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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Menggeliatnya lagi kunjungan wisatawan asing maupun domestik 

belakangan ini memacu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan untuk 

berlomba-lomba dalam memberikan kepuasan jasa penginapan bagi para 

wisatawan. Berbagai cara, trik dan strategi dilakukan agar para wisatawan 

yang berkunjung tertarik untuk menginap atau bermalam di hotel yang 

sekiranya membeikan pelayanan lebih. Marketing promosi hotel juga menjadi 

pedoman bagi para wisatawan untuk lebih selektif tehadap hotel mana saja 

yang sekiranya memberikan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan. 

  Namun dalam hal ini apa yang menjadi kenginan pihak hotel sekiranya 

tidak dapat terlaksana bilamana tidak adanya kerjasama antara pihak-pihak 

yang berkepentingan di dalamnya. Pihak-pihak yang berkepentingan disini 

maksudnya adalah para stokeholders, manajemen, public relations dan 

karyawan semua pihak tersebut harus mampu bekerjasama dengan sebaik 

mungkin agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Keberadaan PR disini 

cukup memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup perusahaan, 

bagaimana praktisi public relations disini harus mampu menjaga hubungan 

baik dengan pihak internal dan external perusahaan agar citra perusahaan yang 

terbentuk di publik menjadi baik. Dalam hal ini praktisi public relations tidak 

dapat bekerja sendiri untuk memenuhi target dan sasaran perusahaan. Oleh 
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karena itu praktisi public relations disini harus bisa menjaga hubungan baik 

dengan pihak internal perusahaan, ini dimaksudkan agar terciptanya kerjasama 

dan keharmonisan dalam perusahaan. Praktisi public relations disini adalah 

sebagai jembatan untuk menyampaikan keinginan manajemen kepada 

karyawan begitu pula sebaliknya keinginan karyawan kepada manajemen. 

Mengingat pentingnya peranan praktisi public relations disini, bagaimana 

praktisi public relations harus mampu menjalankan kewajiban dengan sebaik-

baiknya, selian itu pula public relations disini harus mampu menjaga 

hubungan baik dengan pihak internal dan external perusahaan agar 

keberlangsungan hidup perusahaan tetap terjaga. 

  Peranan komunikasi timbal balik dalam suatu aktifitas manajemen 

organisasi atau lembaga masa kini khususnya dalam perusahaan besar 

diserahkan atau dilaksanakan oleh public relations/humas. Berdasarkan hal 

tersebut maka diharapkan praktisi public relations The Jayakarta Hotel 

Lombok mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 

organisasi/perusahaannya secara optimal. Fungsi manajemen disini lebih 

dikhususkan pada proses penyampaian informasi kepada karyawan. Informasi 

adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna 

yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam 

pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. 

Keberadaan informasi dalam perusahaan dianggap peneliti sangat penting 

karena kehadiran informasi dalam perusahaan mampu menciptakan kestabilan 

dan keharmonisan di dalam perusahaan. Dan juga agar tidak terjadi 
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kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas masing-masing anggota yang 

terlibat dalam organisasi/perusahaan. 

  Oleh karena itu praktisi public relations The Jayakarta Hotel Lombok 

harus mampu dengan semaksimal mungkin dalam menyampaikan informasi 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. The Jayakarta Hotel 

Lombok adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang perhotelan. Dimana 

hotel ini merupakan hotel bebintang 4 yang terletak di daerah sentral 

pariwisata pulau Lombok. Berada dalam barisan pantai Senggigi, pantai yang 

indah dengan pemandangan taman tropis yang luas dan menawarkan 

pemandangan hamparan laut dengan pasir putih. The Jayakarta Hotel Lombok 

menyediakan pelayanan Standart International dengan fasilitas yang lengkap 

di dalam suasana khas kebudayaan setempat. 

  Hotel yang begitu elegan seperti ini tidak akan mampu bertahan untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan bilamana di dalamnya tidak terdapat 

pihak-pihak yang berperan aktif dalam usaha pengembangan dan promosi 

hotel tersebut. Pihak-pihak terkait disini antara lain: stokeholders, manajemen, 

public relations dan karyawan. Bagaimana pihak-pihak tersebut harus mampu 

bekejasama dengan baik. Kerjasama tersebut dapat tercipta bilamana 

pembagian tugas dan kebijakan-kebijakan perusahaan tersampaikan dengan 

baik. Kebijakan-kebijakan tersebut disampaikan dalam bentuk informasi 

kepada pihak internal perusahaan dilakukan semaksimal mungkin sehingga 

apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercipta dan keberlangsungan hidup 

perusahaan tetap terjaga.  



 4 

   

  Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk memaparkan tentang 

bagaimana informasi disampaikan dari pihak manajemen kepada karyawan. 

Penyampaian informasi disini menurut peneliti adalah sangat pentng, karena 

keberadaan informasi merupakan salah satu cara yang harus dilakukan oleh 

hotel tersebut dalam usaha untuk mencapai tujuan dan keberlangsungan hidup 

hotel tersebut. Informasi disini yang coba untuk diteliti adalah tentang 

kebijakan-kebijakan yang disampaikan manajemen kepada karyawannya.  

  Berdasarkan dari penjelasan singkat di atas maka praktisi Public 

Relations The Jayakarta Hotel harus mampu menjalankan peranannya dengan 

sebaik mungkin dan juga dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam 

hotel tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka 

dapat dibuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana opini 

karyawan  tentang public relations dalam menyampaikan informasi. 

C. Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui opini karyawan tentang  public relations dalam 

menyampaikan informasi. 
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D. Kegunaan Penelitian 

  1. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi public relations ataupun Humas dalam usaha untuk terus tetap 

menjalankan peranannya dan juga tetap menjalin atau menjaga 

hubungan baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan 

sehingga keberlangsungan hidup perusahaan tetap terjaga. 

  2. Secara akademis, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi peneliti lanjut yang berkaitan dengan  public relations. 

E. Tinjauan Pustaka 

 A. Komunikasi Organisasi 

  A.1.Persepsi Tentang Komunikasi Organisasi 

  Redding dan Sanborn mengatakan bahwa komunikasi 

organisasi adalah pengiriman informasi dalam oganisasi yang 

kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi 

internal, hubungan manusia, hubungan pesatuan pengelola, 

komunikasi downward atau komunkasi dari atasan kepada bawahan, 

komunikasi upward atau komunikasi dari bawahan kepada atasan, 

komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama 

level/tingkatnya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasidan 

berbicara, mendengarkan, menulis dan komunkasi evaluasi program. 

(Arni Muhammad,2005:65)  

  Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss (1996) mengatakan beberapa 

ciri utama komunikasi organisasional adalah faktor-faktor struktural 
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dalam organisasi yangmengharuskan para anggotanya agar bertindak 

sesuai peranan yang diharapkan. 

  R. Wayne Pace dan Don F. Faules (1998) mengklarisifikasikan 

definisi komunikasi menjadi dua, yakni definisi fungsional adalah 

sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit 

komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. 

Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan 

hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam 

suatu lingkungan. Sedangkan definisi interpretative komunikasi 

organisasi cenderung menekankan pada kegiatan penangan pesan yang 

terkandung dalam suatu “batas organisasional (organization 

boundary)”. Dengan kata lain definisi interpretative komunikasi 

oraganisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang 

menciptakan, memelihara dan mengubah organisasi. 

  Jadi, perspektif interpretative menekankan peran “orang-orang” 

dan “proses” dalam menciptakan makna. Makna tersebut tidak hanya 

pada orang, namun juga dalam “transaksi” itu sendiri. Sifat terpenting 

komunikasi organisasi adalah penciptaan pesan, penafsiran dan 

penanganan kegiatan anggota organisasi. Bagaimana komunikasi 

berlangsung dalam organisasi dan apa maknanya bergantung pada 

konsepsi seseorang mengenai organisasi. (R. Wayne Pace dan Don F. 

Faules, 1998:31-33). 
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  Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi organisasi 

merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan didalam 

organisasi, didalam kelompok formal maupun informal organisasi. 

Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi 

itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi. Isinya berupa 

cara-cara kerja dalam organisasi, produktifitas dan berbagai pekerjaan 

yang harus dilakukan organisasi: memo, kebijakan, pernyataan, jumpa 

pers dan surat-surat resmi. Komunikasi informal adalah komunikasi 

yang disetujui secara sosial. Orientasinya tidak pada organisainya 

sendiri, tetapi lebih pada para anggotanya secara individual. (Joseph A. 

Devito, 1997:340). 

