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Penelitian yang berjudul Aktifitas Humas Dalam Membina Hubungan Dengan Komunitas (Studi 

Dikalangan Masyarakat Sekitar Koperasi KAREB Bojonegoro) adalah membahas mengenai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Humas pada lembaga tersebut, khususnya dalam 

membina hubungan dengan komunitas sekitar. Karena pada pra penelitian yang dilakukan, 

dilihat begitu banyaknya kegiatan kehumasan, namun sedikit sekali yang mengarah pada 

hubungan dengan komunitas sekitar (community relation). Hal tersebut mengakibatkan kurang 

adanya kerjasama yang terjalin antara lembaga dan komunitas.  

Melihat dari fenomena tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa sering Humas Koperasi 

KAREB melakukan kegiatan-kegiatan dalam membina hubungan dengan komunitas dan 

bagaimana penilaian mayarakat sekitar tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Humas 

tersebut dalam membina suatu hubungan ? Dari permasalahan ini maka peneliti ingin 

mengetahui frekwensi kegiatan Humas Koperasi KAREB dalam membina hubungan dengan 

komunitas serta untuk mengetahui penilaian mayarakat sekitar tentang kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan Humas tersebut dalam membina suatu hubungan. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 

pendekatan survai yang bertujuan untuk melukiskan suatu fenomena dengan cara medeskripsikan 

fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dan informasi pada 

penelitian ini adalah komunitas sekitar Koperasi KAREB Bojonegoro dan berjumlah tiga puluh 

lima responden (total sampling). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah angket, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat dilapangan akan disederhanakan 

dalam bentuk tabel. Kemudian peneliti menggunakan analisa instrumen dengan menggunakan uji 

validitas dan reliabilitas untuk mengetahui kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sedangkan 

uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran relatif konsisten apabila 

dilakukan pengukuran ulang Setelah itu akan dicoba membahahasnya dalam kerangkan analisa 

prosentase dari tabel frekwensi. Pada akhirnya, laporan akan dikumpulkan secara unum dari 

seluruh isi yang berkaitan dengan analisa data. Penelitian ini menggunakan rumus untuk 

menghitung mean skor total dari kuisioner yang telah dikumpulkan.. Menurut perhitungan rumus 

tersebut, diperoleh hasil 2,1. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dimasukkan kedalam rumus 

selang interval untuk mengetahui kategori dari rata-rata skor total. Hasil akhir menyebutkan 

bahwa dari skor rata-rata total 2,1, ditelaah kembali dalam tabel kategori interval, maka diketahui 

nilai tersebut masuk pada kategori kadang-kadang.  

Berdasarkan dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan Humas Koperasi KAREB Bojonegoro yang berhubungan dengan komunitas sekitar 

kurang memadai atau dengan kata lain kurang dapat menciptakan hubungan yang baik dengan 

masyarakat sekitar. kurang memadai atau dengan kata lain kurang dapat menciptakan hubungan 

yang baik dengan masyarakat sekitar. Kadang-kadang dilakukan dan kadang-kadang tidak. 

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan-kegiatan Humas Koperasi KAREB dalam 



membina hubungan dengan komunitas dinilai kurang memperhatikan kenyamanan, kepuasan dan 

keinginan komunitas. Humas tersebut hanya menitik beratkan pada kepuasan konsumen atau 

pelanggan pengguna jasa dan publik intern saja.  

 


