
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri melainkan 

harus hidup dengan orang lain. Manusia hidup secara bermasyarakat dan 

melakukan hubungan baik dengan sesama. Dalam hubungan itu, tiap manusia 

membutuhkan perhatian dan simpati. Dari kedua perasaaan itulah timbul gejala 

Hubungan Masyarakat atau sekarang dikenal dengan Public Relations. 

Dalam perkembangannya, masyarakat membentuk sebuah organisasi, 

lembaga atau perusahaan. Kemudian dalam organisasi atau lembaga ini pula 

muncul perhatian dan simpati. Ini juga merupakan gejala Humas. Perhatian dan 

simpati yang diinginkan oleh lembaga tentu saja berasal dari orang-orang yang 

mempunyai kaitan kepentingan dengan lembaga. Orang-orang inilah yang dalam 

dunia kehumasan disebut Publik. Publik ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu, 

publik internal dan publik eksternal. 

 Lembaga pendidikan dalam hal ini menerapkan hal yang sama. 

Memperoleh perhatian dan simpati dengan cara mengelola hubungan dengan 

publiknya baik itu internal (mahasiswa/karyawan) maupun eksternal (orang 

tua/masyarakat/lembaga lain), menjadi poin penting yang harus dipikirkan oleh 

lembaga pendidikan. Selain itu, kondisi kehidupan yang semakin sulit diprediksi 

menuntut lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan yang baik. Dalam 



hal ini dibutuhkan penanganan secara profesional untuk mengurusi program-

program tersebut yaitu hubungan masyarakat (Humas). 

 Humas dalam hal ini merupakan fungsi manajemen yang fokus pada 

pengembangan diri dan membangun relasi baik secara individual maupun 

mewakili organisasi atau lembaga. Ini bertujuan agar memperoleh keuntungan 

bersama baik dari lembaga maupun publik. Publik itu sendiri meliputi internal dan 

eksternal karena ruang lingkup kegiatan hubungan masyarakat menyangkut 

banyak orang baik di dalam maupun di luar. 

Humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda yaitu memberikan 

informasi kepada khalayak dan menyerap reaksi dari khalayak. Setiap perusahaan 

atau lembaga mempunyai tujuan dan ingin mencapai tujuan itu. Selain itu 

perusahaan atau lembaga juga ingin menciptakan citra yang positif di mata 

masyarakat. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi Humas suatu 

perusahaan atau lembaga. 

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kegiatan kehumasan dalam 

mengelola media relations. Media sebagai salah satu alat dan sarana humas untuk 

menyampaikan informasi, pubikasi, dan promosi kepada publik internal dan 

publik eksternal sebuah perguruan tinggi. Pada umumnya ada 2 (dua) jenis media 

yang sering digunakan dalam kegiatan humas, yakni media internal dan media 

eksternal. Media internal sasarannya ditujukan kepada peserta didik 

(mahasiswa/siswa), tenaga pengajar (dosen/guru), dan pegawai administrasi atau 

karyawan di perguruan tinggi. Media eksternal sasarannya terdiri dari orang tua 



peserta didik, alumni, dunia industri atau usaha, instansi pemerintah dan swasta, 

serta masyarakat luas (Nasution, 2006:145). 

 Dalam penelitian ini difokuskan pada media eksternal yaitu relasi antara 

Humas dengan pers/wartawan. Media relations sangat diperlukan karena sering 

terjadi kesenjangan pelayanan informasi kehumasan dan sering terjadi ketegangan 

antara petugas humas dengan pers (media). Media relations sebenarnya bisa 

dikatakan sebagai upaya-upaya untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang 

maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan 

pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dan organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan. Jadi tujuan mengelola hubungan dengan media bukan hanya fokus 

pada penyampaian pesan suatu lembaga, tetapi juga memberikan pengertian dan 

pemahaman kepada publik tentang lembaga tersebut. 

 Peneliti dalam hal ini memilih Humas Perguruan Tinggi. Humas tidak bisa 

dipisahkan dengan sebuah lembaga khususnya lembaga pendidikan. Perguruan 

tinggi sebagai jenjang pendidikan paling tinggi merupakan pusat pengembangan 

ilmu pengetahuan, pusat penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat yang 

kehadirannya dapat menunjang dalam pengembangan kualitas sumber daya 

manusia. 

Saat ini di Indonesia telah berdiri ribuan perguruan tinggi yang terdiri dari 

114 Perguruan Tinggi Negeri, 2486 Perguruan Tinggi Swasta dan 65 Perguruan 

Tinggi Kedinasan (http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan 

tinggi_di_Indonesia diakses tgl 09 Mei 2011, pkl.22:40). Tidak tertutup 

kemungkinan banyak juga persaingan yang terjadi di antara ribuan perguruan 



tinggi tersebut. Perkembangan teknologi dan perubahan kondisi yang begitu cepat 

menuntut setiap perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan yang baik. Di sini 

dibutuhkan peran Humas yang kompeten dan dapat membangun relasi terhadap 

publiknya. 

 Perguruan tinggi mempunyai 2 jenis publik, yaitu publik internal dan 

publik eksternal. Media yang menghubungkan Humas dengan publik internalnya 

dinamakan media internal. Contoh media internal yaitu newsletter, majalah, dsb. 

Adapun cara Humas perguruan tinggi membangun relasi dengan publik 

eksternalnya yaitu dengan mengelola media relations dengan baik. Dalam hal ini 

media (pers) berfungsi selain sebagai informasi dan hiburan, juga sebagai sarana 

bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan mengkritik. Jadi penting bagi Humas 

untuk bisa menjalin hubungan baik dengan media agar bisa memperoleh 

publikasi, dapat menetralisir berita-berita negatif yang bisa saja muncul, serta bisa 

mempengaruhi opini publik tentang lembaga. 