  Dedy Mulyana (2001) menawarkan lingkup kajian komunikasi 

sebagai berikut: komunikasi organisasi (organization communication) 

terjadi dalam satu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi 

kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan juga 

komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi dan ada kalanya juga 

komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut 

struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, ke atas, dan 

komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak 

tergantung pada struktur organisasi. (Dedy Mulyana, 2001:97).  

  A.2.Asumsi Proses Penyampaian Informasi dalam Komunikasi Organisasi 

  Penyampaian informasi dalam suatu organisasi mutlak 

dilakukan agar komunikasi di dalam oganisasi tetap berjalan. 
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Keberadaan informasi sangatlah penting sehingga kebijakan-kebijakan 

manajemen kepada karyawan dapat tersampaikan secara maksimal. 

Oleh karena itu informasi berupa kebijakan-kebijakan yang akan 

disampaikan kepada karyawan harus tersampaikan, ini agar para 

karyawan mengetahui apa saja yang menjadi tuntutan manajemen 

begitu juga sebaliknya apa yang menjadi keinginan karyawan dapat 

terpenuhi oleh pihak manajemen. 

Asumsi tentang posisi dalam praktek PR yang ideal dalam organisasi 

   Gambar 1. Praktek Public Relations Ideal dalam Organisasi 

Dari skema diatas maka proses komunikasi disini melibatkan: Public 

Relations dengan Organisasi dan juga Public Relations dengan 

Publik/Stakeholders. Maka komponen-komponen atau konsep 

penyampaian informasi dalam organisasi tersebut sebagai berikut: 

 

PR 

Communicattion Communication 
Consequence 

Relationship 

Organitation Publik 
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 1. Sumber/Spoke person 

Siapa yang berbicara atau sebagai komuninakator di dalam 

organisasi. 

 2. Pesan 

Sesuatu yang disampaikan kepada semua pihak yang terlibat di 

dalam organisasi. 

  3. Saluran 

   Sarana dalam menyampaikan informasi/pesan 

  4. Penerima/Publik/Stakeholders 

   Siapa yang menerima pesan atau sebagai komunikan 

  5. Efek 

   Tanggapan, respons dari komunikan 

  6. Feedback 

    Umpan balik kepada komunikator 

  Dari model skema di atas jelas sekali pentingnya faktor 

manusia dalam manajemen untuk ditangani, karena pengaruhnya yang 

besar terhadap manajemen. Hal ini disebabkan terjadinya interaksi 

komunikasi yang saling mempengaruhi di antara orang-orang yang 

terlibat dalam manajemen suatu organisasi. 

  Maka dalam penelitian ini asumsi dalam proses penyampaian 

informasi ialah bagaimana informasi itu disampaikan dengan baik ke 

semua pihak yang terlibat di dalam organisasi. Informasi disampaikan 

oleh seorang komunikator atau praktisi public relations kepada 
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komunikan atau publik melalui media dan penyampaian informasi 

tersebut dikatakan berjalan manakala ada efek yang tercipta.  

  A.3.Arah Aliran Komunikasi Dalam Organisasi 

  Dalam komunkasi organisasi disini keberadaan informasi 

sangatlah penting. Bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan di dalam organisasi sehingga 

organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun 

penyampaian informasi tersebut harus jelas arah dan aliran 

komunikasinya. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang arah 

dan aliran komunikasi sebagai berikut: 

1) Komunikasi Ke Bawah 

  Komunikasi ke bawah berarti bahwa informasi mengalir 

dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas 

lebih rendah. Ada lima jenis informasi yang dikomunikasikan dari 

atasan kepada bawahan, diantaranya: (1) informasi mengenai 

bagaimana melakukan pekerjaan, (2) informasi mengenai dasar 

pemikiran dalam melakukan pekerjaan, (3) informasi mengenai 

kebijakan dan praktik-praktik organisasi, (4) informasi mengenai 

kinerja pegawai, dan (5) informasi untuk mengembangkan rasa 

memiliki tugas (sense of mission). 

  Sedangkan untuk pemilihan metode dan media dalam 

proses komunkasi ke bawah dapat melalui: (1) tulisan saja, (2) 

lisan saja, (3) tulisan diikuti lisan, (4) lisan diikuti tulisan. Dalam 
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kaitannya dengan hal itu, ada enam kriteria yang sering digunakan 

untuk memilih metode penyampaian informasi kepada para 

pegawai, diantaranya: 

a. Ketersedian 

b. Biaya 

c. Pengaruh 

d. Relevansi 

e. Respons 

f. Keahlian 

2) Komunkasi Ke Atas 

  Komunikasi ke atas berarti bahwa komunikasi mengalir 

dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) kepada tingkat yang lebih 

tinggi (atasan). Jenis komunikasi ini biasanya mencakup: (1) 

kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, (2) masalah yang 

berkaitan dengan pekerjaan dan pertanyaan yang belum terjawab, 

(3) berbagai gagasan untuk perubahan dan saran-saran perbaikan, 

dan (4) perasaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengenai 

organisasi, pekerjaan itu sendir, pekerjaan lainnya dan masalah lain 

yang serupa. (Arni Muhammad, 2005:118) 

  Komunikasi ke atas sangat penting untuk mempertahankan 

dan bagi pertumbuhan organisasi. Dikatakan penting karena 

beberapa alasan, diantaranya: 
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a. Aliran informasi ke atas memberikan informasi berharga untuk 

pembuatan keputusan oleh mereka yang mengarahkan 

organisasi dan mengawasi kegiatan orang-orang lainnya. 

b. Komunikasi ke atas memberitahukan kepada penyelia kapan 

bawahan mereka siap menerima informasi dari mereka dan 

seberapa baik bawahan menerima apa yang dikatakan kepada 

mereka. 

c. Komunikasi ke atas memungkinkan bahkan mendorong omelan 

dan keluh kesah yang muncul ke permukaan sehingga penyelia 

tahu apa yang mengganggu mereka yang paling dekat dengan 

operasi-operasi sebenarnya. 

d. Komunikasi ke atas menumbuhkan apresiasi dan loyalitas 

kepada organisasi dengan memberikan kesempatan kepada 

pegawai untuk mengajukan pertanyaan dan menyumbangkan 

gagasan serta saran-saran mengenai operasi organisasi. 

e. Komunikasi ke atas mengizinkan penyelia untuk menentukan 

apakah bawahan memahami apa yang diharapkan dari aliran 

informasi ke bawah. 

f. Komunikasi ke atas membantu pegawai mengatasi masalah 

pekerjaan mereka dan memperkuat keterlibatan mereka dengan 

pekerjaan mereka dan dengan organisasi tersebut. 
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3) Komunikasi Horizontal 

  Komunkasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi 

diantara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Adapun 

tujuan komunikasi horizontal dalam organisasi sebagai berikut: 

1. Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja. 

2. Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan 

3. Untuk memecahkan masalah 

4. Untuk memperoleh pemahaman bersama 

5. Untuk mendamaikan, berunding, dan menengahi perbedaan 

6. Untuk menumbuhkan dukungan antarpersonal 

4) Komunikasi Lintas Saluran 

  Komunikasi yang terjadi untuk berbagi informasi melewati 

batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki 

posisi atasan atau bawahan. Melintasi jalur fungsional dan 

berkomunikasi dengan orang-orang yang diawasi dan mengawasi 

tapi bukan atasan atau bawahan mereka. Mereka tidak memiliki 

otoritas lini untuk mengarahkan orang-orang yang berkomunikasi 

dengan mereka dan terutama harus mempromosikan gagasan-

gagasan mereka. Namun mereka memiliki mobilitas tinggi dalam 

organisasi, mereka dapat mengunjungi bagian lain atau 

meninggalkan kantor mereka hanya untuk terlibat dalam 

komunikasi informal. 
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  Spesialis staf (staff specialists) biasanya paling efektif 

dalam komunikasi lintas saluran karena biasanya tanggung jawab 

mereka muncul dibeberapa rantai otoritas perintah dan jaringan 

yang berhubungan dengan jabatan. Spesialis staf sering 

berhubungan dengan manajemen puncak, yang memungkinkan 

mereka memperpendek rangkaian sistem otoritas. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Keith Davis, bahwa untuk memperkokoh 

peranan komunikasi spesialis staf maka perlu menerapakan tiga 

prinsip sebagai berkut: 

a. Spesialis staf harus dilatih dalam keahlian berkomunikasi. 

b. Spesialis staf perlu menyadari pentingnya peranan komunikasi 

mereka. 

c. Manajemen harus menyadari peranan spesialis staf dan lebih 

banyak lagi pemanfaatan peranan tersebut dalam komunikasi 

organisasi. 

