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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Humas pemerintah memiliki fungsi mengedukasi masyarakat untuk 

meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, membangun jembatan sosialisasi 

yang baik, membangun hubungan yang menguntungkan antar stakeholder serta 

membangun kepercayaan.Selain itu humas juga harus berupaya bagaimana untuk 

menjalin hubungan baik dengan media. Media merupakan publik eksternal yang 

menjadi sarana komunikasi antara humas dengan publik, melalui kerjasama 

dengan media massa humas dapat menginformasikan kepada publik mengenai 

kebijakan-kebijakan yang ada.  

 Sesuai dengan fungsi humas pada instansi pemerintah atau kedaerahan 

yakni bertanggung jawab menjaga citra positif instansi dan mencitrakan daerah 

atau tempat dimana instansi tersebut berada, serta berperan menginformasikan 

semua tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang telah dilaksanakan oleh 

pemerintah.  

 Tugas humas pemerintah di bagi menjadi dua macam yaitu kedalam dan 

keluar. Hubungan kedalam berupa koordinator dengan badan pemerintah yang 

lain sedangkan hubungan keluar yaitu berhadapan dengan rakyat. Humas 

pemerintah di katakan sebagai mulut, mata dan telinga dari pemerintah.Humas 

pemerintah memberikan informasi kepada pemerintah mengenai pendapat-
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pendapat umum dalam masyarakat dan sebaliknya humas pemerintah meneruskan 

informasi-informasi dari pemerintah kepada masyarakat. 

Humas pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi 

publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Informasi yang disampaikan 

kepada masyarakat serta media bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat 

menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan tidak informatif.   

Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) di Jakarta tanggal 13-14 

Desember 2006, menyatakan bahwa dalam berhubungan dengan media  petugas 

humas harus menguasai masalah, mempunyai kredibilitas, dan memiliki 

kecepatan dalam bekerja khususnya dalam menyampaikan informasi ke media. 

Selain itu, petugas Humas juga harus mempunyai kemampuan analisa. Humas 

harus menjalankan fungsinya sebagai communication facilitator, yang mampu 

menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta 

dengan seluruh stakeholdernya. Humas juga harus menginformasikan kebijakan 

pemerintah dan memberikan layanan informasi dalam upaya memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang program-program pemerintah yang telah, 

sedang dan yang akan dilakukan.  

Informasi akan semakin mudah dipublikasikan kepada masyarakat apabila 

seorang humas telah menjalin hubungan baik dengan media. 

Definisi media relations sendiri adalah “merupakan bagian dri PR eksternal 

yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa  

sebagai sarana komunikasi  antar organisasi dan publiknya untuk mencapai 

tujuan organisasi”. (Iriantara: 2008, 32) 
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 Tugas lain yang tidak kalah penting bagi humas dalam menjalankan 

kegiatan media relations  adalah menjalin hubungan baik dengan wartawan serta 

seluruh lini ataupun begian dari lembaga pers. Wartawan merupakan ujung 

tombak dimana dari para wartawan inilah sebuah peristiwa akan menjadi berita 

yang nantinya akan dipublikasikan. Bukan hanya itu humas juga perlu 

memperhatikan organisasi media dan  asosiasi  profesi wartawan. Organisasi-

organisasi semacam ini tidak boleh diabaikan keberadaanya ketika seorang humas 

melaksanakan program media relations. 

 Media dapat memberikan keuntungan bagi sebuah instansi apabila 

publisitas tersebut merupakan sesuatu yang positif, namun karena media pula 

sebuah reputasi dapat dihancurkan. Pelaksanaan manajemen media tidak boleh 

gagal sehingga dapat menyebabkan pemberitaan yang negatif sebuah instansi 

terlebih instansi pemerintah. Maka dari itu menjalin hubungan baik dengan media 

penting untuk membentuk dan meningkatkan citra serta menjaga reputasi dimata 

stakeholder. 

  Dalam upaya pembentukan citra positif, sebuah instansi perlu 

melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kegiatan seperti ini 

apabila dikelola dengan baik akan berpengaruh besar pada reputasi instansi 

tersebut. Instansi dapat memberikan berita secara rutin kepada media massa 

mengenai kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilaksanakan atau memberikan 

informasi melalui situs internet sehingga memudahkan publik untuk mengakses 

dengan begitu transparansi antara pemerintah daerah dengan masyarakat lebih 

terbuka. 
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 Tanpa campur tangan dari media massa sebuah instansi tentunya akan 

sangat kesulitan untuk melakukan kegiatan komunikasi mengingat publik yang 

tersebar secara geografis. Media massa bisa menjadi media komunikasi yang 

dapat menjangkau publik tersebar keberadaanya dan berbeda kepentinganya. 

Pemanfaatan media massa dirasa menjadi cara yang paling efektif untuk kegiatan 

yang sifatnya informatif terlebih untuk sebuah instansi pemerintahan yang 

mewajibkan untuk masyarakat mengetahui seluruh informasi yang berkaitan 

dengan kebijakan. 

 Begitu pula apa yang dijalankan oleh humas Kantor Pemerintah 

Kabupaten Blora. Pada hal ini bagian humas Pemerintah Kabupaten Blora 

memposisikan sebagai gerbang informasi bagi masyarakat dan media.Menyadari 

pentingnya hal tersebut humas Pemerintah Kabupaten Blora mulai melibatkan 

humasnya dengan dunia media massa. 

 Kini bagian humas Pemerintah Kabupeten Blora melakukan manajemen 

media sebagai upaya untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. 