Selain itu, menurut Nasution (2006) Humas merupakan kunci bagi suatu 

lembaga perguruan tinggi, yakni: 

a. Humas membantu mencari solusi dalam menyelesaikan masalah antar 

perguruan tinggi dengan masyarakat 

b. Humas bertindak sebagai mediator untuk membantu pimpinan perguruan 

tinggi mendengarkan kritikan, saran, dan harapan masyarakat, dan sebaliknya 

Humas juga harus mampu menjelaskan informasi dan kebijakan dari pimpinan 

perguruan tinggi 



c. Humas membantu mengatasi permasalahan yang terjadi pada perguruan tinggi 

dengan memberi masukan kepada pimpinan. 

Dengan demikian peran humas tersebut diharapkan sebagai “mata”, 

“telinga”, dan tangan kanan pimpinan perguruan tinggi yang ruang lingkupnya 

meliputi: membina hubungan ke dalam (mahasiswa, dosen, dan karyawan) dalam 

hal ini menjembatani komunikasi dua arah antar pimpinan dengan mahasiswa, 

dosen dan karyawan. Membina hubungan ke luar (orang tua mahasiswa, alumni, 

lembaga/instansi luar, dan masyarakat pengguna jasa, SLTA sebagai bahan baku  

universitas, media massa dalam membantu membangun opini) (Nasution, 

2006:80). 

Hubungan baik dengan media tentunya disertai harapan agar berbagai 

kegiatan yang dijalankan organisasi diliput media secara jujur, akurat dan 

berimbang. Untuk mencapai maksud tersebut maka organisasi wajib 

mengembangkan hubungan yang kokoh dan erat dengan media cetak, media 

penyiaran, dan tak kalah pentingnya, menjalin hubungan dengan media online. 

Tujuannya agar citra positif organisasi di mata para stakeholder-nya bisa terus 

terjaga dengan baik (Iriantara, 2005:5). 

Penelitian ini akan dilakukan terhadap dua perguruan tinggi negeri yang 

berada di Malang yaitu Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Islam 

Negeri Malang (UIN-Malang). Peneliti memilih kedua perguruan tinggi ini karena 

peneliti mempunyai asumsi adanya perbedaan karakter dari keduanya. Di satu sisi 

ada perguruan tinggi yang lebih bersifat general (umum) sedangkan di sisi lain 

ada perguruan tinggi yang lebih terfokus pada pendidikan yang islami. Selain itu, 



setiap perguruan tinggi merupakan kompetitor yang sehat bagi perguruan tinggi 

yang lain. Peneliti kemudian juga berasumsi bahwa kondisi ini berpengaruh dalam 

pengelolaan media relations-nya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat 

perbandingan kedua perguruan tinggi ini dalam menjalin hubungannya dengan 

media. 

Adapun fokus hal yang diperbandingkan itu sendiri adalah pengelolaan 

dan bentuk kegiatan media relations yang dilakukan oleh Humas kedua perguruan 

tinggi tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana Humas kedua perguruan 

tinggi ini mengelola relasinya dengan media dan apa saja bentuk kegiatan yang 

sudah dilakukan oleh Humas dalam menjalin hubungannya dengan media.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, yang menjadi 

permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pengelolaan 

media relations antara Humas perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Negeri 

Malang dan Universitas Islam Negeri Malang? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui perbandingan Humas Universitas Negeri Malang dan 

Universitas Islam Negeri Malang dalam mengelola media relations. 

2. Untuk mengetahui apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Humas 

Universitas Negeri Malang dan Universitas Islam Negeri Malang dalam 

mengelola media relations. 



3. Sebagai proses pembelajaran disiplin ilmu yang diperoleh peneliti selama 

perkuliahan dan membandingkan realita yang ada dalam dunia kerja suatu 

perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Negeri Malang dan Universitas Islam 

Negeri Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kajian ilmu 

komunikasi, khususnya bidang Humas. Dalam hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui proses pengelolaan media relations Humas. 

b. Dapat memberi pemahaman tentang pengelolaan media relations Humas di 

perguruan tinggi negeri khususnya Universitas Negeri Malang dan Universitas 

Islam Negeri Malang. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Hubungan Masyarakat 

1.1 Definisi Humas 

 Di Indonesia, istilah Humas atau Hubungan Masyarakat sebagai 

terjemahan dari public relations, sudah banyak dipergunakan oleh organisasi atau 

perusahaan. Walaupun dalam arti sebenarnya, public relations tidak sama dengan 

Hubungan Masyarakat karena masyarakat itu berarti society, tetapi istilah ini tetap 

digunakan karena baik dalam Hubungan Masyarakat ataupun Public Relations, 

sasaran yang dituju adalah sama yaitu orang-orang yang mempunyai kepentingan 

dengan organisasi atau perusahaan. 



 Begitu banyaknya definisi public relations saat ini, maka pemraktek public 

relations dari berbagai negara di seluruh dunia, yang terhimpun dalam organisasi 

yang bernama “The International Public Relations Association” (IPRA), 

bersepakat untuk merumuskan sebuah definisi dengan harapan dapat diterima dan 

dipraktekkan bersama. Definisinya adalah sebagai berikut : 

 “Public Relations is a  distinctive management function which helps 
establish and maintain mutual lines of communications, understanding, 
acceptance, and cooperations between an organizations, and its publics; involves 
the management of problems or issues; helps management to keep informed or 
and responsive to public opinion; defines and emphasizes the responsibility of 
management to serve the public interest; helps management keep abrease of 
effectively utilize change, serving as an early warning system to help anticipate 
trends, and uses research and sound and ethical communication techniques as it 
principle tools” (Rumanti, 2005:12). 
 
 Secara singkat, definisi yang dijelaskan Rumanti di atas dapat disimpulkan 

bahwa Hubungan Masyarakat sebagai fungsi manajemen yang khas yang berperan 

dalam membina dan memelihara hubungan antara organisasi dengan publiknya 

mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama. Kemudian 

melibatkan manajemen dalam permasalahan dan persoalan, membantu 

manajemen memberikan solusi dan tanggapan dalam hubungan dengan opini 

publik, memberikan tanggung jawab kepada manajemen untuk melayani 

kepentingan umum, menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan 

perubahan secara efektif, berperan dalam membantu mendahului kecendrungan; 

dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai 

sarana utama. 