5) Komunikasi Selentingan 

  Dalam istilah komunikasi, selentingan digambarkan sebagai 

“metode penyampaian laporan rahasia dari orang ke orang yang 

tidak dapat dipeoleh melalui saluran biasa”. Dengan kata lain 

komunikasi informal cenderung mengandung laporan “rahasia” 

tentang orang-orang dan peristiwa yang tidak mengalir melalui 

saluran perusahaan formal. Informasi yang diperoleh dari 

selentingan lebih memperhatikan “apa yang dikatakan atau 
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didengar oleh seseorang” daripada apa yang dikeluarkan oleh 

pemegang kekuasaan. Untuk memperjelas tentang komunkasi 

selentingan, berikut diuraikan beberapa sifat komunikasi 

selentingan sebagai berikut: 

    a. Selentingan berjalan utama melelui interaksi mulut ke mulut. 

    b. Selentingan umumnya bebas dari kendala-kendala organisasi 

dan posisi. 

    c. Selentingan menyebarkan informasi dengan cepat. 

    d. Jaringan kerja selentingan digambarkan sebagai suatu “rantai 

kelompok” karena setiap orang menyampaikan selentingan 

cenderung mengabarkannya kepada kelompok orang daripada 

hanya kepada satu orang saja. 

    e. Para pekerja dalam jaringan selentingan cenderung 

menjalankan satu dari tiga peranan berikut: penghubung, 

penyendiri, atau pengakhir (dead-enders) mereka yang 

biasanya tidak melanjutkan informasi. 

    f. Selentingan cenderung lebih merupakan produk suatu situasi 

daripada produk orang-orang dalam organisasi tersebut. 

    g. Semakin cepat seseorang mengetahui suatu peristiwa yang baru 

saja terjadi, semakin besar kemungkinan ia menceritakannya 

kepada orang-orang lainnya. 

    h. Bila suatu informasi yang disampaikan pada seseorang 

menyangkut sesuatu yang menarik perhatiannya, semakin besar 
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kemungkinan ia menyampaikan informasi tersebut kepada 

orang-orang lainnya. 

    i. Aliran informasi dalam selentingan cenderung terjadi dalam 

kelompok-kelompokfungsional daripada antara kelompok-

kelompok tersebut. 

    j. Rincian pesan yang disampaikan oleh selentingan adalah 

cermat, namun seperti yang dikemukakan oleh Keith Davis 

“Orang-orang cenderung beranggapan bahwa selentingan 

kurang cermat daripada yang sebenarnya, karena kesalahan-

kesalahannya lebih dramatik dan akibatnya lebih berkesan 

dalam dalam ingatan daripada kecermatan rutin sehari-hari. 

    k. Informasi selentingan biasanya tidak lengkap, menghasilkan 

kesalahan interpretasi bahkan bila rinciannya cermat. 

    l. Selentingan cenderung mempengaruhi organisasi, apakah untuk 

kebaikan atau keburukan, jadi pemahaman mengenai 

selentingan dan bagaimana selentingan ini memberi andil 

positif kepada organisasi meupakan hal yang penting. (R. 

Wayne Pace Don F. Faules, 1998:195-201). 

  A.4.Hambatan-Hambatan Komunikasi Dalam Organisasi 

  Komunikasi dalam organisasi tidak selamanya berjalan mulus 

dan lancar seperti yang diharapkan. Sering kali dijumpai salah 

pengertian antara anggota yang satu dengan yang lainnya atau antara 

atasan dengan bawahannya mengenai pesan yang mereka sampaikan 
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dalam berkomunikasi. Robbins meringkas beberapa hambatan 

komunikasi sebagai berikut: 

1) Penyaringan (filtering) 

  Hambatan ini merupakan komunikasi yang 

dimanipulasikan oleh sipengirim pesan sehingga nampak lebih 

bersifat menyenangkan sipenerima pesan. Dalam praktek, 

komunikasi seperti ini sering diseebut ABS (Asal Bapak Senang). 

Komunikasi seperti ini dapat berakibat buruk bagi organisasi, 

karena jika informasinya dijadikan dasar pengambilan keputusan, 

maka keputusan yang kelak akan dihasilkan berkualitas rendah dan 

salah. 

   2) Persepsi Selektif 

  Hambatan ini merupakan keadaan dimana penerima pesan 

di dalam proses komunikasi melihat dan mendengar atas dasar 

keperluan, motivasi, latar belakang pengalaman dan ciri pribadi. 

Jadi, boleh tidak sama dengan apa yang dilihat dan didengar orang 

lain. Dalam hal menafsirkan pesan maka pengalaman, pendidikan, 

pengetahuan dan budaya akan ikut menentukan. Oleh karena itu 

persepsi yang demikian ini dapat menjadi penghambat bagi 

komunikasi yang efektif. 
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1) Perasaan 

  Hambatan ini merupakan bagaimana perasaan penerima 

pada saat menerima pesan komunikasi akan mempengaruhi 

cara menginterpretasikan pesan pula. 

2) Bahasa 

  Kata-kata memliki makna yang berbeda antara 

seseorang dengan orang lain. Kadang-kadang arti dari sebuah 

kata tidak berada pada kata itu sendiri tetapi pada kita. 

Reksohadiprodjo dan Handoko, dalam salah satu bukunya yang 

berjudul “Organisasi Perusahaan”, mengklirisifikasikan 

hambatan komunikasi ke dalam empat kategori diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Hambatan dalam diri pribadi: persepsi selektif, perbedaan 

individual dalam keterampilan dan komunikasi.  

b. Hambatan antar pibadi: iklim atau suasana dalam 

kelompok; kepercayaan peneima; kredibiltas sumber 

informasi; derajat kesamaan pengirim dan penerima. 

c. Hambatan organisasional: status; hirarki organisasi; ukuran 

kelompok dan ruang atau wilayah dalam organisasi. 

d. Hambatan teknologi: bahasa dan pengertian; isyarat-isyarat 

non verbal; efektifitas saluran. (Sukamto Reksohadi Prodjo, 

1982:186-189). 

 



 19 

B. Public Relations 

B.1.Pengertian Public Relations 

Public Relations yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 

dengan Hubungan Masyarakat (Humas), merupakan lapangan baru di 

bidang komunikasi yang tumbuh dan berkembang sangat cepat pada 

permulaan abad ke- 20. Perkembangnan ini berkaitan erat dengan 

kemajuan masyarakat di berbagai bidang, terutama di bidang industri, 

bisnis, perusahaan, bahkan akhir-akhir ini juga berkembang dibidang 

politik dan pemerintahan. 

Sebelum bicara mengenai humas, sebaiknya kita mengetahui 

lebih dulu mengenai pengertian public. Menurut Scott M. Cutlip dan 

Allen H. Center (Effendy, 2002 : 17) memberikan pengertian public 

dapat ditinjau dari dua aspek geografis dan aspek psikologis. Aspek 

geografis publik adalah orang-orang yang berkumpul bersama-sama di 

suatu tempat, baik tempat itu merupakan daerah seluas wilayah negara, 

provinsi, kota, kecamatan, ataupun desa, sedangkan secara aspek 

psikologis publik adalah sejumlah orang yang sama-sama menarik 

perhatian terhadap suatu hal atau kepentingan yang sama tanpa ada 

sangkut pautnya dengan tempat mereka berada. Dari kedua pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa publik adalah sekelompok orang 

yang menarik perhatian pada suatu hal yang sama, mempunyai minat 

dan kepentingan sama, dapat merupakan group kecil, terdiri atas 
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orang-orang dengan jumlah sedikit, juga dapat merupakan kelompok 

besar. 

 Pengertian “ public” adalah sebagai  sekelompok seorang 

yang sama bersama-sama dipengaruhi oleh suatu kegiatan atau 

gagasan khusus. Sedangkan “Relations” mengandung arti adanya 

hubungan yang timbal balik atau two-way communication 

(Abddurrachman, 1990:29). 

 Dari definisi tentang public dan relations di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa humas pada dasarnya berfungsi untuk 

menghubungkan publik-publik atau pihak-pihak yang berkepentingan 

di dalam suatu perusahaan atau instansi. Hubungan yang efektif 

diantara pihak-pihak yang berkepentingan itu penting sekali demi 

tercapainya kepentingan dan keputusan bersama. 