Humas pada Kantor Pemerintah Kabupaten Blora lebih banyak menjalin 

hubungan baik dengan wartawan media cetak karena memang media inilah yang 

cenderung lebih intens dalam mempublikasikan pemberitaan. Seperti yang 

sebelumnya telah dituliskan bahwa publikasi bukan hanya hal yang positif 

melainkan berupa hal yang negatif. Bahkan wartawan memang sengaja untuk 

mencari berita yang negatif karena menurut mereka bad news is a good news. 

Seperti yang tengah terjadi pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blora pada 

saat ini, media cetak selama beberapa bulan ini tengah gencar mempublikasikan 
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pemberitaan mengenai APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) yang 

belum juga di sahkan hingga sekarang. Tidak hanya itu media cetak pun 

mempublikasikan opini-opini masyarakat yang merasa kecewa karena dianggap 

Bupati sebagai pemimpin daerah tidak dapat bekerja seperti yang dituliskan pada 

harian Suara Merdeka, Tanggal 11 April 2013. Bukan hanya itu media cetak 

lainya seperti Wawasan, Radar Bojonegoro, Radar Kudus seperti berlomba-lomba 

untuk dapat menginformasikan berita ini kepada masyarakat.  

 Tanggal 3 April 2008 UU tentang  Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) 

telah disahkan oleh pemerintah. Hal ini membawa konsekuensi terhadap 

ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga 

negara Indonesia. Badan publik dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, 

lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang 

mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan 

masyarakatmempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang 

terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan 

pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia. 

(http://pakarhumas.blogspot.com/2009/08/tantangan-humas-pemerintah-di-

era.html ).  

 Disinilah tantangan humas Pemerintah Kabupaten Blora untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh keterbukaan 

informasi, khususnya mengenai masalah APBD tersebut. Apalagi masyarakat 

yang merasa kecewa  dengan adanya peristiwa tersebut akan berdampak pada 

memburuknya kinerja pemerintah dimata publik. Humas harus memutar otak 

http://pakarhumas.blogspot.com/2009/08/tantangan-humas-pemerintah-di-era.html
http://pakarhumas.blogspot.com/2009/08/tantangan-humas-pemerintah-di-era.html
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untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Humas harus merancang strategi kehumasan untuk menyampaikan informasi yang 

cepat, akurat dan aktual dengan menggunakan media komunikasi.  

 Dengan adanya keterbukaan informasi dari humas akan menjadi sebuah 

klarifikasi yang akan menjawab semua opini publik. Berbeda halnya apabila 

humas semakin tertutup mengenai suatu, opini negatif masyarakat akan semakin 

memuncak ditambah dengan pemberitaan negatif dari media itu sendiri yang akan 

semakin merugikan bagi sebuah organisasi. Kondisi seperti ini akan berpotensi 

menjadi sebuah krisis pada organisasi.  

 Pada hal ini media berfungsi sebagai alat untuk berbicara terhadap publik 

sehingga publik dapat mengetahui tentang kebenaran suatu masalah. Namun 

sesungguhnya media bukanlah hanya sekedar alat melainkan adalah mitra kerja. 

Demikian pula dengan media, sebuah instansi merupakan sumber informasi berita 

yang tidak pernah kering untuk dieksplorasi. 

 Di era keterbukaan informasi dimana informasi bukan milik pribadi lagi 

melainkan sudah menjadi kebutuhan dan milik bersama humas juga harus  

mempunyai jaringan yang kuat dengan media massa. Fungsi humas di berbagai 

instansi pemerintah memang masih kalah jauh dibanding humas perusahaan atau 

organisasi bisnis lainnya. Pekerjaan humas di instansi pemerintah dianggap 

sebagai pekerjaan yang mudah. Tugas kehumasan selama ini sekedar diartikan 

sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi kebijakan, menyusun kliping koran tentang 

pemberitaan terkait instansi, mencetak berbagai pernak-pernik publikasi mulai 

dari gantungan kunci, stiker, pamflet, spanduk, banner, dan lain sebagainya, 
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bahkan menjadi seksi wara-wiri di setiap acara kantor. Namun tugas humas 

pemerintah tidak kalah penting dengan humas sebuah perusahaan. Humas dituntut 

untuk mampu merespons cepat setiap perubahan yang terjadi, baik secara internal 

maupun eksternal, terkait reputasi instansi pemerintah. 

 Sebelumnya penulis pernah melakukan kuliah magang di bagian Humas & 

Protokol Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Penulis mendapati 

beberapa wartawan media cetak yang sering mendatangi bagian humas ini untuk 

berdiskusi dengan humas serta staffnya. Hal tersebut yang menjadikan penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih dalam seputar kegiatan media relations yang 

dilaksanakan oleh humas Pemerintah Kabupaten Blora.Penelitian ini nantinya 

akan mendeskripsikan lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh humas Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blora  dalam 

menjalankan program media relations dalam mengoptimalkan fungsi publisitas. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah strategi media relations humas Pemerintah Kabupaten 

Blora dalam mengoptimalkan fungsi publisitas? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk megetahui strategimedia relations humas kantor Pemerintah 

Kabupaten Blora dalam mengoptimalkan fungsi publisitas. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat akademis  

Menambah literatur penelitian kualitatif dan diharapkan dapat 

memberikan sumbagan landasan pemikiran pada Ilmu Komunikasi 

khususnya tentang ilmu public relations dan media relations. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi peneliti  

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai bidang kehumasan termasuk 

di Kantor Pemerintah  Kabupaten Blora dan sebagai refrensi bagi 

peneliti selanjutnya mangenai instansi ini dengan menggunakan 

metode yang berbeda. 

b) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai 

bentuk informasi bahwasanya pemerintah khususnya Pemerintah 

Daerah Kabupaten Blora telah semaksimal mungkin mencoba 

mengayomi dan melayani masyarakat salah satunya pelayanan 

akan kebutuhan informasi yang salah satunya diwujudkan dengan 

program media relations. 

