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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan adalah proses pembelajaran menuju jenjang profesi 

yang akan digeluti dimasa yang akan datang. Perguruan tinggi merupakan 

lembaga pendidikan yang menyediakan berbagai jurusan untuk dapat dipilih 

mahasiswa guna mendapatkan ilmu pengetahuan dan sosial sesuai bidang 

kemampuannya. Tujuan dari perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta 

didik agar memiliki kemampuan yang kompeten atau professional dan 

mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat ke dalam kehidupan 

bermasyarakat. Salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

perguruan tinggi ini mempunyai berbagai macam jurusan yang 

dikelompokkan ke dalam fakultas-fakultas kemudian fakultas tersebut terbagi 

lagi menjadi program studi. 

Ilmu komunikasi merupakan program studi dari fakultas komunikasi 

dan informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menawarkan 

tiga kosentrasi yang dapat dipilih mahasiswa yaitu, Public Relations, 

Marcomm dan Broadcasting. Pada semester empat nantinya mahasiswa akan 

difokuskan untuk memilih salah satu kosentrasi yang ditawarkan.  

Dalam pemilihan kosentrasi tersebut pasti terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam memilih kosentrasi. Salah satu faktor yang 

mempengaruhinya adalah persepsi dari mahasiswa itu sendiri. Persepsi 

merupakan penafsiran seseorang yang terbentuk dari pandangan atau 
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pengamatan terhadap suatu hal melalui alat indera manusia, sehingga 

membentuk pemahaman dengan sendirinya dan secara sadar akan 

mempengaruhi sikap seseorang (Rakhmat, 2007:51).  

Tentang public relations misalnya, telah menciptakan sebuah gambaran 

tertentu di kalangan mahasiswa program studi ilmu komunikasi fakultas 

komunikasi dan informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

meskipun mereka sama-sama mahasiswa ilmu komunikasi namun pandangan 

mereka tentang public relations akan berbeda-beda. 

 Public relations erat kaitannya dengan publik, karena fugsinya adalah 

menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dan publiknya. Menurut 

jurnal yang berjudul Perempuan Dalam Dunia Public Relations terdapat 

stereotype yang menyatakan bahwa public relations lebih cocok di tempati 

oleh kaum perempuan karena dinilai lebih mempunyai sifat yang ramah, 

luwes dan flexibel dalam bergaul dan mungkin juga lebih mudah dalam 

membujuk orang lain atau konsumen (Kurnia,at all, 2004:394). 

Dengan perkembangan seperti ini banyak perusahaan berlomba-lomba 

menempatkan seorang perempuan pada wajah perusahaannya karena dinilai 

dapat menguntungkan perusaan itu sendiri. Contoh kasus hotel-hotel 

berbintang di kota Solo kebanyakan menggunakan public relations dari 

kalangan perempuan. The Sunan Hotel Solo yaitu Retno Wulandari, Lor In 

Hotel Solo yaitu Kartika Oktavia Pravitasari, Hotel Sahid Jaya yaitu Retno 

Wulansari dan masih banyak lagi.  
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Tidak dapat dipungkiri lagi, dari tahun ke tahun makin banyak wanita 

yang berperan ganda. Sebagian wanita bekerja karena memang ekonomi 

rumah tangga menuntut agar mereka ikut berperan serta dalam mencukupi 

kebutuhan, sedangkan sebagian lain bekerja untuk kepentingan dia sendiri, 

yaitu untuk kepuasan batin. Wanita bekerja salah satunya sebagai sarana 

untuk mengekspresikan diri dan sarana untuk menjalin komunikasi dengan 

dunia luar. Semakin membaiknya tingkat pendidikan yang wanita capai 

mengakibatkan membesarnya jumlah wanita bekerja, selain itu keinginan 

wanita untuk bekerja disebabkan anggapan bahwa wanita bekerja adalah 

wujud partisipasi nyata dari wanita. Mereka mengindikasikan tidak hanya 

bekerja menjalankan tugas kerumahtanggaan semata, tetapi juga bekerja 

untuk dunia luar (Irwan, 1997:239).  