Menurut Seidel (dalam Abdurrachman, 2001:24) yang 

mengumumkan bahwa : “Public relations adalah proses yang kontinyu 

dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill dan 

pengertian dari para langganannya, pegawainya dan publik umumnya ; 

ke dalam, dengan mengadakan analisa dan perbaikan-perbaikan 

terhadap diri sendiri; ke luar, dengan mengadakan pernyataan-

pernyataan.” 

Sementara itu, menurut Denny Griswold dalam bukunya Your 

Public Relations (dalam Abdurrachman, 2001:25) mengemukakan 

bahwa Public Relations adalah suatu fungsi manajemen yang menilai 
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sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosdur dari individu 

atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan 

rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan dari 

publik. 

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat 

dilihat, walaupun berbeda-beda tetapi ada beberapa kesamaan pokok 

pikiran, yaitu bahwa humas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian dan citra 

yang baik dari publik, untuk menciptakan hubungan yang harmonis 

antara organisasi dengan karyawan maupun masyarakat melalui proses 

komunikasi. 

Sementara itu untuk memperjelas pengertian humas (Effendy, 

2002:18) merumuskan pengertian humas dalam dua fungsi  : 

   1) Public Relation sebagai “Technique of Communication” 

Public Relations dalam hal ini merupakan rangkaian kegiatan 

komunikasi. Ciri dari komunikasi ini adalah komunikasi timbal 

balik (two-way traffic communication). Ini mutlak diusahakan agar 

terjadi. Dengan kata lain seorang pemimpin yang melancarkan 

komunikasi harus mengetahui efeknya. Apabila feedback tidak 

timbul dengan sendirinya, ia harus menelitinya sehingga ia 

mengetahui pasti efek komunikasinya. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa public relation sebagai technique of communication 
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mengandung arti bahwa kegiatan public relations dilakukan 

terutama oleh setiap orang dalam organisasi. 

   2) Public Relation sebagai “State of Being” 

Yang dimaksud state of being disini adalah keadaan wujud yang 

merupakan wahana kegiatan public relations dalam bentuk biro, 

bagian, seksi, urusan dan lain-lain, atau merupakan perwujudan 

kegiatan komunikasi yang melembaga. Jadi secara struktural public 

relations merupakan bagian integral dari suatu lembaga atau 

organisasi. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan  bahwa tujuan utama dari Humas adalah 

menciptakan dan memelihara saling pengertian, maksudnya adalah 

untuk memastikan organisasi tersebut senantiasa dimengerti oleh 

pihak-pihak lain yang turut berkepentingan. 

B.2.Ciri dan Fungsi Public Relations 

Ilmu manajemen menurut Ralp Currier dan Allan C. Filley 

dalam bukunya Principles of Management dikatakan bahwa istilah 

fungsi tersebut menunjukkan suatu tahap pekerjaan yang jelas dan 

dapat dibedakan, bahkan terpisah dari tahapan dengan pekerjaan lain. 

Oleh karena itu, public relations dikatakan berfungsi dalam suatu 

organisasi atau lembaga apabila public relations tersebut telah 

menunjukkan suatu kegiatan yang jelas dan dapat dibedakan dari 

kegiatan lainnya. 
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Dalam konsepnya, fungsi public relations officer ketika 

menjalankan tugas dan operasionalnya, baik sebagai komunikator dan 

mediator, maupun organisator, menurut Prof. Drs. Onong Uchjana 

Effendy, MA. Dalam bukunya, Hubungan Masyarakat Suatu 

Komunikologis (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1992) adalah 

sebagai berikut : 

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi 

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik 

internal dan publik eksternal. 

3. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi 

dari organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik 

kepada organisasi. 

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi 

kepentingan umum. 

5. Operasionalisasi dan organisasi public relations adalah bagaimana 

membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, 

untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang 

ditimbulkan dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya. 

  Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai peran 

utama public relations pada intinya adalah sebagai berikut : 

   Pertama, sebagai communicator atau penghubung antara 

organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya. Dalam hal 

ini bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada 
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organisasi perusahaan, prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal 

balik (two away traffic reciprocal communication) dimana dalam hal 

ini, di satu pihak melakukan fungsi komunikasi merupakan bentuk 

penyebaran informasi, di lain pihak komunikasi berlangsung dalam 

bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini publik (public 

opinion).  

   Kedua, membina relationship yaitu berupaya membina 

hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak 

publiknya sebagai target sasaran, khususnya dalam menciptakan saling 

mempercayai (mutually understanding) dan saling memperoleh 

manfaat bersama (mutually symbiosis) antara lembaga atau organisasi 

dengan publiknya. 

   Ketiga, peranan back up manajemen, yakni sebagai pendukung 

dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan, dengan kata lain 

bahwa fungsi public relations melekat pada fungsi manajemen. Untuk 

mencapai tujuan tersebut dalam fungsi manajemen, menurut teori 

bahwa proses komunikasi tersebut melalui tahapan yang terkenal 

dengan POAC yaitu singkatan dari planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (penggiatan), dan controlling 

(pengawasan) lalu diikuti oleh unsure lain yang terlibat dalam proses 

melakukan komunikasi dua arah untuk menunjang kegiatan bagian 

(departemen) lainnya. 
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   Keempat, membentuk corporate image, artinya peranan public 

relations berupaya menciptakan citra baik bagi organisasi atau 

lembaganya. Peranan public relations mencakup bidang yang luas 

menyangkut hubungan dengan berbagai pihak, bagaimana 

meningkatkan kesadaran, pengertian dan pemahaman tentang aktifitas 

perusahaan atau lembaga, termasuk membentuk sikap yang 

menyenangkan (favoritiable), iktikad baik (good will), toleransi 

(tolerance), saling pengertian (mutually understanding), saling 

mempercayai (mutually confidence), saling menghargai (mutual 

apprectiation), dan pada akhirnya menciptakan citra baik (good 

image). 

  Scott M Cultip dan Allen Center dalam bukunya, effective 

public relations memberikan penjelasan mengenai konsep fungsional 

public relations sebagai berikut:  

a. To facilitate and insure an inflow of representative opinions 

from an organitation’s several publics so that its policies and 

operations may be kept compatible with diverse needs and 

views of  these publics; (memudahkan dan menjamin arus opini 

yang bersifat mewakili dari publik-publik suatu organisasi, 

sehingga kebijaksanaan beserta operasional organisasi dapat 

dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan 

pandangan publik-publik tersebut). 
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b. To counsel management on way and means on shaping an 

organitation’s policies and operations to gain maximum public 

acceptance; (menasehati manajemen mengenai jalan dan cara 

menyusun kebijaksanaan dan operasionalisasi oganisasi untuk 

dapat diterima secara maksimal oleh publik). 

c. To devise and implement programs that will gain wide and 

favorable interpretations of an organitation’s policies and 

operations; (merenncanakan dan melaksanakan program-

program yang dapat menimbulakan penafsiran yang 

menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasi 

organisasi). 

  Berdasarkan pemaparan di atas tentang konsep fungsional 

public relations maka sangat jelas sekali disini bahwa kedua 

pengarang itu Scott M Cultip dan Allen Center menitikberatkan pada 

penciptaan dampak yang menyenangkan pada pihak publik terhadap 

kebijaksanaan dan operasionalisasinya pimpinan organisasi. 

  B.3.Sasaran Public Relations 

   1. Publik Internal 

  Publik Internal sebagai sasaran humas terdiri dari orang-

orang yang bergiat di dalam organisasi dan yang secara fungsional 

mempunyai tugas dan pekerjaan serta hak dan kewajiban tertentu. 

Adapun publik internal yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Hubungan dengan Karyawan (employee relations) 
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  Archibald Williams dalam karyanya yang berjudul 

“Employee Relations” menyatakan hubungan dengan karyawan 

merupakan sesuatu kekuatan yang hidup dan dinamis, yang 

dibangun dan diruntuhkan dalam hubungan dengan 

perseorangan sehari-hari, terbina di belakang bangku kerja, 

mesin dan meja tulis. Pada dasarnya, hubungan dengan 

karyawan meliputi motivasi orang-orang dan amat dipengaruhi 

oleh asas-asas sifat tabiat manusia dan hubungan yang besifat 

manusiawi. Penjelasan singkat diatas memaparkan betapa 

pentingnya komunikasi yang dilakukan oleh seorang humas. 

Dimana komunikasi dengan para karyawan bersifat 

interpersonal face-to-face-persuasive communication, yakni 

komunikasi antarpersonal secara tatapmuka yang mengandung 

ajakan. 