E.Signifikansi Akademis 

 Penelitian yang relevan merupakan penelaahan dari hasil penelitian 

terdahulu yang diperlukan untuk mempertajam penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Lusiana Indira Isni 
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Universitas Diponegoro, dengan judul penelitian Media Relations dan Kepuasan 

Wartawan Atas Layanan Kehumasan di Kabupaten Brebes. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian eksplanatori dengan menggunakan metode survei dimana 

pengumpulan data atau informasi dan data lapangan secara langsung melalui 

kuesioner dan wawancara. Lusiana Indira Isni menjadikan 92 wartawan yang 

terdaftar dalam surat keputusan bupati yang bertugas di Kabupaten Brebes. 

Dengan menetapkan beberapa kriteria tertentu akhirnya didapat 39 orang yang 

dijadikan sebagai sample penelitian. Dalam penelitianya peneliti juga melakukan 

analisis regresi dimana variable independen berupa kredibilitas, profesionalisme 

dan tingkat hubungan interpersonal diuji secara bersamaan untuk melihat 

pengaruhnya terhadap variabel dependen yakni kepuasan wartawan terhadap 

layanan humas. Hasil dari penelitian tersebut adalah tampak bahwa besar 

pengaruh kredibilitas petugas humas, profesionalisme petugas humas,tingkat 

hubungan interpersonal antara petugas humas dan wartawan terhadap kepuasan 

wartawan akan layanan humas sebesar 81,1%. Angka ini lebih besar masing-

masing variabel independen saat diuji secara persial. Hal ini menunjukan bahwa 

ketiga variabel tersebut saling melengkapi dan secara bersama-sama memberikan 

pengaruh positif terhadap kepuasan wartawan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan wartawan banyak dipengaruhi oleh kredibilitas 

petugas humas, profesionalisme petugas humas, serta hubungan interpersonal 

antara petugas humas dan wartawan. ( Isni, 2011) 

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk : 
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1. Untuk mendeskripsikan gambaran mengenai strategi Humas dan Protokol 

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam menjalankan media 

relations, karena media berperan sangat penting bagi publisitas sebagai 

usaha mendapatkan citra positif dari masyarakat dan media relations 

sendiri dapat digunakan sebagai upaya menjaga reputasi sebuah 

organisasi.  

2. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Lusiana Indira Isni adalah 

pada objek lokasi yang menjadi sasaran penelitian serta metode penelitian. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Indira Isni adalah 

menggunakan objek Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan objek 

lokasi Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Blora, sasaran 

penelitian yang pada penelitian tersebut lebih kepada kepuasan wartawan 

sementara pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih menyasar 

kepada humasnya itu sendiri. Pada penelitian ini, penulis akan 

menggunaka metode yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh 

Lusiana Indira Isni yaitu penelitian ekplanatori dengan menggunakan 

metode survei, sementara penulis mencoba menggunakan metode 

deskriptif kualitatif . 
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F. Kajian Pustaka 

 1.  Humas 

 Semakin berjalanya waktu definisi humas pada saat ini berbeda-beda, 

penggunaan istilah humas yang semakin luas semakin mengaburkan arti yang 

sebenarnya. Definisi humas dapat diartikan berbeda sesuai dengan fungsinya. 

Moore ( 2006)  mendefinisikan humas sebagai “ Hubungan dengan masyarakat 

luas, seperti melalui publisitas ; khususnya fungsi-fungsi korperasi, organisasi 

dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini 

publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri”.  ( Moore, 2004:6) 

 Proses membina kebijaksanaan umum, menjamin pelaksanaan berbagai 

kebijaksanaan dan komunikasi mengenai kebijaksanaan kepada khalayak 

sehingga menghasilkan pertukaran gagasan formal secara dua arah antara sebuah 

organisasi dengan khalayaknya merupakan pencerminan dari fungsi hubungan 

masyarakat. Penciptaan opini publik yang menyenangkan merupakan tujuan 

utama humas.  

 Disamping fungsi dan perananya, humas harus dapat menjalankan tugas-

tugasnya demi tercapainya tujuan yang semata-mata untuk mendukung 

keberhasilan organisasi diantaranya adalah persiapan artikel pemberitaan, siaran 

pers, foto dan latar belakang informasi bagi para penulis dan redaktur aktivitas 

industri. ( Moore, 2004:  100 ) 

 Dalam kaitanya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh humas dengan 

media , James Grunig memaparkan model two way simetrical sebagai bentuk 

pendekatan yang dijalankan oleh humas. Model tersebut merupakan satu dari 

empat model yang pernah diungkapkan Grunig yaitu model prees agentry, model 

public informations dan model two way asimetric.  
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 Model two way simetrical mengungkapkan bahwa suatu komunikasi 

propaganda kampanye dilakukan melalui dua arah timbal balik yang berimbang. 