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis mengaitkan 

dengan apa yang terjadi sekarang ini terutama program studi ilmu komunikasi 

fakultas komunikasi dan informatika. Program studi ini merupakan jurusan 

yang belum lama di kampus dua Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

namun peminatnya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Input mahasiswa 

ilmu komunikasi yang masih aktif menurut data yang diperoleh dari BAA 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, di kategorikan menurut jenis 

kelaminnya yaitu jumlah mahasiswa ilmu komunikasi rata-rata laki-laki. Jika 

mahasiswa memandang public relations itu adalah profesinya kaum 

perempuan saja, maka dengan sendirinya minat untuk memilih kosentrasi 

public relations kedepannya akan kecil. 
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Persepsi yang berbeda-beda pada setiap mahasiswa program studi ilmu 

komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap penilaian profesi 

public relations yang diberikan oleh institusi akan turut mempengaruhi minat 

mahasiswa untuk memilih konsentrasi public relations. Hal ini menarik untuk 

dijadikan sebuah penelitian, oleh karena itu penelitian ini dilakukan pada 

program studi ilmu komunikasi. Dari fenomena tersebut maka penulis 

berusaha mengangkat judul Pengaruh Persepsi Tentang Public Relations 

Sebagai Profesi Perempuan Terhadap Minat Mahasiswa Memilih Kosentrasi 

Public Relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian 

 Gabriella Nanin Febrian, 

Jurusan Ilmu Hubungan 

Masyarakat, Fikom Unpad 

 

Liana Wijaya, Jurusan Ilmu 

Komunikasi, 

FISIP Universitas 

Muhammadiyah Malang  

 

Penelitian ini 

 

Judul Makna Public Relations 

Sebagai Profesi Perempuan 

Bagi Mahasiswa Public 

Relations 

Persepsi mahasiswa tentang 

profesi public relations 

yang 

Identik dengan perempuan 

Pengaruh Persepsi Tentang 

Public Relations Sebagai 

Profesi Perempuan Terhadap 

Minat Mahasiswa Memilih 

Kosentrasi Public Relations 

Tujuan 

 

Untuk mengetahui 

bagaimana profesi PR 

sebagai profesi perempuan 

dalam pandangan mahasiswa 

ilmu hubungan masyarakat 

Fikom Unpad 

Untuk mengetahui apa ada 

relevansinya profesi 

PR dengan perempuan 

yang dikorelasikan melalui 

teori para pakar yang ada 

Untuk mengetahui persepsi 

tentang public relations 

sebagai profesi perempuan 

apakah mempengaruhi minat 

mahasiswa memilih 

kosentrasi public relations 

 

Teori 

 

Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori 

fenomenologi Schutz dan 

teori fenomenologi Husserl 

Teori tentang Persepsi, teori 

tentang PR dan teori tentang 

gender 

 

Teori tentang komunikasi, 

persepsi, teori PR dan teori 

tentang minat 

Hasil 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa profesi 

PR sebagai profesi 

perempuan dimaknai 

mahasiswa jurusan Ilmu 

Hubungan Masyarakat 

Fikom Unpad sebagai 

stereotip negatif tanpa bukti.  

Hasil penelitian bahwa dari 

mayoritas jawaban para 

informan 

mengkomunikasikan 

persepsi mereka tentang 

profesi public relations itu 

tidak identik dengan 

perempuan 
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Dari berbagai penelitian itu maka penulis berusaha menganalisa lebih 

mendalam dari salah satu sudut pandang persepsi tentang public relations 

sebagai profesi perempuan apakah berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

memilih kosentrasi public relations. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada masalah yang akan di teliti, jika dalam 

penelitian sebelumnya menitik beratkan pada masalah public relations 

dimaknai sebagai profesi perempuan dan kaum perempuan dalam industri 

public relations, maka penelitian kali ini lebih kepada permasalahan apakah 

persepsi dari mahasiswa fakultas komunikasi dan informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta mengenai public relations sebagai profesi 

perempuan berpengaruh terhadap minat mahasiswa memilih kosentrasi public 

relations. Kemudian persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

public relations yang identik dengan profesi perempuan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang 

masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu apakah persepsi 

tentang public relations sebagai profesi perempuan berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa memilih kosentrasi public relations ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh persepsi tentang public 

relations sebagai profesi perempuan terhadap minat mahasiswa memilih 

kosentrasi public relations. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan akademis 

mengenai persepsi terhadap profesi public relations dan minat memilih 

kosentrasi public relations. Dan juga dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi melalui bidang kajian 

tentang public relations. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran kepada 

mahasiswa mengenai profesi seorang public relations dan dapat memberi 

masukan terhadap perguruan tinggi yang memiliki progam studi public 

relations untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya.  