  Jika komunikasi tersebut telah tercipta maka humas 

dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan para karyawan. 

Seorang humas akan berhasil dalam pelaksanaan hubungan 

dengan karyawan apabila ia memahami kebutuhan para 

karyawan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain: 

1. Upah yang cukup 

2. Perlakuan yang adil 

3. Ketenangan kerja 

4. Perasaan diakui 



 28 

5. Penghargaan atas hasil kerja 

6. Penyalur perasaan 

  Jadi komunikasi yang dilakukan oleh humas disini 

berupa komunikasi lisan ataupun melalui media, secara formal 

maupun informal yang kesemuanya berlangsung secara timbal 

balik. Dengan keterampilan berkomunikasi, humas disatu sisi 

menjadi mediator untuk menyalurkan perasaan karyawan 

kepada pimpinan, dilain pihak menjadi motivator untuk 

membangkitkan daya juang untuk berpartisipasi. 

    b. Hubungan dengan Pemegang Saham (stockholder relations) 

  Pemegang saham disini merupakan faktor yang sangat 

penting bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu hubungan 

dengan para pemegang saham harus selalu dibina dalam rangka 

menumbuhkan kepercayaan mereka kepada perusahaan. 

Pembinaan merupakan kegiatan yang menjadi tugas humas. 

Komunikasi dalam rangka pembinaan hubungan dengan 

pemegang saham (stockholders relations) antara lain sebagai 

berikut: 

1. Menyatakan selamat kepada pemegang saham yang baru 

2. Mengirimkan majalah organisasi 

3. Memberikan laporan 

4. Mengadakan pertemuan 
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   2. Publik Eksternal 

  Publik eksternal sebagai sasaran humas terdiri atas orang-

orang atau anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada 

kaitannya dengan organisasi maupun yang diharapkan atau diduga 

ada kaitannya dengan organisasi. Dan pada kenyataannya publik 

eksternal suatu organisasi yang terdiri atas banyak orang yang 

berbeda kepentingan dengan suatu organisasi tertentu. Untuk 

efektifnya komunikasi sebagai pengaktifan hubungan dengan 

publik eksternal disini maka diklarisifikasikan sebagai berikut: 

a. Hubungan dengan Pelanggan (costumer relations) 

b. Hubungan dengan Komunitas (community relations) 

c. Hubungan dengan Pemerintah (govermeny relations) 

d. Hubungan dengan Pers (press relations) 

  B.4.Public Relations Perusahaan 

  Perusahaan disini memiliki makna yang sangat luas, berarti 

business, company, firm, agency dan lain-lain atau organisasi yang 

manajemennya berusaha untuk memperoleh keuntungan financial. 

Oleh karena itu perusahaan merupakan organisasi yang memiliki 

kekhasan dalam sifat, fungsi, da tujuannya. Maka public relations atau 

humas perusahaan mempunyai kekhasan pula, meskipun dalam aspek-

aspek tertentu terdapat kesamaan dengan jenis public relations atau 

humas lainnya. Ciri-ciri khas tersebut antara lain sebagai berikut: 
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a. Fungsi Public Relations Perusahaan. 

  Edwin Emery, Philip H Ault dan Warren K Agree dalam 

bukunya, Introduction to Mass Communication, mendefinisikan 

public relations perusahaan sebagai berikut: 

“The planned effort to influence and maintain favorable 
opinion through acceptable performance, honestly 
presented and with reliance on two away communication. It 
necessarily must be a “management” function; that is, the 
planned effort must be based on estabilished and agreed-
upon policy statements which reflect the operating 
principles and the working practices of the operating 
concept, or business philosophies of management”. (Upaya 
yang berencana untuk mempengaruhi dan membina opini 
yang menyenangkan melalui penampilan yang dapat 
diterima, dilakukan secara jujur, dan dengan kepercayaan 
melalui dua jalur komunikasi. Ia seharusnya merupakan 
fungsi “manajemen”; yakni, upaya yang berencana itu 
harus didasarkan pada pernyataan kebijaksanaan yang 
mapan dan disetujui, mencerminkan pinsip-prinsip dan 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, 
organisasi, atau kelompok. Dalam aspek ini, public 
relations adalah operasionalisasi konsep filsafat bisnis dari 
manajemen). 
 

  Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa fungsi public relations adalah upaya mempengaruhi opini 

publik dengan komunikasi dua arah timbal balik. Kemudian 

ditegaskan pula bahwa: “The staff is to represent the public to 

management and the management to the public so that there will 

be a two away of both information and attitudes” ( Fungsi staf 

adalah mewakili publik pada manajemen dan manajemen pada 

publik sehingga terdapat dua arah, baik bagi informasi maupun 

untuk sikap). 
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b. Jenis-Jenis Layanan Dasar 

  Untuk menggalakan fungsi public relations atau humas di  

perusahaan, Charles H. Prout dalam karyanya yang berjudul 

“Organitation and Function of the Corporate Public Relations 

Departement” yang dimuat dalam buku Lesly’s Public Relations 

Handbook, mengatakan adanya empat jenis pelayanan dasar yang 

harus dipraktekkan,yakni: 

1) Nasihat (advise and counsel) 

Nasihat disini perlu diberikan oleh humas mengenai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kehumasan, baik kepada 

manajemen perusahaan maupun kepada manajemen biro atau 

bagian lain. 

2) Pelayanan Komunikasi (communications service) 

Pelayanan komunikasi merupakan tugas humas. Yang 

dikomunikasikan ialah informasi mengenai perusahaan dan 

segala kegiatannya kepada berbagai public 

3) Pengkajian Humas (public relations research) 

Pengkajian humas atau public relations research merupakan 

komunikasi dari luar ke dalam dengan kata lain penelaahan 

terhadap opini publik yang berpengaruh terhadap perusahaan. 

4) Promosi Humas (public relations promotion) 

Dalam perusahaan kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh 

humas menunjang upaya pencapaian tujuan, tentunya dalam 
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peningkatan produksi. Yang pada gilirannya mendatangkan 

keuntungan financial. 

Kempat jenis pelayanan dalam kegiatan humas di atas perlu 

ditangani secara konsepsional yang dilandas teori komunikasi 

dan manajemen secara terpadu. 

C. Komunikasi dan Opini Publik 

C.1.Opini 

   Opini adalah respon yang diberikan seseorang yaitu komunikan 

kepada komunikator yang sebelumnya telah memberi stimulus berupa 

pertanyaan (Effendy, 1990:87). Pendapat lain mengatakan bahwa opini 

merupakan jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau issue 

ataupun jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan 

secara tertulis ataupun lisan. 

   Secara garis besar opini dapat didefinisikan sebagai apa yang 

dinyatakan seseorang dalam menjawab suatu pertanyaan. Pada 

awalnya opini yang terbentuk berasal dari personal opinion atau opini 

persona, yaitu penafsiran individual mengenai berbagai masalah 

dimana terhadapnya tidak terdapat suatu pandangan yang sama. Opini 

yang dimiliki seseorang adalah merupakan bagian dari group opinion 

(opini kelompok) yang terdiri atas opini mayoritas dan opini minoritas. 

Dari situlah publik yang membentuk opini memiliki kepentingan-

kepentingan umum yang mempesatukan anggotanya, menciptakan 
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suatu kesamaan pandangan dan mengarah pada kebulatan pendapat 

tentang persoalan sehingga terbentuklah opini publik (public opinion).   

  C.2.Hubungan antara Opini, Persepsi dan Sikap    

                                                                                                                                                            

   Gambar 2 : Hubungan antara opini, persepsi dan sikap                                                           

  Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita 

memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari 

lingkungan kita dan proses tersebut dipengaruhi oleh perilaku kita. 

Persepsi adalah suatu proses psikologi dalam diri manusia yang 

mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan harapan. 

  Sikap adalah evaluasi berkelanjutan, perasaan dan 

kecendrungan perilaku individu terhadap suatu objek atau gagasan. 

Sikap juga mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, 

suka atau tidak suka, setuju atau tidak terhadap suatu objek. Dan sikap 

ini terbentuk dari tiga komponen yaitu kognitif, afektif dan konatif. 

  Berdasarkan bagan maka dapat disimpulkan bahwa persepsi, 

sikap adalah dua faktor yang membentuk sebuah opini individu, karena 

Sikap 

Affect 

Behaviour 

cognition 

Persepsi Opini Konsensus 
Opini 
Publik 

- Latar Belakang 
Budaya 
- Pengalaman Masa 
Lalu 
- Nilai yang dianut 
- Berita yang 
berkembang  
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apabila persepsi masih dapat dipikiran manusia, sedangkan sikap 

berakhir dengan kecendrungan berperilaku dimana masing-masing 

memiliki proses yang melatar belakangi pembentukannya, maka 

keduanya apabila diungkapkan menjadi opini. 