Model ini mampu memecahkan atau menghindari terjadinya suatu konflik dengan 

memperbaiki pemahaman publik secara strategis agar dapat diterima dan dianggap 

lebih etis dalam penyampaian pesan-pesan atau  informasi melalui teknik 

komunikasi membujuk untuk membangun saling pengertian, dukungan dan 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. ( Ruslan, 2005 : 105 )  

                                                    Balance 

                                              Two way communications  

                                                      Flow  

Gambar 1 

Model two way simetrical James Grunig 

Sumber : ( Ruslan, 2005 : 105 ) 

 Grunig mengidentifikasikan suatu teori normatif mengenai publik 

relations yang menganut two way simetrical adalah memiliki karakter :  

1. Adanya saling tergantung dan pembinaan hubungan  

2. Ketergantungan dan pembinaan hubungan tersebut memunculkan 

kurangnya konflik , perjuangan dan saling berbagi misi 

3. Adanya keterbukaan, saling percaya dan saling memahami 

4. Konsep kunci mengenai negosiasi, kolaborasi dan mediasi 

5. Perlunya dikembangkan saluran bagi proses dan strategi 

Dari pemahaman tersebut dapat diartikan bahwa komunikasi yang harmonis 

antara humas dengan publiknya  akan berjalan dengan baik jika didukung dengan 

Sources 

(organizations

)                                                   

Receiver 



13 

 

 
 

komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas, keterbukaan dan konsisten 

terhadap langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh keyakinan orang lain.  

Dalam menjalin hubungan baik dengan media humas tidak boleh menutup 

mata sehingga humas harus menerapkan prinsip-prinsip untuk menjalin serta 

menjaga hubungan baik dengan pers, diantaranya :  

1. Servicing the media ( melayani media ). Agar tercipta hubungan yang baik 

melayani dan memahami apa kebutuhan media menjadi hal yang utama. 

2. Establishing a reputations for reability ( membangun reputasi sebagai 

orang yang dapat dipercaya)  

3. Suppliying a good copy ( menyediakan salinan yang baik ), salinan ini 

dapat berupa data tertulis, foto serta video. 

4. Cooperations in providing material ( bekerjasama dalam penyediaan 

materi )  

5. Membangun hubungan personal yang kokoh. ( Jeffkins, 1992 : 100)  

 Jadi kesimpulanya tujuan humas secara universal adalah untuk 

menciptakan, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki citra organisasi dimata 

publik yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi daripada publik yang 

bersangkutan. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya ialah mengembangkan good 

will dan memperoleh opini publik yang  favorable atau menciptakan kerjasama 

berdasarkan hubungan yang harmonis dengan berbagai publik. 
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2.  Humas Pemerintah 

 Definisi humas pemerintah dapat dikatakan hampir sama dengan definisi 

humas pada umumnya. Humas lembaga pemerintah, yakni “ merupakan suatu 

keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi kebijakan, 

program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat”.  

(Rahmadi, 1999: 77) 

 Humas dalam pemerintah merupakan kelanjutan dari proses penetapan 

kebijaksanaan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang 

disesuaikan dengan kepentingan orang atau golongan agar lembaga atau instansi 

dimana humas itu berada memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu 

masyarakat dalam arti luas. Pelayanan dan sikap yang baik sangat penting demi 

terciptanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. 

 Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada 

khalayak atau publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah atau tindakan yang 

diambil oleh pemerintah serta mengusahakan tunbuhnya hubungan yang harmonis 

antara lembaga atau instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian 

kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah dimana 

humas tersebut berada dan berfungsi. Jadi pada dasarnya tugas humas pemerintah 

adalah  

a) Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang 

kebijakan, langkah-langkah dan tindakan-tindakan pemerintah, serta 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat berupa informasi yang diperlukan 

secara terbuka, jujur dan objektif. 
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b) Memberi bantuan kepada media berita ( news media) berupa bahan-bahan 

informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, 

termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara-acara resmi yang 

penting. Pemerintah merupakan sumber informasi penting bagi media, karena 

itu sikap keterbukaan informasi sangat dibutuhkan. 

c) Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang 

telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak luar negeri. 

d)  Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah selanjutnya 

menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback. ( Rahmadi, 

1999: 78) 

 Dari fungsi diatas,maka jelas bahwa humas pemerintah meliputi kegiatan 

mempelajari hasrat, kehendak dan aspirasi publik serta memberikan nasihat 

tentang apa yang yang diinginkan oleh publik dan petugas pemerintah. Humas 

dapat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 

a) Pejabat harus mempunyai informasi yang lengkap tentang organisasi. 

b) Pucuk pimpinan operasional harus bertanggung jawab tentang kehumasan. 

c) Manajemen harus mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh 

pejabat humas. 

d) Harus ada sistem “accountability” terhadap performace pejabat 

humas.Kehumasan harus lebih banyak memikirkan objektivitas jangka 

panjang daripada objektivitas jangka pendek. 
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Humas Pemerintah harus melakukan pemerataan informasi mengenai 

kebijakan  pemerintah dan fasilitasi layanan informasi, dalam upaya memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang program-program pemerintah yang telah, 

sedang dan yang akan dilakukan. Humas harus mampu menjadi communication 

facilitator, sehingga bisa menjawab tantangan di era keterbukaan informasi ini, 

dimana informasi bukan “milik” pribadi lagi. Informasi sudah menjadi kebutuhan 

dan milik bersama. Secara fungsional personil humas harus mempunyai posisi 

yang strategis, dimana personil humas dapat direct ke pimpinan lembaga, 

mendengarkan langsung keluhan masyarakat, dan mempunyai jaringan yang kuat 

dengan media massa. Sikap membuka diri terhadap kritik dari masyarakat, 

termasuk membuka dialog, melakukan komunikasi persuasif, dan melibatkan 

masyarakat dalam kegiatan humas merupakan kata kunci dari hubungan dua arah 

ini adalah informasi dan komunikasi. 

3.Media Relations 

 Istilah press relations masih banyak dipergunakan sampai saat ini, 

termasuk untuk menggambarkan hubungan media penyiaran atau media on-line. 

Tetapi dengan mengingat perkembangan media massa dan juga praktik PR istilah 

yang paling tepat dipergunakan ialah media relations atau hubungan media. 

