petunjuk umum wawancara, yaitu peneliti 

membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan 

dalam proses wawancara, tetapi tidak berupa kalimat-kalimat yang 

mengikat, sehingga dapat menggunakan probing dalam menggali 

data-data yang lebih dalam lagi (Moleong, 2002:136). 

  Sebelum melaksanakan pengumpulan data penelitian, 

peneliti melakukan pendekatan kepada responden yang disebut 

rapport, yaitu hubungan peneliti dan informan yang sudah melebur 

sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah antara 

keduanya. Dengan demikian informan dengan suka rela menjawab 

atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Moleong, 

2002:96). 
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  Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

terstruktur. Tujuan dilakukannya untuk mengetahui bagaimana 

persepsi pelajar tentang aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh 

satuan Binmas Polres sebagai upaya membangun citra institusi 

kepolisian.  

  Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa 

menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari 

sampling lainnya. Dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah 

persoalan kedalaman (kualitas) dan bukan banyaknya (kuantitas) 

data. (Rachmat Kriyantono, 2006 :58) 

G.5.2. Dokumentasi 

  Dokumen merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2007:240) 

  Teknik dokumentasi ini adalah teknik untuk memperoleh 

data tertulis dan atau berupa foto dari Satuan Binmas Polresta atau 

dari manajemen SMAN 1 Batu, tentang hal ikhwal pelaksanaan 

aktivitas pembinaan yang telah dilakukan di SMAN  1 Batu. 

 G.6.  Jenis Data dan Instrumen Penelitian 

 Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

data deskriptif yaitu, jenis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2002: 6).  
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 Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang akan menjadi 

instrument penelitian. Dalam hal ini peneliti dibantu dengan peralatan 

khusus seperti alat tulis untuk mencatat kejadian penting yang mungkin 

menjadi informasi baru. 

G.7.  Teknik Analisa Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Miles and Huberman (Sugiyono, 2007:246-253), yang meliputi : 

1.) Data Reduction 

Dari data yang diperoleh di lapangan, reduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data lain yang 

mendukung bila masih diperlukan. 

2.) Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) meenyatakan yang 

paling sering digunakan unuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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3.) Conclusing Drawing/Verivication 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

G.8. Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini 

adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang telah diperoleh untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah 

diperoleh (Moleong, 2002:178).  Teknik triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan menanyakan dan 

membandingkan  data yang telah diperoleh kepada sumber yang lainnya. 

Jika terdapat persamaan persepsi maka peneliti akan  mengambil 

kesimpulan yang sama, jika terdapat perbedaan persepsi maka peneliti 

akan memberikan kesimpulan berdasarkan sebab-sebab atau alasan lain  

yang dapat menghubungkan perbedaan tersebut. 

 