  C.3.Proses Pembentukan Opini   

  Dalam bagan proses pembentukan opini digambarkan 

bagaimana persepsi seseorang yang dipengaruhi oleh latar belakang 

budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan berita yang 

sedang berkembang. Pada akhirnya membentuk opini publik. Proses 

inilah yang akan melahirkan interpretasi atau pendirian seseorang dan 

pada akhirnya akan terbentuk opini publik yang nantinya akan bersifat 

mendukung, menentang, atau berlawanan. Opini dari perorangan 

tersebut kemudian secara akumulatif dapat berkembang menjadi suatu 

consensus (kesepakatan) dan terkristalisasi jika masyarakat dalam 

kelompok tertentu mempunyai kesamaan hingga nanntinya akan 

terbentuk opini publik. 

Proses pembentukan opini publik dimulai dari beberapa tingkatan 

antara lain sebagai berikut: 

   1. Awareness 

Merupakan tahap pertama dalam sebuah pembentukan opini dan 

juga merupakan komponen kognitif dari sebuah pesan. Tahap ini 

memfokuskan pada pemberian informasi yang ingin disampaikan 

kepada publik. Perusahaan harus dapat menyediakan informasi 
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yang ingin disampaikan untuk diketahui, dipahami dan ingat oleh 

publik.  

   2. Acceptance 

Acceptance berkaitan dengan komponen affective atau perasaan 

dari penyampain sebuah pesan. Tahap ini merupakan tahap dimana 

publik merespon ecara emosional sebuah informasi yang mereka 

terima. Hal ini merujuk pada tingkat ketertarikan atau semacam 

sikap (positif atau negatif) dari pesan yang mereka terima. Sikap 

juga merupakan bagian dari komponn ini dimana sikap meupakan 

kecenderungan seseorang yang biasanya tercermin dari 

kepercayaan dan tergantung pada pengalaman yang dimilki tiap-

tiap individu dalam menerima sebuah informasi. Informasi yang 

ditampilkan dalam tahap ketertarikan dipengaruhi oleh tiga hal 

yaitu pemenuhan (mengacu ketertarikan untuk menghindari 

hukuman atau mendapatkan hadiah), identifikasi (peniruan dari 

seseorang), dan menginternasionalisasikan (mengambil dari sikap 

yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam sebuah system) 

   3. Action 

Komponen ketiga dari proses opini adalah aksi. Ketika 

pengetahuan dan ketertarikan terhadap informasi telah diterima, 

maka tahap selanjutnya adalah bagaimana aksi yang akan 

dimunculkan mengenai suatu informasi. Aksi merupakan bagian 
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konatif dalam sebuah proses komunikasi. Aksi dapat dibagi 

menjadi dua tipe yaitu: 

a. Opinion 

   Adalah “verbal action expressing types of the messages” 

    b. Behavior 

      Adalah “physical action expressing that acceptance” 

C.4.Opini Publik sebagai Efek Komunikasi 

  Di atas telah dibahas pengertian publik dan opini secara 

terpisah. Selama opini itu merupakan opini seseorang (individual 

opinion), tidak akan menimbulkan permasalahan. Demikian pula opini 

itu merupakan opini pribadi (private opinion). Permasalahan akan 

muncul apabila opini itu menjadi opini publik (public opinion), 

menyangkut orang banyak karena berkaitan dengan kepentingan orang 

banyak. Terjadilah komunikasi diantara orang banyak dengan 

menampilkan pendapat masing-masing yang berbeda satu sama yang 

lain. Dalam situasi komunikasi yang galau seperti ini, opini yang 

berbeda-beda merupakan pengekspresian sikap yang berbeda-beda 

pula. 

  Marian D. Irish dan James W. Prothro dalam bukunya, The 

Politics of American Democracy, mendefinisikan opini publik: 

“Public Opinion is the expression of attitudes on a social issue” (opini 

publik adalah pengekspresian sikap mengenai persoalan masyarakat). 

Definisi Irish dan Prothro mencakup tiga aspek: 
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a. Ekspresi (expession)  

Sikap atau attitudes yang tidak diekspresikan bukanlah opini 

publik, sebab sikap adalah predisposisi internal (internal 

predisposition) yang tidak bisa di observasi secara langsung. Untuk 

menjadi aspek dari opini publik maka sikap harus dikomunikasikan 

kepada orang lain. Sementara para ahli menyebut sikap sebagai 

latent public opinion (opini publik yang tersembunyi). 

   b. Persoalan (issue) 

Persoalan atau issue disini ialah sesuatu yang mengandung pro dan 

kontra (pro or con), setuju atau tidak setuju. Karena pro dan kontra 

itulah, maka suatu opini selalu mengenai objek yang dapat 

menimbulakan tanggapan yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan (favorable or unfa-vorable respons). 

   c. Kemasyarakatan (social)  

Opini Publik lebih banyak bersangkutan dengan soal 

kemasyarakatan. Opini publik menunjukan opini perseorangan 

secara terpadu (opinions of an aggration of individuals). 

  C.5.Opini Publik dalam Pendekatan Komunikasi 

  Bernard Berelson dalam karyanya “Communication and Public 

Opinion”, mendefinisikannya dengan ungkapan: 

“Some kinds of communication on some kinds of  issue, 

brought to attention of some kinds of people under some kinds 

of conditions, have some kinds of effects”. (Beberapa jenis 
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komunikasi mengenai beberapa jenis persoalan masyarakat, 

yang ditampilkan untuk menarik perhatian beberapa jenis orang 

dalam beberapa jenis kondisi, menimbulkan beberapa jenis 

efek). 

  Sebagai ahli komunikasi, Berelson melihat opini publik dari 

proses komunikasi lengkap dengan semua komponennya: 

komunikator, pesan, komunikan, efek, sebagaimana terjadi dalam 

masyarakat. 

  Secara umum definisi opini publik itu dapat disimpulkan dan 

dirumuskan sebagai efek komunikasi dalam bentuk pernyataan yang 

bersifat kontroversial dari sejumlah orang sebagai pengekspresian 

sikap terhadap masalah sosial yang menyangkut kepentingan umum. 

  Jadi, opini publik muncul di masyarakat karena ada persoalan 

yang menyangkut kepentingan umum, tetapi pendapat orang-orang 

yang terlibat tidak sama, ada pihak setuju ada pihak yang tidak setuju 

sehingga menimbulkan pergunjingan.   

 D. Informasi 

 D.1.Definisi Informasi 

  Menurut Gordon B. Davis informasi adalah data yang telah 

diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan 

mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-

keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. 

Penulis lain, Burch dan Strater, menyatakan: informasi adalah 
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pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan 

atau keterangan. Sedangkan George R. Terry, Ph. D. menyatakan 

bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan 

pengetahuan yang berguna. 

  Jadi, secara umum informasi adalah data yang sudah diolah 

menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau 

keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan 

keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. 

  George R. Terry, Ph. D. menjelaskan, berguna atau tidaknya 

informasi tergantung pada beberapa aspek, yaitu: 

1. Tujuan si penerima 

Apabila informasi itu tujuannya untuk memberikan bantuan maka 

informasi itu harus membantu si penerima dalam usahanya untuk 

mendapatkannya. 

  2. Ketelitian penyampaian dan pengolahan data 

Penyampaian dan mengolah data, inti dan pentingnya info harus 

dipertahankan. 

  3. Waktu 

Informasi yang disajikan harus sesuai dengan perkembangan 

informasi itu sendiri. 

  4. Ruang dan tempat 

Informasi yang didapat harus tersedia dalam ruangan atau tempat 

yang tepat agar penggunaannya lebih terarah bagi si pemakai. 
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  5. Bentuk 

Dalam hubungannya bentuk informasi harus disadari oleh 

penggunaannya secara efektif, hubungan-hubungan yang 

diperlukan, kecenderungan-kecenderungan dan bidang-bidang 

yang memerlukan perhatian manajemen serta menekankan 

informasi tersebut ke situasi-situasi yang ada hubungannya. 

  6. Semantik 

Agar informasi efektif informasi harus ada hubungannya antara 

kata-kata dan arti yang cukup jelas dan menghindari kemungkinan 

salah tafsir. Jelaslah bahwa agar informasi itu menjadi berguna 

harus disampaikan kepada orang yang tepat, pada waktu yang 

tepat, dan dalam bentuk yang tepat pula. 