Karena berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh humas atau PR tentunya 

menggunakan media massa, bukan hanya menggunakan media cetak. Media 

elektronik pun dapat membangun citra positif organisasi. Demikian halnya dengan 

media on-line yang tengah berkembang dewasa ini.“Media relations berhubungan 
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dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau meresponse 

kepentingan media terhadap organisasi” ( Iriantara, 2008: 29) .  

 Uraian tersebut mengarah ke sisi manfaat dari media relations adalah 

untuk  publisitas, yang merupakan suatu upaya untuk mempublikasikan suatu 

pesan atau informasi yang berasal dari humas agar khalayak yang menjadi 

stakeholder dari organisasi mendapatkan pengatahuan tentang segala kegiatan 

yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi tersebut. Hubungan 

ini bukan hanya dengan media cetak melainkan juga dengan media massa lainya. 

Hal ini penting karena akan menopang keberhasilan program, dan efisien karena 

tidak memerlukan banyak daya dan dana untuk menginformasikan program yang 

hendak dijalankan dengan menggunakan teknik publisitas. 

 Media relations sangat berkaitan dengan media komunikasi. Media 

komunikasi ini diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien 

dalam berkomunikasi kepada publik. Di sisi lain, media relations itu pada 

dasarnya merupakan pemberian informasi atau memberikan tanggapan pada 

media pemberitaan atas nama organisasi atau klien. Karena berhubungan dengan 

itulah, maka ada yang menyebutkan bahwa media relations itu merupakan fungsi 

khusus di dalam satu kegiatan atau program PR. 

“Dengan demikian media relations dapat diartikan merupakan bagian dari PR 

eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan madia 

massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan publik-publiknya untuk 

mencapai tujuan organisasi”. (Iriantara: 2008, 32) 

 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 
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dalam PR adalah dua arah, maka praktik media relations pun bukan hanya 

mengkomunikasikan ke luar organisasi melainkan juga menjadi komunikan yang 

baik dari apa yang dikomunikasikan dari luar organisasi. Secara sederhana, bila 

digambarkan arus komunikasi dalam praktik media relations itu akan muncul 

sebagai berikut : 

 

 

 

  

Gambar 2. Arus Komunikasi Dalam Media Relations 

 Sumber : ( Iriantara : 2008 : 32) 

Gambar tersebut menunjukan,sebuah organisasi menyampaikan informasi, 

gagasan atau citra melalui media massa kepada publik. Sedangkan publik , bisa 

menyampaikan aspirasi, harapan, keinginan atau informasi melalui media masa 

pada organisasi.  (Iriantara: 2008, 32).  

 Media massa menjadi penting bagi kegiatan dan program PR dikarenakan 

memiliki kekuatan. Bukan sekedar mampu menyampaikan pesan kepada jutaan 

khalayak sekaligus namun karena fungsinya yang untuk mendidik, 

mempengaruhi, manginformasikan dan menghibur. Maka media massa memiliki 

potensi untuk membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat dan perilaku, 

serta mendorong tindakan. 

Organisasi Publik ( - publik) 

Media 
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Dengan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, maka peran media 

tidak bisa dabaikan begitu saja dalam program dan kegiatan  PR. Dalam banyak 

perencanaan program atau kegiatan PR, media massa merupakan salah satu aspek 

yang diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh perencana. Dengan menyadari dan 

mengetahui pentingnya hubungan dengan media merupakan suatu 

keharusan.Tetapi hubungan dengan media itu dijalin bukan sekedar menjalankan 

peran PR atau sebagai solusi setelah timbul masalah, melainkan terus dipelihara 

sepanjang organisasi itu ada. 

Dalam upaya membina hubungan media, PR akan melakukan berbagai 

kegiatan yang berhubungan dengan media antara lain : 

a) Press release atau siaran pers  

b)  Konferensi pers atau jumpa pers  

c) Press briefing  

d) Kunjungan pers 

e) Resepsi pers 

f) Peliputan kegiatan 

g) Wawancara pers ( Abdullah, 2001: 80-100)  

 Tujuan dari kegiatan PR merupakan penjabaran dari tujuan yang hendak 

dicapai organisasi, sehingga tujuan media relations pun akan terkait dengan 

tujuan organisasi itu. Dari berbagai penjelasan diatas kesimpulan tujuan dari 

pelaksanaan program media relations dalam organisasi adalah dapat mengubah 

sikap dari anti menjadi netral dan dari netral menjadi mendukung tindakan yang 

dilakukan oleh sebuah organisasi.  
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4. Publisitas 

 Yosal Iriantara mengatakan bahwa publisitas adalah penyebaran pesan 

yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan lewat media tertentu 

untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran 

tertentu pada media.’ ( Iriantara, 2008 : 60 ) 

 Tapi ada juga yang merumuskan publisitas ssebagai salah satu teknik yang 

biasa digunakan dalam program atau kegiatan PR. Teknik ini memungkinkan 

pengkomunikasian informasi kepada publik melalui media massa tanpa perlu 

mengeluarkan biaya. Inilah yang membedakan antara publisitas dengan iklan. 

 Sebagai sebuah teknik, publisitas  dapat dikategorikan menjadi tiga 

kelompok kegiatan : 

a) Kegiatan PR yang berkesinambungan 

b) Kegiatan jangka pendek yang direncanakan sebelumnya 

c)  Kegiatan jangka pendek untuk peristiwa yang tidak terduga atau biasa 

 dinamakan juga dengan manajemen krisis. 