 Dan Lattimore, et al. (2010) juga menawarkan definisi public relations 

sebagai sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian 



tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi 

perubahan organisasi. Para praktisi public relations berkomunikasi dengan semua 

masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan 

yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan 

harapan masyarakat. Mereka juga mengembangkan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program organisasi yang mempromosikan pertukaran pengaruh 

serta pemahaman di antara konstituen organisasi dan masyarakat. 

 Dengan demikian secara singkat pengertian Humas adalah proses 

komunikasi yang berlangsung dua arah antara suatu lembaga dengan publiknya 

baik internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan yang diinginkan lembaga 

dan bisa memenuhi kepentingan bersama. 

 

1.2 Ciri – Ciri Humas 

 Ada 4 (empat) ciri humas yang disebut sebagai karakteristik humas. 

Melalui karakteristik inilah kita dapat menilai apakah suatu aktivitas komunikasi 

dapat dikatakan humas atau bukan (Kusumastuti, 2004:15-17). 

a. Adanya Upaya Komunikasi Yang Bersifat Dua Arah 

 Hakikat humas adalah komunikasi. Namun, tidak semua komunikasi dapat 

dikatakan humas. Komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi 

dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. 

b. Sifatnya Yang Terencana 



 Humas adalah suatu kerja manajemen atau fungsi manajemen. Oleh karena 

itu, kerja humas haruslah menerapkan prinsip-prinsip manajemen, supaya hasil 

kerjanya dapat diukur. 

c. Berorientasi Pada Organisasi/Lembaga 

 Kerja yang dianggap identik dan berdekatan dengan humas adalah 

marketing. Namun kalau dicermati kedua bidang tersebut sebenarnya berbeda 

orientasi. Bila marketing berorientasi pada produk (output) untuk mencapai 

tingkat sales (penjualan) yang tinggi, maka humas berorientasi pada 

organisasi/lembaga (penghasil produk) untuk mencapai pengertian, kepercayaan, 

dan dukungan publik. Dengan mencermati orientasi tersebut, maka syarat mutlak 

dalam kerja humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi dan budaya 

organisasi/lembaga. Visi, misi, dan budaya organisasi/lembaga inilah yang 

menjadi materi utama humas, sehingga dapat mencapai tujuan humas dan 

mendukung tujuan manajemen lainnya, termasuk tujuan marketing. 

d. Sasarannya Adalah Publik 

 Sasaran humas adalah publik, yakni suatu kelompok masyarakat yang 

memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi, sasaran humas bukanlah 

perorangan. Hal ini perlu disampaikan sebab masih ada orang yang 

mengistilahkan PR sebagai personal relations. Terjemahan public relations 

menjadi hubungan masyarakat juga harus dibedakan dengan pengertian 

masyarakat sebagai “society”. Cara termudah untuk membedakannya adalah 

terletak pada adanya “interest”. Dalam praktik, publik ini dikelompokkan menjadi 

dua, yakni publik internal dan publik eksternal. 



1.3 Fungsi, Tugas, Tujuan dan Sasaran Humas 

 Humas mempunyai fungsi dan tugas dalam sebuah lembaga. Selain itu 

Humas juga mempunyai tujuan terhadap sasaran dan berkehendak ingin mencapai 

tujuan itu. 

 

1.3.1 Fungsi Humas 

  Fungsi Humas secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut (Effendy, 

2006:36): 

a. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi; 

b. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik 

eksternal maupun internal; 

c. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan 

informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik 

kepada organisasi; 

d. Melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan 

umum. 

 

1.3.2 Tugas Humas 

 Rincian tugas Humas sebagai berikut (Widjaja, 1997:57-59): 

a. Pengumpulan dan pengolahan data 

1) Mengumpulkan data untuk keperluan informasi 

2) Mengolah data 

3) Menyajikan data sehingga siap digunakan 



4) Mengarsipkan data sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan kembali 

5) Melayani kebutuhan data bagi yang memerlukan 

6) Membuat kliping dari seluruh media massa 

b. Penerangan 

1) Menyebarkan informasi, dengan jelas: 

a) Menyediakan dan mengumpulkan bahan informasi 

b) Memberikan paket informasi 

c) Memberikan bahan berita (release) baik yang tertulis maupun foto 

2) Mengadakan hubungan dengan media massa, yang berupa: 

a) Menyiapkan baik lewat pers maupun TVRI/RRI yang berbenutk 

berita, wawancara, varia pendidikan, dinamika pembangunan, 

siaran pedesaan, apresiasi budaya, dan lain-lain 

b) Mengadakan konferensi pers 

c) Mengatur wawancara langsung antara pejabat dengan para 

wartawan 

3) Mengadakan pemberian kehumasan yang berupa: 

a) Mengadakan temu karya (rapat kerja) 

b) Mengadakan temu karya para wartawan dengan para pejabat 

4) Membuat dokumentasi kegiatan lembaga, meliputi dokumentasi foto, 

rekaman pidato, film movie, sambutan-sambutan, siaran TVRI dalam 

bentuk video 

5) Menyelenggarakan pameran 



6) Memberikan pelayanan informasi dengan menyajikan berita-berita dan 

kliping 

7) Mentranskrip rekaman pidato dan mengarsipkannya 

8) Mengalbumkan foto-foto kegiatan 

9) Mengikuti kunjungan kerja pejabat/pimpinan 

10) Mengadakan wisata pers (press tour) ke obyek yang telah ditentukan. 

c. Publikasi 

1) Menerbitkan warta harian, mingguan, majalah bulanan, dan folder 

(leaflet) 

2) Menerbitkan buku kerja 

3) Menerbitkan kalender kerja 

4) Ikut serta menyelenggarakan pameran, antara lain pameran 

pembangunan. 

 

1.3.3 Tujuan Humas 

 Humas mempunyai dua tujuan yaitu dalam arti sempit dan arti luas. 