  D.2.Sifat Aliran Infomasi dalam Organisasi 

  Aliran informasi adalah suatu proses dinamik, dalam proses 

inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, 

ditampilkan dan interpretasikan. Proses ini berlangsung secara terus 

menerus dan berubah secara konstan, artinya komunikasi organisasi 

bukanlah sesuatu yang terjadi kemudian berhenti komunikasi ini 

terjadi sepanjang waktu. Menurut Guetzkow menyatakan bahwa aliran 

informasi dalam organisasi dapat terjadi dengan tiga cara, sebagai 

berikut: 
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1. Penyebaran Pesan Secara Serentak 

Sebagian besar dari komunikasi organisasi berlangsung dari orang 

ke orang atau diadik. Dimana hanya melibatkan sumber pesan dan 

penerima yang menginterpretasikan pesan sebagai tujuan akhir. 

Penyebaran pesan atau informasi dikatakan serentak bilamana 

antara pihak-pihak dalam organisasi menerima suatu informasi 

secara bersamaan. 

   2. Penyebaran Pesan Secara Berurutan  

Penyampaian pesan berurutan merupakan bentuk komunikasi 

utama yang pasti terjadi dalam organisasi. Penyebaran informasi 

berurutan meliputi perluasan bentuk penyebaran diadik. Proses 

penyebaran pesan secara berurutan ini memperlihatkan pola “siapa 

berbicara pada siapa pesan disampaikan”. Penyebaran tersebut 

mempunyai suatu pola sebagai salah satu ciri terpentungnya. Bila 

pesan disampaikan secara berurutan maka penyebaran informasi 

berlangsung dalam waktu yang tidak berurutan. Jadi informasi 

tersebut tiba di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda 

pula.  

   3. Penyebaran Pesan Secara Serentak dan Berurutan (Kombinasi) 

Dikatakan kombinasi karena poses penyebaran pesan atau 

informasi disampaikan secara bersamaan dalam waktu yang sama 

dan dalam pelaksanaan atau realisasi pesan dari pimpinan 

diinterpretasikan secara bertingkat dan berurutan. Artinya sumber 
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utama menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran yang di 

dalamnya ada pimpinan dan anggota, tetapi penyebaran pesan 

operasional berjalan secara berurutan. (R. Wayne Pace Don F. 

Faules, 1998:171-173) 

  D.3.Pola Aliran Informasi dalam Organisasi 

  Organisasi adalah komposisi sejumlah orang yang menduduki 

posisi atau peranan tertentu. Diantara orang-orang ini terjadi 

pertukaran pesan. Pertukaran pesan itu melalui jalan tertentu yang 

dinamakan pola aliran informasi atau jaringan komunikasi. Pengertian 

jaringan disini ialah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan 

dari orang satu ke yang lainnya. Dimana jaringan ini dapat dilihat dari 

dua perspektif. Pertama, kelompok kecil sesuai dengan sumber daya 

yang dimilikinya akan mengembangkan pola komunikasi yang 

menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Jaringan 

komunikasi ini yang kemudian merupakan sistem komunikasi umum 

yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari 

orang satu ke orang lainnya. Kedua, jaringan komunikasi ini bisa 

dipandang sebagai struktur yang diformalkan yang diciptakan oleh 

organisasi sebagai sarana komunikasi. 

Ada lima pola aliran informasi dalam organisasi, antara lain: 
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1. Pola Lingkaran. 

Pola ini tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. 

Mereka memiliki wewenang dan kekuatan yang sama untuk 

mempengaruhi kelompok. 

   2. Pola Roda 

Pola ini memiliki pemimpin yang jelas yaitu yang posisinya 

dipusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim 

dan menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena itu jika 

seseorang ingin berkomunikasi dengan anggota lain maka harus 

menyampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan.  

   3. Pola Y 

Pola Y relatif tersentralisasi dibanding dengan pola roda, tetapi 

lebih tersentralisasi dibanding dengan pola lainnya. Pola Y juga 

terdapat pemimpin yang jelas dimana anggota dapat mengirimkan 

dan menerima pesan dari dua orang lainnya. 

   4. Pola Rantai 

Pola rantai sama dengan pola roda hanya saja orang yang berada 

pada ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. 

Keadaan terpusat juga terdapat disini. Orang yang berada diposisi 

tengah-tengah berperan sebagai pemimpin daripada orang yang 

berada diposisi lain. 

   5. Pola Semua Aliran atau Bintang 
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Pola ini sama dengan pola lingkaran dalam arti semua anggota 

adalah sama dan semuanya juga memiliki kekuatan yang sama 

untuk mempengaruhi anggota lainnya. Akan tetapi dalam struktur 

semua saluran, setiap anggota bisa berkomunikasi dengan setiap 

anggota lainnya. Pola ini memungkinkan adanya partisipasi secara 

optimum. 

  D.4.Teknik Penyampaian Informasi 

   Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi 

a. Kejelasan 

Komunikator harus mampu menuangkan isi hatinya, apa yang 

menjadi maksud dan tujuannya yaitu menuangkan dalam bentuk 

berita dengan cara menggunakan kata-kata yang sedemikian rupa 

sehingga jelas dan mudah diterima oleh si penerima. 

b. Konsekuensi dan Keseimbangan. 

Keterangan yang disampaikan jangan sampai bertolak belakang 

dengan keterangan yang lain. Penyampaiam informasi juga harus 

sesuai dengan kenyataan yang disesuaikan dengan tujuan 

komunikasi. 

c. Kemampuan dan Pelaksanaan. 

Keterangan yang diperlukan hendaknya disesuaikan dengan orang 

serta sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. 
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d.   Keseragaman. 

Penggunaan istilah-istilah, pengertian-pengertian, kode-kode 

tertentu, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. 

e. Kelancaran Distribusi. 

Untuk menghindari kemacetan dalam penerimaan informasi 

hendaknya digunakan saluran-saluran yang akan dilalui dalam 

proses komunikasi. 

F. Definisi Konseptual  

 1. Opini 

  Opini adalah respon yang diberikan seseorang yaitu komunikan 

kepada komunikator yang sebelumnya telah memberi stimulus berupa 

pertanyaan (Effendy, 1990:87). Secara garis besar opini dapat 

didefinisikan sebagai apa yang dinyatakan seseorang dalam menjawab 

suatu pertanyaan. Pada awalnya opini yang terbentuk berasal dari 

personal opinion atau opini persona, yaitu penafsiran individual 

mengenai berbagai masalah dimana terhadapnya tidak terdapat suatu 

pandangan yang sama. Opini yang dimiliki seseorang adalah 

merupakan bagian dari group opinion (opini kelompok) yang terdiri 

atas opini mayoritas dan opini minoritas. Dari situlah publik yang 

membentuk opini memiliki kepentingan-kepentingan umum yang 

mempesatukan anggotanya, menciptakan suatu kesamaan pandangan 

dan mengarah pada kebulatan pendapat tentang persoalan sehingga 

terbentuklah opini publik (public opinion).   



 46 

  Persepsi adalah proeses internal yang memungkinkan kita 

memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari 

lingkungan kita dan proses tersebut dipengaruhi oleh perilaku kita. 

Persepsi adalah suatu proses psikologi dalam diri manusia yang 

mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan harapan. 

  Sikap adalah evaluasi berkelanjutan, perasaan dan 

kecendrungan perilaku individu terhadap suatu objek atau gagasan. 

Sikap juga mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, 

suka atau tidak suka, setuju atau tidak terhadap suatu objek. Dan sikap 

ini terbentuk dari tiga komponen yaitu kognitif, afektif dan konatif. 

  Berdasarkan bagan maka dapat disimpulkan bahwa persepsi, 

sikap adalah dua faktor yang membentuk sebuah opini individu, karena 

apabila persepsi masih dapat dipikiran manusia, sedangkan sikap 

berakhir dengan kecendrungan berperilaku dimana masing-masing 

memiliki proses yang melatar belakangi pembentukannya, maka 

keduanya apabila diungkapkan menjadi opini. 

  2. Informasi 

  Menurut Gordon B. Davis informasi adalah data yang telah 

diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan 

mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-

keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. 

Penulis lain, Burch dan Strater, menyatakan: informasi adalah 

pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan 
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atau keterangan. Sedangkan George R. Terry, Ph. D. menyatakan 

bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan 

pengetahuan yang berguna. 

  Jadi, secara umum informasi adalah data yang sudah diolah 

menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau 

keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan 

keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. 