 Pada masing-masing penegelompokan diatas, ada kegiatan-kegiatan yang 

biasa dilakukan. Dalam kegiatan PR berkesinambungan, publisitas itu bisa 

berkaitan dengan : 

a) Keterlibatan organisasi dalam komunitas lokal 

b) keterlibatan organisasi pada komunitas industri 

c) penerbitan bulletin, majalah atau Koran perusahaan 

d) Media relations 

e) Foto dan media kit 
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f) Hubungan dengan pemegang saham, pemilik dan komunitas financial 

 Sedangkan yang termasuk ke dalam kegiatan jangka pendek yang 

terencana adalah :  

a) Siaran pers 

b) Konferensi pers 

c) Penyelenggaraan kegiatan, acara peringatan atau upacara pembukaan 

d) Pengumuman  

e) Seminar untuk pers 

f) hasil penelitian pasar. ( Iriantara, 2008 : 192) 

 Apa yang telah diuraikan diatas menunjukan begitu banyak hal yang dapat 

dijadikan meteri publisitas. Apalagi organisasi  tersebut secara kreatif 

menyelenggarakan kegiatan inovatif dan bisa menarik perhatian banyak orang 

sehingga peristiwa itu dapat menarik perhatian media massa. bahkan bisa jadi 

akan menjadi bahan percakapan dimana- mana, sehingga nilai publisitasnya 

makin meninggi. Oleh karena itu, meski publisitas merupakan salah satu teknik 

dalam PR namun hal ini bukan pekerjaan teknis semata melainkan sebuah karya 

yang kreatif. 

G. Kerangka Pemikiran  

 Melalui kerangka teori yang diuraikan diatas, maka konsep strategi media 

relations dalam mengoptimalkan fungsi publisitas, oleh peneliti 

diimplementasikan pada bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :  
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

Sumber : Olahan Peneliti 

 Dari skema diatasmaka dapat digambarkan pola kerangka pemikiran 

penelitian ini adalah humas Kantor Pemerintah Kabupaten Blora berperan 

menjembatani atau sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. 

Peran tersebut mengharuskan humas untuk mempunyai strategi membangun 

hubungan baik oleh humas dengan media tersebut diwujudkan dengan kegiatan-

kegiatan media relations. Hasil dari dilaksanakanya kegiatan media relations 

berupa publikasi positif yang juga akan berdampak positif bagi reputasi instansi. 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang gunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, karena metode kualitatif tidak bermaksud mengadakan 

Humas Kantor Pemkab Blora Masyarakat 

Kegiatan Media 

Relations 

interview Media 

Tour 
Media 

Participations
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Press 

Release 

Press 
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pengujian, menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi lebih memfokuskan pada 

pemaparan situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. 

 Metode pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sesuatu kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas 

peristiwa pada saat sekarang. Penelitian kualitatif tidak mencari atau menjelaskan 

hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.  (Rakhmat, 2001: 24). 

 Jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Riset ini 

untuk menggambarkan realitas yang sedar terjadi tanpa menjelaskan hubungan 

antar variabel.  Hasil dari metode ini adalah deskripsi detail dari topik yang 

diteliti. ( Kriyantono, 2010:69) 

 Penelitian yang akan diteliti ini termasuk ke dalam jenis riset deskriptif, 

karena hasil dari penelitian ini akan berupa deskripsi detail dari topik yang diteliti 

yaitu strategi media relationshumas Kantor Pemerintah Kabupaten Blora dalam 

mengoptimalkan fungsi publisitas.  

2. Lokasi penelitian  

 Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pemerintah Kabupaten 

Kabupaten Blora yang beralamatkan di Jalan Pemuda No. 12 yang pada 

khususnya di bagian Humas & Protokol. Dimana peneliti mendapati ketertarikan 

bagian ini dalam melaksanakan program media relations. 

3. Teknik pengumpulan data 

 a) Observasi  



24 

 

 
 

 Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan, pencatatan secara sistematik dari kejadian-kejadian, perilaku, objek-

objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penelitian. 

(Iskandar, 2009 : 121) 

 Dalam penelitian ini proses observasi akan dilakukan di Bagian Humas & 

Protokol Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Pada bagian ini pekerjaan 

akan di bagi menjadi tiga sub bagian, diantaranya adalah bagian pelayanan 

dokumentasi & informasi, analisa media dan pendapat umum dan yang ketiga 

adalah bagian keprotokolan. Observasi sendiri akan dilaksanakan di bagian 

analisa media dan pendapat umum karena bagian ini yang menangani bentuk-

bentuk darimedia relationsdan berbagai pendapat umum. Bagian analisa media 

dan pendapat umum juga merupakan tempat dimana wartawan sering datang dan 

duduk bersama untuk berdiskusi dengan humas. Data hasil dari observasi tersebut 

nantinya akan diidentifikasi dan diselaraskan dengan data-data yang lainya. 

b) Wawancara  

 Merupakan percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai memberikan jawaban.( Moleong,  1994: 135) 

 Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

pihak-pihak yang berkaitan. Wawancara menggunakan interview guide sebagai 

panduanya.Pada penelitian ini informan yang akan diwawancarai adalah kepala 

humas karena dianggap sebagai yang lebih mengetahui seputar kegiatan media 

relations yang dilaksanakan pada kantor tersebut, kepala sub bagian analisa media 
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dan pendapat umum karena merupakan bagian yang lebih sering menangani 

kegiatan dengan media serta staff humas yang akan membantu peneliti untuk 

mendapatkan lebih banyak informasi seputar tema penelitian. Data hasil dari 

wawancara tersebut nantinya akan akan diselaraskan dengan data yang lain 

sehingga dapat dianalisis dengan metode analisis data. 

 c) Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai suatu hal atau variable 

yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, selebaran, notulen rapat,agenda 

dan sebagainya. (Iskandar,2009 :134)  

 Penelitian ini juga memerlukan sumber tertulis lainya yang sesuai atau 

berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dapat mendukung data-data yang 

diperlukan dalam penelitian. Hasil dokumentasi berupa hasil  press release, data 

hasil wawancara, foto dukumentasi yang diperoleh dari bagian humas Kantor 

Pemerintah Kabupeten Blora nantinya akan untuk mendukung data dan 

menambah validitas dari data-data yang dihasilkan.  