Tujuan Humas dalam arti sempit adalah mengusahakan terbentuknya the 

favourable public opinion, yaitu pendapat umum yang menguntungkan bagi 

organisasi. Sedangkan dalam arti luas Humas mempunyai tujuan untuk membantu 

pimpinan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan 

kegiatan yang penting karena dapat dikatakan bahwa keberhasilan administrasi 

adalah terletak pada baik dan tidaknya pengambilan keputusan (Setyodarmodjo, 

2003:47-54). 



Pendapat lain tentang tujuan Humas adalah untuk menciptakan, membina 

dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di 

satu pihak dan dengan publik di lain pihak dengan komunikasi yang harmonis dan 

timbal balik (Widjaja, 1997:55). 

 Humas dalam hal ini adalah sebuah proses komunikasi yang berlangsung 

dua arah. Secara otomatis, Humas mempunyai tujuan untuk selalu menjaga 

hubungan yang baik dengan publik internal maupun eksternal dari lembaga atau 

organisasi. 

 

1.3.4 Sasaran Humas 

 Sasaran Humas meliputi dua hal (Widjaja, 1997:59), yaitu: 

a. Sasaran yang berupa publik internal 

Yang dimaksud dengan publik adalah kelompok masyarakat yang harus 

selalu dihubungi dalam melaksanakan humas. Sasaran ini berada di 

lingkungan sendiri, yaitu seluruh pegawai mulai dari karyawan terendah 

sampai karyawan tertinggi. 

b. Sasaran yang berupa publik eksternal 

Sasaran ini berupa orang-orang yang berada di luar lingkungan/jajaran, 

misalnya para anggota masyarakat dan wartawan. 

 

1.4 Strategi Pokok Dan Operasional Humas 

 Untuk mencapai tujuan dan menjaga citra lembaga, Humas harus 

mempunyai strategi dalam menjalin hubungan dengan publiknya. 



1.4.1 Strategi Pokok Humas 

 Strategi pokok humas diarahkan untuk meningkatkan mekanisme 

komunikasi dua arah antara lembaga dengan sasaran humas agar hasil-hasil yang 

dicapai oleh lembaga dapat dikenal oleh sasaran humas, sehingga sasaran humas 

akan ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan lembaga khususnya dan 

tujuan pembangunan nasional umumnya (Widjaja, 1997:59). 

 

1.4.2 Strategi Operasional Humas 

 Humas berfungsi untuk menimbulkan iklim yang dapat mengembangkan 

tanggung jawab dan partisipasi seluruh sasaran humas untuk ikut serta 

mewujudkan tujuan (Widjaja, 1997:60). 

Strategi operasional yang digunakan oleh Humas adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan kemasyarakatan 

Pelaksanaan program Humas dilakukan dengan pendekatan 

kemasyarakatan, melalui mekanisme sosio-kultural. Ini berarti bahwa 

opini publik (pendapat umum) yang tersurat dalam berbagai media 

massa merupakan pencerminan dari pendapat dan kehendak 

masyarakat. 

Oleh sebab itu tulisan-tulisan yang berada di surat kabar dan media 

cetak lain yang berupa surat pembaca, tajuk rencana, pojok, dan lain-

lain  merupakan indikasi pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan 

pendidikan dan kebudayaan. Hal ini perlu pendekatan dan perlakuan 



secara seksama agar tidak terjadi “ledakan-ledakan” yang tidak 

diinginkan. 

b. Pendekatan koordinatif dan integratif 

Pendekatan ini dilakukan dengan koordinasi dan integrasi di dalam 

Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) untuk mempercepat 

tercapainya program Humas. 

c. Pendekatan edukatif dan persuasif 

Pendekatan edukatif dan persuasif ini mempunyai peranan penting 

untuk mencapai perubahan sikap mental yang negatif dari pasar 

sasaran Humas, terutama dari media massa, agar lebih berperan serta 

secara positif dalam ikut mewujudkan tujuan pembangunan. 

d. Penyelenggaraan sistem penerangan terpadu 

Penerangan terpadu dan berkesinambungan dimaksudkan untuk 

meningkatkan gerak langkah operasional antara Humas dan petugas 

yang berkenaan dengan kehumasan, sehingga terarah ke tercapainya 

tujuan kehumasan. 

 

1.5 Kegiatan Humas 

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 presentasi, menulis untuk pers (press 

release), membuat rekomendasi dan sebagainya. Sedangkan verbal lisan antara 



lain jumpa pers, guest guide/open house, announcer, presenter, desk informations 

dan sebagainya. Kegiatan komunikasi nonverbal meliputi penyelenggaraan 

pameran, seminar, special event, riset/penelitian, pers kliping dan sebagainya 

(Kusumastuti, 2004:27). 

 Secara spesifik, kegiatan-kegiatan Humas sebuah industri pada umumnya 

meliputi menjalin hubungan-hubungan dengan para pegawai (employee relations), 

para tetangga, yaitu orang-orang yang tinggal di daerah sekitar badan itu 

(community relations), para pemegang saham (stockholder relations), pemerintah 

(governmental relations), bidang pendidikan (educational relations), para dealer 

(dealer relations), pers (media relations) dsb. Adapun kegiatan Humas sebuah 

universitas mencakup hubungan-hubungan dengan: para pimpinan universitas, 

fakultas-fakultas, para dosen/pengajar, mahasiswa, pegawai, orang-orang yang 

tinggal di daerah universitas, para alumni, dewan penyantun, para donor, 

pemerintah, lembaga-lembaga, pers, dan sebagainya (Abdurrachman, 1995:44-

45). 

 

2. Media Relations 

2.1 Pengertian Media Relations 

 Salah satu kegiatan Humas yang paling utama adalah melakukan media 

relations. Penting bagi seorang Humas untuk menjalin hubungan dengan media. 

Media bisa membentuk opini publik tentang lembaga. Jadi jika hubungan Humas 

dengan media terjalin dengan baik maka opini publik yang terbentuk juga akan 

positif. 