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini dilandasi oleh apa yang terjadi saat ini di kalangan 

mahasiswa ilmu komunikasi fakultas komunikasi dan informatika bahwa di 

kalangan mahasiswa diantaranya muncul persepsi mahasiswa bahwa menjadi 

seorang public relations itu hanya untuk kaum perempuan saja. Fenomena 

tentang seorang public relations harus perempuan itu memunculkan berbagai 

persepsi yang pada akhirnya akan terwujud pada pembentukan sikap. Sikap 

yang dimaksud adalah bagaimana mahasiswa itu akan berminat memilih 

kosentrasi public relations. Untuk memperjelas penelitian ini, maka penulis 

menjabarkan komponen-komponen judul untuk menjadi pokok penelitian. 
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1. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Menurut Joseph A Devito, Persepsi adalah proses di mana kita 

menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. 

Hal tersebut akan mempengaruhi juga cara seseorang menyikapi sebuah 

permasalahan, sehingga sikap yang diciptakan juga akan berbeda-beda. 

Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan (Rakhmat, 2001:51).  

 Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi. 

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, 

dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita (Mulyana, 2001:167). 

Menurut Sugiharto, Persepsi adalah kemampuan otak dalam 

menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus 

yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat 

perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang 

mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun 

persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang 

tampak atau nyata (Sugihartono,at all, 2007:8) 

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda 

yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa 

dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, 
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pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara 

pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang 

berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian 

berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif 

ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar 

kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, 

ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak 

dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya 

(Waidi, 2006:118) 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat resptornya. Menurut Davidoff, 

stimulus yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, 

diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang 

diinderanya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Individu 

mengorganisasikan stimulus yang diterimanya kedalam realitanya 

sendiri. Hasil dari pengorganisasian ini adalah suatu kesadaran 

mengamati. Artinya, individu menginterpretasikan sendiri setiap pesan 

yang diterimanya sesuai dengan pengalamannya sehingga 

menghasilkan suatu pemahaman dan penialian yang sesuai dengan 

pengalaman individu itu sendiri (Walgito, 2003:45). 

Jalaludin Rakhmat menyatakan, persepsi adalah pengamatan 

tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh 
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dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. (Rakhmat, 

2007: 51). Sedangkan Suharman, menyatakan persepsi merupakan 

suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang 

diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Menurutnya ada tiga 

aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi 

manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian. 

(Suharman, 2005:23) 

Dari penjelasan beberapa ahli di atas dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari 

pengamatan kemudian membentuk sebuah anggapan atau penilaian 

terhadap objek yang diamati. Kemudian secara sadar seseorang tersebut 

akan merespon penilaian tersebut dan pada akhirnya akan 

mempengaruhi sikap seseorang. 

b. Hubungan Antara Persepsi dan Komunikasi  

Menurut Harold Lasswell, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tertentu, dapat dijelaskan bahwa pesan 

merupakan salah satu unsur dari proses komunikasi. (Effendy, 

2003:10). Efek itu sendiri merupakan tanggapan, respon atau reaksi dari 

komunikan ketika ia menerima pesan dari komunikator. Jadi efek 

adalah akibat dari proses komunikasi. Efek  komunikasi  meliputi  tiga 

macam:  
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1) Efek kognitif jika menyangkut pikiran atau nalar. Efek yang timbul 

bila ada perubahan pada apa yang dilihat, dipahami dan dipersepsi.  

2) Efek afektif jika menyangkut perasaan. Efek yang timbul bila ada 

perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, dibenci khalayak. 

Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap dan nilai. 

Pengaruhnya pada khalayak ditandai dengan adanya perubahan sikap 

pada diri khalayak. 

3) Efek behavioral apabila berkaitan dengan perilaku. Efek yang 

meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku. 

Pengaruh pada individu apabila individu setelah menggunakan 

media akan melakukan tindakan tertentu (Rakhmat, 2001:219). 

Komunikasi timbul karena seseorang ingin menyampaikan 

informasi kepada orang lain. Informasi ini membuat seseorang memiliki 

pengertian yang sama dengan orang lain dan ada kemungkinan 

berlainan, karena informasi yang dikomunikasikan tersebut membuat 

orang lain mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian. Kesamaan 

dan perbedaan pengertian ini disebabkan oleh persepsi orang-orang 

yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. 

Persepsi adalah inti komunikasi. Persepsi disebut inti komunikasi, 

karena jika persepsi seseorang tidak akurat, tidak mungkin seseorang 

tersebut berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan 

seseorang memilih suatu pesan dan mengabaikan suatu pesan 

(Mulyana, 2001:168). 
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Persepsi sangat mempengaruhi proses komunikasi yang dilakukan 

baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi intrapersonal. 

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri 

seseorang. Misal berfikir, menulis, merenung, menggambar dan 

sebagainya. Sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau kelompok, misal 

mengobrol lewat telepon, korespondensi dll. Persepsi atau cara pandang 

kita terhadap sesuatu akan menentukan jenis dan kualitas komunikasi 

yang kita lakukan. Misal kita berhadapan dengan seseorang yang kita 

persepsikan baik, maka komunikasi yang kita lakukan dengannya pun 

akan baik pula, begitu juga sebaliknya.  

c. Syarat Terjadinya Persepsi 

Menurut Sunaryo, syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai 

berikut : 

1) Adanya objek yang dipersepsi 

2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam mengadakan persepsi. 

3) Adanya alat indera atau reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus 

4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang 

kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon  

(Sunaryo, 2004:98) 
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d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah sebagai berikut : 

1) Faktor internal : perasaan, sikap dan kepribadian individu, 

prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, 

keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, 

dan motivasi. 

2) Faktor eksternal : latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, 

keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau 

ketidak asingan suatu objek. 

(Toha, 2003:154) 

Sementara menurut Walgito, faktor-faktor yang berperan dalam 

persepsi yaitu: 

1) Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang 

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja 

sebagai reseptor, namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar 

individu. 

 

 



14 
 

2) Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf  

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan 

syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. 

3) Perhatian 

Untuk menyadari persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu 

langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan 

persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau 

sekumpulan objek (Walgito, 2004:90). 

Persepsi sering dihubungkan dengan sensasi, Desiderato 

mengungkapkan bahwa dalam menafsirkan makna informasi inderawi 

tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga ekspektasi, motivasi dan 

memori. David Krech dan Richard S Crutcfield menyebutnya sebagai 

faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari 

kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang disebut sebagai 

faktor personal. Persepsi bukan ditentukan oleh jenis atau bentuk 

stimuli, tapi lebih kepada karakteristik orang yang memberi respon 

pada stimuli itu. Sementara itu faktor struktural berasal dari stimuli fisik 

dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada system saraf individu. 
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Selain faktor di atas, ada faktor lain yang sangat mempengaruhi 

persepsi, yaitu perhatian (Rakhmat, 2001:52). 

Dari berbagai faktor-faktor diatas menjadikan persepsi satu 

individu dengan individu yang lainnya akan berbeda. Setiap individu 

memendang suatu objek tidak akan sama karena dipengaruhi faktor 

kepribadian. Dari perbedaan persepsi setiap individu inilah yang akan 

mempengaruhi sikap mereka terhadap objek yang dipersepsi. 

Persepsi merupakan proses memehami, menilai, menafsirkan 

suatu objek baik itu peristiwa maupun orang. Kemudian mengetahui 

faktor apa yang berpengaruh ketika alat indra kita menangkap 

kesemuanya itu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan 

persepsi diantaranya : 

1) Perhatian   

Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsang yang ada 

disekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian 

kita pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara 

satu orang dengan orang lainnya, menyebabkan perbedaan 

antara mereka.  