4. Sumber Data  

 a) Data primer 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 

informasi orang per orang yang telah dinilai mampu menjadi informan. Data 

primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di bagian analisa media 

dan pendapat umum karena bagian ini yang menangani bentuk-bentuk dari media 

relations dan berbagai pendapat umum serta data dari hasil wawancara dengan 

kepala humas karena dianggap sebagai yang lebih mengetahui seputar kegiatan 
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media relations yang dilaksanakan pada kantor tersebut dan kepala sub bagian 

analisa media dan pendapat umum karena merupakan bagian yang lebih sering 

menangani kegiatan dengan media.  

 b) Data Sekunder 

 Merupakan data penunjang yang diperoleh dari penelitian-penelitian, 

kepustakaan serta refrensi yang menunjang studi dokumen yang berupa catatan-

catatan, arsip laporan, data statistik, dan lainya. Data sekunder pada penelitian ini 

berupa hasil dokumentasi berupa hasil  press release, foto dukumentasi yang 

diperoleh dari bagian humas kantor Pemkab Blora yang nantinya akan untuk 

mendukung data primer.  

5. Teknik Pemilihan Informan 

 Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memilih informan dengan 

menggunakan teknik non-probability sampling. Non-probability sampling 

merupakan metode sampling yang setiap individu atau unit dari populasi tidak 

memiliki kemungkinan (non-probability) yang sama untuk terpilih.  

 Metode non-probability sampling yang digunakan peneliti dalam 

menentukan informan atau narasumber terkait dengan permasalahan pada 

penelitian, yaitu purposive sampling. Teknik purposive sampling mencakup 

orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset 

berdasarkan tujuan riset.  (Kriyantono, 2010:158-159) 

 Dengan menggunakan teknik purposive sampling ini, maka peneliti akan 

memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjawab dan dapat memberikan 
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sumber informasi yang diharapkan. Peneliti menentukan beberapa orang untuk 

menjadi sumber informanya diantaranya:  

a) Kepala humas Kantor Pemerintah Kabupaten Blora karena dianggap 

sebagai yang lebih mengetahui kegiatan media relations yang dilaksanakn 

pada kantor tersebut.  

b) Kepala sub bagian analisa media karena merupakan bagian yang lebih 

sering menangani berbagai kegiatan dengan media dan wartawan.  

c) Staff humas & protokol karena akan membantu peneliti dalam 

mendapatkan informasi seputar tema penelitian. 

6. Validitas Data 

 Validitas atau keabsahan data perlu adanya pengecekan, maka untuk 

memeriksa validitas data yang akan disusun dapat menggunakan teknik 

triangulasi data. Teknik memeriksa validitas data ini harus memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data tersebut. (Moleong, 2002: 178).  

 Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi data 

dengan sumber data, yaitu peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk 

mengumpulkan data yang sama, pertanyaan yang sama dalam wawancara pun 

diajukan ke narasumber atau informasi yang berbeda serta mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu data primer berupa wawancara dengan data sekunder berupa 

dokumen-dokumen. Sehingga data akan terjamin validitasnya. 

7. Teknik Analisis Data 
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 Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai teknis analisis data dalam 

penelitian kualitatif adalah mengikuti model analisis interaktif yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman . Teknik tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan Siklus Model Analisis Interaktif 

Sumber : (Herdiansyah, 2010:164) 

 Dalam model analisis interaktif ini terdiri dari 3 komponen pokok yaitu 

reduksi data, sajian data, dan penerikan kesimpulan dengan verifikasi. Ketiga 

komponen tersebut saling berkaitan dan berinteraksi, tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan pengumpulan data sehingga membentuk siklus. Dengan bentuk ini 

peneliti mengikuti 3 komponen pengumpulan data selam proses penelitian 

berlangsung. 

  Komponen-komponen dalam analisis data tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan 

data 

Reduksi data Sajian Data 

 

Penarikan 

Simpulan/verifikasi 
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Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan metodologi pengumpulan 

data yang telah diuraikan diatas, yang terdiri dari wawancara, observasi , 

serta analisis dokumen. 

2. Reduksi data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. 

Proses ini berlangsung terus menenrus dari awal hingga berakhirnya 

tulisan ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam penarikan 

kesimpulan. 

3. Sajian data 

Dengan melihat suatu penyajian data, penulis akan mengerti apa yang 

terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada tindakan 

lainya. 

4. Penarikan kesimpulan  

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan 

penarikan kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang 

terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila simpulan dirasa 

kurang dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib 

melakukan kembali kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk 

mencari pendukung simpulan yang ada dan juga pendalaman data.  

Model analisis tersebut dalam penerapanya pada penelitian ini adalah: 
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a) Mengumpulkan data-data dalam bentuk laporan terperinci, misalnya hasil 

wawancara dengan informan atau data-data yang diperoleh dari buku, 

internet dan penelitian lain yang sesuai dengan judul penelitian. 

b) Mereduksi data : data yang terkumpul kemudian disesuaikan dengan 

permasalahan penelitian . Hasil reduksi data kemudian dirangkum dalam 

bentuk deskripsi.  

c) Penyajian data yaitu membuat deskripsi data yang kemudian dibuat 

display data dipilih dan dipilih dan dipilah yang tidak dipakai dibuang atau 

dihilangkan dan disesuaIkan dengan rumusan maslah penelitian yaitu 

strategi humas Pemkab Blora dalam melaksanakan media relations dalam 

mengoptimalkan fungsi publisitas. Dilakukan pembahasan untuk membuat 

kesimpulan. 