 Menurut Yosal Iriantara, media relations bisa diartikan “merupakan 

bagian dari PR (Humas) eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan 

baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan publik 

(-publik-)nya untuk mencapai tujuan organisasi.” Dari sisi organisasi, membina 

dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa itu paling tidak berarti 

memenuhi dan menanggapi kebutuhan dan kepentingan media massa terhadap 

organisasi tersebut. Karena watak komunikasi dalam PR adalah dua arah, maka 

praktik media relations pula bukan hanya mengomunikasikan ke luar organisasi 

melainkan juga menjadi komunikan yang baik dari apa yang dikomunikasikan 

dari luar organisasi (Iriantara, 2005:32). 

 Pendapat lain menurut Frank Jefkins (1992) media relations adalah usaha 

untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau 

informasi Humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi 

khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.2 Tujuan Media Relations Bagi Organisasi 

 Secara rinci tujuan media relations bagi organisasi adalah (Wardhani, 

2008:11) : 

a. Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta 

langkah lembaga/organisasi yang baik untuk diketahui umum. 

b. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan, 

ulasan, tajuk yang wajar, obyektif dan seimbang (balance)) mengenai hal-

hal yang menguntungkan lembaga/organisasi. 



c. Untuk memperoleh umpan balik mengenai upaya dan kegiatan 

lembaga/organisasi. 

d. Untuk melengkapi data/informasi bagi pimpinan lembaga/organisasi bagi 

keperluan pembuatan penilaian (assesment) secara tepat mengenai situasi 

atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan lembaga/organisasi. 

e. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh 

rasa saling percaya dan menghormati. 

Jadi media relations sangat penting bagi sebuah organisasi. Suatu 

lembaga/organisasi bisa mempublikasikan kegiatannya lewat media relations. 

Selain itu juga secara tidak langsung bisa menjalin hubungan baik dengan 

publiknya, terutama media. 

 

2.3 Prinsip Umum Media Relations 

 Humas dan media sangat erat kaitannya. Humas membutuhkan media 

untuk mempublikasikan kegiatan yang dijalankan. Sedangkan media/pers 

mendapatkan berita dari Humas. Jadi penting untuk menjalin hubungan baik 

dengan pers. 

Berikut ini akan diuraikan beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan 

oleh setiap praktisi humas dalam rangka menciptakan dan membina hubungan 

pers yang baik (Jefkins, 1992:101): 

a. Memahami dan melayani media 



Dengan berbekalkan semua pengetahuan, maka seorang praktisi humas 

akan mampu menjalin kerjasama dengan pihak media. Ia juga akan dapat 

menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. 

b. Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya 

Para praktisi humas harus senantiasa siap menyediakan atau memasok 

materi-materi yang akurat di mana saja dan kapan saja hal itu dibutuhkan. 

Hanya dengan cara inilah ia akan dinilai sebagai suatu sumber informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya oleh para jurnalis. Bertolak dari 

kenyataan itu, maka komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan 

akan lebih mudah diciptakan dan dipelihara. 

c. Menyediakan salinan yang baik 

Misalnya saja menyediakan reproduksi foto-foto yang baik, menarik, dan 

jelas. Dengan adanya teknologi input langsung melaui komputer 

(teknologi ini sangat memudahkan koreksi dan penyusunan ulang dari 

suatu terbitan, seperti siaran berita ataau news release), penyediaan salinan 

naskah dan foto-foto yang baik secara cepat menjadi semakin penting. 

d. Bekerja sama dalam penyediaan materi 

Sebagai contoh, petugas humas dan jurnalis dapat bekerja sama dalam 

mempersiapkan sebuah acara wawancara atau temu pers dengan tokoh-

tokoh tertentu. 

e. Menyediakan fasilitas verifikasi 

Para praktisi humas juga perlu memberi kesempatan kepada para jurnalis 

untuk melakukan verifikasi (membuktikan kebenaran) atas setiap materi 



yang mereka terima. Contoh konkretnya, para jurnalis itu diizinkan untuk 

langsung menengok fasilitas atau kondisi-kondisi organisasi yang hendak 

diberitakan. 

f. Membagun hubungan personal yang kokoh 

Suatu hubungan personal yang kokoh dan positif hanya akan tercipta serta 

terpelihara apabila dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, kerja sama, dan 

sikap saling menghormati profesi masing-masing. 

Di samping prinsip di atas, dalam dunia media relations juga dikenal ada 

prinsip yang kemudian sering menjadi acuan dalam menyusun taktik media 

relations. Prinsip tersebut dinamakan Lima Prinsip Dasar yang menjadi pedoman 

dalam berhubungan dengan media massa yakni (Iriantara, 2005:92) : 

a. Memperhatikan tenggat waktu (deadline) media massa 

b. Jangan pernah berbohong – bicara benar atau diam 

c. Mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab (rapport) dengan media 

d. Menjadi narasumber yang berharga 

e. Jangan membuka pertengkaran yang tak perlu 

Humas dan pers sama-sama bekerja dalam bidang komunikasi. Humas 

mempunyai tanggung jawab terhadap lembaga yang dinaungi. Humas harus 

menciptakan komunikasi yang baik terhadap publik lembaganya. Salah satunya 

dengan menjalin hubungan baik dengan pers. Sementara pers juga bertanggung 

jawab untuk memberikan informasi terhadap masyarakat. Informasi ini harus 

merupakan informasi yang bermanfaat. 



Tidak tertutup kemungkinan jika ada konflik antara Humas dan pers. Jika 

Humas tidak bisa menjalin hubungan baik dengan pers, maka bisa jadi pers akan 

memberitakan hal-hal yang negatif tentang lembaga/organisasi yang dinaungi 

Humas yang bersangkutan. 

 

2.4 Praktik Media Relations 

Media relations sebagai bagian dari Humas tentu saja mengikuti langkah-

langkah standar dalam Humas. Proses yang standar itu menurut Iriantara (2005) 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Fakta 

Pengumpulan fakta bisa dilakukan dengan penelitian, menganalisis 

pemberitaan media, atau membaca kecendrungan (trend analysis). 

b. Merumuskan Permasalahan 

Berdasarkan hasil penelitian, atau kajian itu kemudian dirumuskan 

permasalahan yang dihadapi organisasi. Misalnya organisasi menghadapi 

permasalahan memburuknya citra salah satu produk atau publik 

memersepsi secara keliru program inovasi produk yang dijalankan 

organisasi bisnis. 

c. Perencanaan dan Penyusunan Program 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan itu lalu dibuat 

perencanaan untuk memperbaikinya. Misalnya, setelah diketahui citra 

yang memburuk direncanakan dan disusun program pemulihan citra. 

d. Tindakan dan Komunikasi 



Setelah merencanakan dan menyusun program kemudian dilanjutkan 

dengan menjalankan rencana itu melalui tindakan dan komunikasi. 