  3. Informasi Kepada Karyawan 

  Informasi kepada karyawan adalah segala bentuk komunikasi 

yang dilakukan oleh seorang praktisi public relations. Komunikasi 

yang dimaksud disini ialah tentang penyampaian informasi. 

Bagaimana informasi disampaikan kepada karyawan agar apa yang 

menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai dan keberlangsungan hidup 

perusahaan tetap terjaga. Penyampaian informasi disini berupa 

kebijakan-kebijakan dari manajemen kepada karyawan.  

  Mengingat begitu pentingnya informasi disini maka perlu 

diperhatikan pula aliran-aliran informasi kepada karyawan dalam 

organisasi. Organisasi adalah komposisi sejumlah orang yang 

menduduki posisi atau peranan tertentu. Diantara orang-orang ini 

terjadi pertukaran pesan. Pertukaran pesan itu melalui jalan tertentu 

yang dinamakan pola aliran informasi atau jaringan komunikasi. 

Pengertian jaringan disini ialah saluran yang digunakan untuk 

meneruskan pesan dari orang satu ke yang lainnya. Dimana jaringan 
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ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, kelompok kecil sesuai 

dengan sumber daya yang dimilikinya akan mengembangkan pola 

komunikasi yang menggabungkan beberapa struktur jaringan 

komunikasi. Jaringan komunikasi ini yang kemudian merupakan 

sistem komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam 

mengirimkan pesan dari orang satu ke orang lainnya. Kedua, jaringan 

komunikasi ini bisa dipandang sebagai struktur yang diformalkan yang 

diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi. 

  Aliran informasi adalah suatu proses dinamik, dalam proses 

inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, 

ditampilkan dan interpretasikan. Proses ini berlangsung secara terus 

menerus dan berubah secara konstan, artinya komunikasi organisasi 

bukanlah sesuatu yang terjadi kemudian berhenti komunikasi ini 

terjadi sepanjang waktu. 

  Oleh karena itu dalam penyampaian informasi disini harus 

sesuai pula dengan komponen-komponen atau konsep dalam 

penyampaian informasi, antara lain sebagai berikut: 

 1. Sumber/Spoke person 

Siapa yang berbicara atau sebagai komuninakator di dalam 

organisasi. 

 2. Pesan 

Sesuatu yang disampaikan kepada semua pihak yang terlibat di 

dalam organisasi. 
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  3. Saluran 

   Sarana dalam menyampaikan informasi/pesan 

  4. Penerima/Publik/Stakeholders 

   Siapa yang menerima pesan atau sebagai komunikan 

  5. Efek 

   Tanggapan, respons dari komunikan 

  6. Feedback 

    Umpan balik kepada komunikator 

   Dengan demikian penyampaian informasi kepada karyawan 

dalam organisasi dapat tersampaikan secara maksimal, ini dikarenakan 

penyampaian informasi sangat jelas arah dan aliran informasi tersebut 

disampaikan.  

G. Metode Penelitian 

 1. Tipe dan Dasar Penelitian 

  Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif  kualitatif, dimana penelitian ini berusaha menggambarkan 

secara terperinci tentang temuan penelitian. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sekelompok manusia, suatu 

obyek, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang, kemudian 

digambarkan atau dilukiskan secara sistematis (Nasir, 1988:63). Penelitian 

ini tidak hendak menguji teori apapun atau membuktikan hipotesa, tetapi 

berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana opini internal publik 

(karyawan) tentang public relations dalam penyampaian informasi. 
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Dasar penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus adalah penelitian 

tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik atau khas 

dari keseluruhan personalitas (Nasir, 1988:66). Tujuan dari studi kasus 

adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar 

belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter dari kasus, yang kemudian dari 

sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Dalam 

penelitian ini dispesifikasikan pada bagaimana opini internal publik 

(karyawan) tentang public relations dalam penyampaian informasi. 

 2. Lokasi Penelitian  

  Lokasi penelitian merupakan tempat dimana data dan informasi 

dapat diperoleh. Lokasi penelitian ini adalah The Jayakarta Hotel Lombok. 

The Jayakarta Hotel Lombok adalah hotel berbintang empat yang cukup 

ternama di kawasan pulau Lombok. Hotel ini juga cukup strategis hanya 

berjarak 10 menit dari bandara udara Selaparang. Kamar-kamar hotel 

ditata dan dihias dengan baik serta memiliki penyejuk udara dan kamar 

mandi en suite. Dimana setiap kamar memiliki balkon pribadi serta Wi-Fi 

gratis di setiap resort. The Jayakarta Hotel Lombok menawarkan berbagai 

kegiatan di lokasi termasuk lapangan tenis, kolam renang udara terbuka 

dengan kolam renang anak-anak terspisah. Para tamu dapat bersantai di 

sauna atau menikmati pijat tradisional. Restoran The Jayakarta Hotel 

Lombok melayani sarapan prasmanan panas bergaya barat yang populer 

setiap hari. Di sore hari, bersantailah dengan minuman dingin, menikmati 

pemandangan matahari terbenam dari area taman resort yang mempesona. 
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Hotel tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena mengingat begitu 

mewah dan berkelasnya hotel tersebut namun apakah semua pihak yang 

terlibat di dalamnya antara yang satu dengan yang lain sudah menjalankan 

dan bekerjasama demi keberlangsungan hidup perusahaan. 

 3. Populasi dan Sampel 

  Populasi adalah sekelompok subyek baik yang berupa manusia, 

gejala, benda ataupun peristiwa yang dijadikan narasumber dari data 

dalam penelitian (Moleong, 2002:98). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan The Jayakarta Hotel Lombok dan subyek penelitian 

untuk pengambilan data yaitu para karyawan dengan masa kerja antara 5-

10 tahun. 

  Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan 

Purnomo Setiady Akbar, 2004:44). Teknik pengambilan sampel 

“purposive sample” dimana sampel yang dipilih memiliki syarat-syarat 

khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian atau sifat-sifat yang dapat 

menjawab permasalahan penelitian (Moh Nazir, 1985). Dalam purposive 

kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan The 

Jayakarta Hotel Lombok yang bekerja lebih antara 5-10 tahun. Pemelihan 

kriteria ini dimaksudkan agar data yang diperoleh akurat karena sampel 

tersebut sekiranya sudah cukup mengetahui kondisi organisasi. 
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 4. Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk menjawab masalah penelitian membutuhkan data yang valid 

dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

Wawancara 

  Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung (Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004:57). 

  Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab secara langsung terhadap obyek penelitian. Tanya 

jawab dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada 

obyek penelitian dan dijawab secara lisan pula. Teknik wawancara ini 

dipergunakan untuk mempermudahkan peneliti mendapatkan data dan 

informasi yang akurat secara langsung dari obyek yang diteliti. 

Wawancara yang dilakukan disini ialah berkenaan tentang bagaimana 

opini internal publik (karyawan) tentang public relations The Jayakarta 

Hotel dalam menyampaikan informasi di dalam hotel. 

 5. Teknik Analisis Data 

  Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia yang diperoleh melalui wawancara. Pada dasarnya tujuan dari 

analisis data dalam penelitian ini ialah untuk menggambarkan fakta hasil 

penelitian sehingga menjadi data yang mempunyai makna serta mudah 

dipahami dan diinterpretasikan. 

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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  1. Reduksi Data 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara 

data dengan tujuan penelitian. 

  2. Display Data 

Untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya 

mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok 

permasalahan. 

  3. Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan 

kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang 

terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. 

Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan 

maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian 

tersebut lebih tepat dan obyektif. 

 6. Teknik Keabsahan Data 

  Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan dengan 

anggota yang terlibat dalam pengumpulan data. Pengecekan dengan 

anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan 

kesimpulan. Para anggota yang terlibat mewakili rekan-rekan mereka yang 
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dimanfaatkan untuk memberi reaksi dari segi pandangan dan situasi 

mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti. 

  Teknik pengecekan anggota tampaknya sama dengan trianggulasi 

sumber, “tampaknya” disisni bukan berarti sama dan memang berbeda. 

Dimana trianggulasi mempersoalkan data, sedangkan pengecekan anggota 

mempersoalakan sesuatu yang telah dibangun dalam bangunan setengah 

jadi yang berupa kategori, hipotesa dan laporan penelitian. Cara 

melaksanakannya pun berbeda pengecekan anggota dilakukan pada 

mereka yang terlibat sedangkan trianggulasi kepada mereka yang bukan 

anggota terlibat (Moleong, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 