7.1. Proses Analisis Data Wawancara 

 Manfaat pengodean (coding) adalah untuk memperinci, menyusun konsep 

(conzeptualized) dan membahas kembali semuanya dengan cara yang baru. Hal 

ini merupakan cara yang terkendali dengan teori yang dibangun berdasarkan data. 

Konseptualisasi atau membangun konsep atau teori berdasarkan data ini 

merupakan hal ynag sangat khusus dari proses pengodean dalam mengembangkan 

suatu grounded theory.  Hasil akhir dari model grounded theory adalah suatu teori 

baru, maka tantangan utamanya adalah pada ketelitian peneliti dan pada ketepatan 

memilih subjek penelitian. Ketelitian mutlak diperlukan dalam model grounded 

theory dalam rangka menegakan rigor penelitian dan keakuratan teori yang akan 

dibentuk. Dalam pemilihan subjek pun harus benar-benar sesuai dan memiliki 
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keterkaitan yang optimal secara teoritis (theoritical sampling) dengan central 

phenomenon. Satu hal yang sangat esensial dalam model grounded theory sudah 

sistematik dan terstandar. Craswell (1998) menyebutkan beberapa tahapan proses 

analisis data grounded theory.  

a) Open coding  

 Dalam open coding, peneliti menyusun informasi inisial kategori 

mengenai fenomena yang hendak diteliti dengan melakukan pemilahan informasi 

(segmenting informations). Dalam setiap kategori, peneliti menemukan dan 

mencari beberapa properti atau sub-sub kategori dan memilah data untuk 

digolongkan kedalam dimensi-dimensinya, atau menunjukan kemungkinan-

kemungkinan yang ekstrem dalam suatu kontinum dari properti tersebut.  

 Menurut Koentjoro (2006) sebagaimana dikutip oleh Herdiansyah , open 

coding berisi kegiatan memberi nama, mengategorisasikan fenomena  yang diteliti 

melalui proses penelaahan yang teliti serta mendetail dengan tujuan untuk 

menemukan kategorisasi fenomena yang diteliti. Hasil akhir dari kegiatan ini 

adalah didapatkanya kategori-kategori umum (tema = pola umum) yang mampu 

mempresentasikan sebanyak mungkin gejala atau fenomena yang diteliti. 

kategori-kategori ini harus diurai secara terperinci berdasarkan ciri-cirinya 

(property); dimensi besaranya (dimension), faktor pendukung atau yang 

mempengaruhi (supportive), dan contoh nyatanya (example). 

b) Axial coding  

 Dalam axial coding, peneliti menyusun dan mengkaitkan data setelah 

proses yang dilakukan pada open coding.  Susunan data ini dipresentasikan 
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dengan menggunakan paradigma coding atau diagram logika yang 

diidentifikasikan oleh peneliti sebagai central phenomenon, mengeksplorasi 

hubungan sebab akibat, menspesifikasikan strategi-strategi, mengidentifikasikan 

konteks dan kondisi yang memperkeruh (intervening conditions), dan mengurangi 

konsekuensi-konsekuensi dari fenomena yang diangkat.  

 Menurut Koentjoro (2006), axial coding merupakan prosedur yang 

diarahkan untuk melihat keterkaitan antara kategori-kategori yang dihasilkan 

melalui open coding. Terdapat beberapa kondisi yang dapat digunakan untuk 

melihat saling keterkaitan tersebut, antara lain adalah hal-hal berikut : 

1. Kondisi yang menjadi penyebab (causal conditions) 

2. Fenomena utama (central phenomenon) 

3. Konsekuensi atau hasil dari suatu aksi atau interaksi (consequences). 

4. Aksi atau interaksi atau strategi untuk merespons atau menangani satu 

fenomena (strategies). 

5. Konteks atau situasi tertentu tempat atau yang memengaruhi terjadinya 

aksi, interaksi, atau strategi (context). 

6. Intervening conditions atau structural conditions yang memfasilitasi atau 

menghambat dikembangkan suatu strategi tertentu.  

c) Selective coding 

 Dalam selective coding, peneliti melakukan identifikasi alur cerita (story 

line) dan menulis cerita yang mengaitkan kategori-kategori dalam model axial 

coding. Dalam tahap ini dugaan atau hipotesis dipresentasikan secara sistematis.  
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 Menurut Koentjoro (2006) ,  selective coding merupakan satu proses untuk 

menyeleksi kategori pokok, kemudian secara sistematis menghubungkanya 

dengan kategori-kategori yang lain. Proses ini secara langsung akan memvalidasi 

keterkaitan antara kategori-kategori yang berhasil diidentifikasi. Merupakan suatu 

proses rekonseptualisasi kategori pokok dalam satu cerita atau narasi. Narasi ini 

diarahkan untuk menggambarkan dan menjelaskan dinamika fenomena utama 

yang menjadi fokus penelitian dalam satu bentuk yang integratif. Dari deskripsi 

ini teori dihasilkan. 

d) Conditional matrix 

 Akhirnya peneliti dapat mengembangkan dan menggambarkan matriks 

kondisional yang mengaitkan kondisi sosial, sejarah dan ekonomi yang 

mempengaruhi chentral phenomenon.  

 Hasil akhir dari keempat proses tersebut adalah sebuah teori yang 

dirumuskan oleh peneliti berdasarkan satu fenomena yang mendasari. Batasan 

teori tersebut bergantung pada batasan fenomena yang diangkat. ( Herdiansyah, 

2012:71-74) 

 

 

 

 

 

 

 

 