Tindakan tersebut misalnya meluncurkan iklan yang baru atau 

menyelenggarakan konferensi pers. 

e. Evaluasi 

Setelah semua tahap dilalui, pastilah harus dilakukan evaluasi terhadap 

semua rangkaian kegiatan dan program PR tersebut. Evaluasi tersebut 

pada umumnya untuk melihat pengaruh jangka pendek (keluaran program 

/ output) dan pengaruh jangka panjang (dampak program / outcome). 

Perubahan persepsi publik terhadap produk setelah melihat iklan atau 

komunikasi lain yang dilakukan organisasi adalah keluaran program PR. 

Bila persepsi itu bertahan lama dan berubah menjadi keyakinan serta 

tertanamnya citra baik, maka hal itu adalah dampak program atau kegiatan 

PR organisasi. 

 

2.5 Bentuk-Bentuk Kegiatan Media Relations 

 Dalam upaya membina hubungan pers, maka PR akan melakukan berbagai 

kegiatan yang bersentuhan dengan pers antara lain (Soemirat dan Elvinaro, 

2008:128-129): 

a. Konferensi pers, temu pers atau jumpa pers yaitu diberikan secara 

simultan/berbarengan oleh seseorang pejabat pemerintah atau swasta 

kepada sekelompok wartawan, bahkan bisa ratusan wartawan sekaligus. 



b. Press Briefing yaitu diselenggarakan secara regular oleh seorang pejabat 

PR. Dalam kegiatan ini disampaikannya informasi-informasi mengenai 

kegiatan yang baru terjadi kepada pers, juga diadakan tanggapan-

tanggapan atau pertanyaan bila wartawan belum puas dan menginginkan 

keterangan lebih rinci. 

c. Press Tour yaitu diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga 

untuk mengunjungi daerah tertentu dan mereka pun (pers) diajak 

menikmati obyek wisata yang menarik. 

d. Press Release atau siaran pers sebagai publisitas yaitu media yang banyak 

digunakan dalam kegiatan kehumasan karena dapat menyebarkan berita. 

Istilah press release mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya 

berkenaan dengan media cetak (surat kabar dan majalah), tetapi mencakup 

media elektronik  (radio dan televisi).  

e. Special Event yaitu peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan PR yang 

penting yang memuaskan banyak orang untuk ikut serta dalam suatu 

kesempatan, mampu meningkatkan pengetahuan dan memenuhi selera 

publik seperti peresmian gedung atau peringatan ulang tahun perusahaan. 

Kegiatan ini biasanya mengundang pers untuk meliputnya. 

f. Press Luncheon (Press Gathering) yaitu pejabat PR mengadakan jamuan 

makan siang bagi para wakil media massa/wartawan, sehingga pada 

kesempatan ini pihak pers bisa bertemu dengan top manajemen 

perusahaan/lembaga guna mendengar perkembangan perusahaan/lembaga 

tersebut. 



g. Wawancara Pers yaitu sifatnya lebih pribadi, lebih individual. PR atau top 

manajemen yang diwawancarai hanya berhadapan dengan wartawan yang 

bersangkutan. Meskipun misalnya, pejabat seusai meresmikan suatu acara 

diwawancarai banyak wartawan, bahkan diliput televisi dan radio, tetap 

saja wawancara itu bersifat individual, hanya dua orang saja, wartawan 

yang mewawancarai dan orang yang bersangkutan yang diwawancarai. 

Setiap wartawan yang mewawancarai mempunyai pertanyaan khusus yang 

diinginkan oleh medianya, kendati secara bersamaan mewawancarai 

pejabat atau tokoh tersebut. 

 

3. Humas Perguruan Tinggi 

3.1 Posisi Humas Di Perguruan Tinggi 

 Tiap perguruan tinggi menempatkan Humas pada posisi yang berbeda. Ini 

dikarenakan persepsi beberapa perguruan tinggi terhadap Humas berbeda-beda. 

Pada dasarnya, Humas harus berada pada posisi yang penting dalam struktur 

organisasi karena Humas bisa menentukan tercapainya tujuan dan menjaga citra 

lembaga perguruan tinggi. Humas juga menjadi sarana penghubung antara 

lembaga dengan publiknya. Jadi lembaga bisa memanfaatkan Humas untuk 

menyampaikan informasi dan publikasi tentang lembaga terhadap publik. 

 Bertolak dari posisi Humas dalam struktur organisasi perguruan tinggi 

(PT) dapat ditentukan determinasi pada strategi apa yang akan dijalankan atau 

digunakan PT tersebut. Asumsi inilah yang membedakan kedudukan dan strategi 



yang digunakan dalam setiap organisasi PT, hal ini dengan alasan (Nasution, 

2006:93-94): 

a. Ditentukan ukuran organisasi PT, artinya besar atau kecilnya suatu PT 

akan menentukan kedudukan dan strategi Humas yang akan digunakan 

oleh suatu organisasi. 

b. Ditentukan nilai atau arti pentingnya fungsi Humas bagi pihak pimpinan 

PT dalam menjalankan manajemen, artinya pandangan pihak manajemen 

terhadap nilai signifikasi Humas, ditentukan pula pada apa dan bagaimana 

kedudukan dan strategi Humas itu dijalankan dalam suatu organisasi PT. 

Pandangan ini terutama tergantung pada pandangan pihak pimpinan dari 

PT dalam melihat fungsi dan peran Humas dalam suatu organisasi. 

c. Ditentukan karakteristik khas atau cirri-ciri khas kehumasan masing-

masing lembaga PT. Faktor ketiga sangat ditentukan oleh kredibilitas, 

kapabilitas, akuntabilitas, dan profesionalitas pihak Humas dalam suatu 

organisasi PT. 

d. Posisi Humas ditentukan aturan yang dibuat suatu lembaga, artinya ada 

aturan yang telah dibuat suatu PT yang meletakkan kedudukan pada 

struktur yang telah diatur dalam aturan yang telah tertulis, seperti pada 

Organisasi Tata Kerja (OTK) dan Statuta Universitas. Sebagian besar 

perguruan tinggi negeri memposisikan struktur Humas diletakkan pada 

struktur paling bawah, yakni pada Sub Bagian (Subbag), sehingga dengan 

kedudukan ini membuat strategi dan aktivitas Humas selalu mendapat 

hambatan khususnya pada birokrasi di PT dalam menerima dan 



menyampaikan informasi, saran, dan pendapat hasil dari survey opini 

publik yang terjadi terhadap lembaga tersebut. 

Berikut ini perkiraan posisi Humas dalam struktur perguruan tinggi 

(Nasution, 2006:96) : 

 

        

        ………......      …………….                                          …………. 

                                                   

                                                                          ……………………….. 
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Keterangan: 

i. Garis tidak terputus ( _____ ) : garis konstruksi 

ii. Garis terputus ( …..… ) : garis koordinasi dan fungsional 

Struktur organisasi di atas merupakan struktur yang ideal untuk posisi 

Humas yaitu di bawah pimpinan rektor. Inti dari pekerjaan Humas adalah 

berhubungan dengan publik, jadi posisisinya pun harus berada di atas. Humas 

secara koordinatif langsung di bawah rektor dan secara fungsional berada di 

bawah tanggung jawab pembantu rektor. 

 

3.2 Fungsi Humas Perguruan Tinggi 

Salah satu fungsi humas dalam perguruan tinggi secara spesifik yaitu 

mengharapkan citra yang baik dan promosi. Humas perguruan tinggi selaku 

sumber informasi perguruan tinggi harus dapat menjalin hubungan dan kerjasama 

secara proporsional dan profesional, tanpa saling intervensi dengan pers sebagai 

media penyampaian informasi sesuai dengan transparansi informasi. Pers disini 

berfungsi sebagai pencari dan penulis berita yang mengandung nilai positif dan 

negatif dari perguruan tinggi. 

Di samping itu fungsi penting lainnya yang harus dilakukan Humas 

perguruan tinggi sekarang ini ada 2 (dua) hal, yakni : (a) Fungsi membangun 

(konstruktif), dalam hal ini perguruan tinggi dapat membagi pada aspek keilmuan 

sebagai alat memecahkan masalah manusia yang dapat diterima masyarakat, dan 

kebijakan perguruan tinggi bisa diterima segenap sivitas akademika; (b) Fungsi 

korektif, dimana Humas harus mampu menetralisir setiap opini negatif yang 



berkembang di masyarakat internal maupun eksternal. Fungsi korektif ini 

berusaha agar perguruan tinggi tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan 

organisasi. Selain itu juga memberikan input yang diperlukan dalam mengambil 

kebijaksanaan (Nasution, 2006:85). 

 

F. KERANGKA KONSEPTUAL 

1. Media Relations 

 Media relations dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh Humas untuk menjalin hubungan baik dengan media dalam rangka 

membentuk opini publik yang positif terhadap lembaga/perusahaan dan untuk 

mencapai tujuan yang diiinginkan oleh lembaga. 

 

2. Pengelolaan Media Relations 

 Menjalin dan mengelola relasi dengan media bisa dibangun melalui dua 

bentuk relasi, yakni relasi tugas dan relasi pribadi. Pihak organisasi yang 

membangun relasi tersebut membentuk tim media yang bertugas dan bertanggung 

jawab untuk menjalin relasi yang harmonis dengan media massa baik secara 

institusional maupun secara individual dengan wartawan (Iriantara, 2005:89). 

 Dalam mengelola media relations, harus dilihat bagaimana posisi Humas 

di perguruan tinggi. Selain itu, Humas perlu memperhatikan bentuk-bentuk 

kegiatan yang dilakukan dalam menjalin relasi dengan media serta teknik yang 

digunakan dalam pengorganisasian media relations. 

 



3. Humas Perguruan Tinggi 

 Humas perguruan tinggi merupakan “saluran penghubung” antara lembaga 

dengan publiknya. Jadi posisi Humas dalam struktur organisasi universitas juga 

menjadi sangat penting. Akan tetapi kedudukan Humas di perguruan tinggi 

terkadang tidak strategis. Ini mempengaruhi peran dan fungsi Humas dalam 

melakukan kegiatannya. 

Organisasi universitas atau institut dijelaskan pada pasal 35 PP Nomor 60, 

“Organisasi universitas terdiri dari: (a) unsur pimpinan: rektor dan pembantu 

rektor, (b) senat universitas/institut, (c) unsur pelaksana akademik: fakultas, 

lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian masyarakat, (d) unsur pelaksana 

administrasi: biro, (e) unsur penunjang: unit pelaksana teknis, (f) unsur lain yang 

dianggap perlu”. Dari penjelasan pasal ini berarti Humas sebagai salah satu unit 

pelaksana di bidang informasi dan hubungan masyarakat pada perguruan tinggi 

karena isi pasal tersebut menjelaskan bahwa unsur penunjang dalam bentuk unit 

pelaksana teknis (UPT) bisa dibuat apabila dianggap perlu (Nasution, 2006:99) 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Tipe Penelitian 

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Secara singkat Moleong (2006) mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 



dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. 

 Selain itu, metode kualitatif juga dapat digunakan untuk mengungkap dan 

memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui serta 

dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit 

diketahui (Strauss & Corbin, 2003:5). 

 Adapun sifat dari penelitian ini adalah komparatif yaitu peneliti 

bermaksud membuat komparasi (membandingkan) antara variabel yang satu 

dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini hal yang ingin dibandingkan adalah 

pengelolaan media relations antara Humas Universitas Negeri Malang dan 

Universitas Islam Negeri Malang. 

 

2. Fokus Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti sengaja membatasi ruang lingkup penelitian. 

Hal ini dimaksudkan agar penelitian tetap pada fokusnya dan pada jalur semula 

yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun fokus penelitian ini, yaitu: 

a. Perbandingan pengelolaan media relations oleh Humas UM dan UIN 

b. Bentuk kegiatan media relations yang dilakukan oleh Humas UM dan UIN 

 

4. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di bagian Humas UM dan UIN. Maksud 

pemilihan lokasi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Humas perguruan 



tinggi khususnya Universitas Negeri Malang dan Universitas Islam Negeri 

Malang dalam mengelola media relations. 

 

5. Subjek Penelitian 

 Untuk menentukan subyek atau informan pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposif karena tidak adanya kerangka sampling dari unsur-unsur yang 

ada. Dari sini subjek akan dipilih secara purposif sesuai dengan keperluan karena 

yang digali dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi, bukan kuantitas 

responden. 

 Pada penelitian ini informan yang diambil adalah karyawan Humas UM 

dan UIN yang mempunyai kriteria sebagai berikut: 

a. Terdaftar dalam struktur organisasi kehumasan UM dan UIN 

b. Masih aktif di lingkungan kehumasan UM dan UIN 

c. Mempunyai atau memiliki wewenang berpartisipasi dalam pengelolaan media 

relations Humas UM dan UIN 

Dari kriteria di atas maka didapatkan informan pada penelitian ini adalah: 

1. Kepala Humas UM dan UIN 

2. Wakil kepala Humas UM dan UIN 

3. Staff bagian media relations UM dan UIN 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penulisan skripsi nantinya penulis menggunakan cara pengumpulan 

data, yaitu: 



a. Wawancara 

Salah satu teknik pengumpulan data adalah menggunakan pertanyaan 

secara lisan kepada subyek penelitian yang biasa dikenal dengan wawancara. 

Secara singkat wawancara dapat diartikan sebagai percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006:186). 

 Melalui teknik ini, peneliti akan memperoleh banyak data karena bisa 

berhubungan langsung dengan responden. Teknik wawancara juga membuat 

peneliti langsung mengetahui bagaimana respon dan penjelasan secara detail oleh 

pihak yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 

orang-orang yang termasuk dalam kategori subyek penelitian. 

 Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam 

(Depth Interview). Menurut Kriyantono (2007), wawancara mendalam adalah 

suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap 

muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. 

 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah berupa informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumen 

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak 

hal dokumen sebagai sumber data  dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, 

bahkan untuk meramalkan (Hamidi, 2004:72). 



 Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk melihat 

data-data kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh kedua Humas perguruan 

tinggi tersebut dalam menjalin hubungan dengan media. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis domain. Menurut Bungin (dalam Kriyantono, 2007:196), teknik 

analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran-gambaran objek riset 

secara umum atau menganalisis di tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang 

objek riset tersebut. Artinya teknik ini bertujuan mendapatkan gambaran 

seutuhnya dari objek yang diriseti, tanpa harus membuat rincian secara detail 

unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek riset tersebut. 

Analisis domain adalah salah satu analisis data model Spradley. Analisis 

data menurut model ini memanfaatkan adanya hubungan semantik. Adapun 

kategori semantik tersebut sebagai berikut (Kriyantono, 2007:196-197): 

 Jenis (pemasukan secara ketat) : X adalah sejenis Y 

 Alasan : X adalah alasan untuk melakukan Y 

 Lokasi : X adalah tempat melakukan Y 

 Cara : X adalah cara melakukan Y 

 

Dari latar belakang penelitian, dijelaskan bahwa fokus hal yang 

diperbandingkan adalah pengelolaan dan bentuk kegiatan media relations. Maka 

analisis data yang akan dilakukan adalah mencakup pokok permasalahan dengan 



menelusuri hubungan semantik yang ada yaitu dilihat dari domain yang 

berhubungan dengan jenis, alasan, lokasi dan cara. Dari kategori semantik 

tersebut, kemudian dibuatlah tabel untuk menganalisis data dari hasil penelitian 

ini sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Kategori (Domain) Bentuk Hubungan Pertanyaan 

Jenis 

 

 

 

 

 

Alasan 

 

 

 

Lokasi 

 

 

 

Cara 

 

 

 

X adalah sejenis Y 

 

 

 

 

 

X adalah alasan untuk 

melakukan Y 

 

 

X adalah tempat 

melakukan Y 

 

 

X adalah cara melakukan 

Y 

 

 

Apa saja jenis atau 

bentuk kegiatan media 

relations yang 

dilaksanakan oleh 

Humas? 

 

Apa saja yang menjadi 

alasan Humas melakukan 

kegiatan media relations? 

 

Dimana Humas 

melakukan kegiatan 

media relations? 

 

 Apa saja cara-cara atau 

teknik-teknik yang 

biasa dilakukan Humas 

dalam kegiatan media 

relations? 

 Bagaimana cara Humas 

mengelola media 

relations-nya? 

 



8. Teknik Keabsahan Data 

Setiap riset harus bisa dinilai. Penilaian keabsahan riset kualitatif biasanya 

terjadi sewaktu proses pengumpulan data dan analisis-interpretasi data. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik trustworthiness yaitu menguji kebenaran dan 

kejujuran subjek dalam mengungkap relaitas menurut apa yang dialami atau 

dibayangkan (Kriyantono, 2007:71). Trustworthiness yang digunakan adalah 

analisis triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Dalam hal 

ini peneliti akan melihat hasil penelitian dengan data dokumentasi yang ada. 

Selain teknik trustworthiness, untuk menilai keabsahan data dari penelitian 

ini digunakan juga teknik intersubjectivity agreement yaitu semua pandangan, 

pendapat dan data dari subjek didialogkan dengan pendapat, pandangan, atau data 

dari subjek lainnya. Tujuannya untuk menghasilkan titik temu antar data. Dalam 

hal ini peneliti akan mewawancarai wartawan atau pihak media guna 

mendialogkan data dari subjek penelitian yaitu Humas. 

 

 