2) Kebutuhan  

Kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, 

akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan 

demikian, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, akan 

menyebabkan pebedaan persepsi.  
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3) Sistem nilai 

Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat 

berpengaruh pula terhadap persepsi.   

4) Ciri kepribadian   

Ciri kepribadian akan mempengaruhi pula persepsi 

(Sarwono, 1982:49) 

5) Proses Persepsi 

Dalam proses persepsi terkadang informasi yang kita terima lewat 

pengindraan kita tidak pernah lengkap. Oleh karena itu persepsi 

merupakan loncatan langsung pada penafsiran. Seperti proses seleksi 

langkah ini dianggap perlu karena tidak mungkin memperoleh 

seperangkat rincian yang lengkap lewat kelima indra kita. Tidak ada 

persepsi yang pernah obyektif, semua subyektif karena persepsi 

merupakan proses kognitif psikologis dalam diri seseorang yang 

mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharan yang digunakan 

untuk memaknai objek persepsi (Mulyana, 2001:189). 

Dalam kajian psikologis didefinisikan sebagai proses di mana 

individu menjadi lebih sadar tentang objek dan peristiwa yang terjadi 

dalam dunia sekeliling (Liliweri, 2011:157). Proses persepsi ini dapat 

terjadi dalam tiga tahapan utama yaitu:  

1) Individu memperhatikan dan membuat seleksi  

2) Individu mengorganisasikan objek yang ditangkap indra  

3) Individu membuat interpretasi  
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Pada umumnya, para pemerhati psikologi komunikasi mengikuti 

lima tahapan utama yakni (Liliweri,2011:157): (1) Stimulation, (2) 

organization, (3) interpretation-evaluation, (4) memory, (5) recall 

Proses Terjadinya Persepsi 

                         Input                                                                

           Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Liliweri, 2011:158) 

Gambar 1.1 Diagram Proses Terjadinya Persepsi  

Persepsi manusia selalu mengikuti tahapan proses diatas, yakni:  

1) Pada tahap 1, individu menerima stimulus (rangsangan dari luar), di 

saat ini sense organs atau indra akan menangkap makna terhadap 

stimulus (meaningfull stimuli), selanjutnya, 

2) Pada tahap 2, stimuli tadi diorganisasikan berdasarkan tatanan 

tertentu misalnya berdasarkan schemata (membuat semacam 

diafragma tentang stimulus) atau dengan scrip (refleks perilaku), 

kemudian, 

Tahap 1 

STIMULATION 

 Sense organs 

 Meaningfull stimuli 

 

Tahap 2 

ORGANIZATION 

 Organization by rules 

 Schemata 

 Scripts 

 

Tahap 4 

MEMORY 

 

Tahap 5 

RECALL 

 

Persepsi 

 

Tahap 3 

INTERPRETATION & 

EVALUATION 

 Based on past experiences, 

 knowledge, etc. 
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3) Pada tahap 3, individu membuat interpretasi dan evaluasi terhadap 

stimuli berdasarkan pengalaman masa lalu atau pengetahuan tentang 

apa yang dia terima itu. 

4) Pada tahap 4, stimulus yang sudah diperhatikan itu terekam oleh 

memori. 

5) Pada tahap 5, semua rekaman itu dikeluarkan, itulah persepsi. 

6) Indikator Persepsi 

Dari berbagai komponen persepsi yang telah dijelaskan oleh 

beberapa ahli diatas maka ada beberapa indikator persepsi yaitu sebagai 

berikut : 

1) Beberapa pernyataan yang menyangkut indikator pertama 

STIMULATION (rangsangan) : 

a. Indra (mata) mengetahui bahwa profesi public relations adalah 

profesinya perempuan. 

b. Makna yang ditangkap individu setelah melihat bahwa profesi 

public relations adalah profesinya perempuan. 

2) Beberapa pernyataan yang menyangkut indikator kedua 

ORGANIZATION (rangsangan kemudian diorganisasikan) : 

a. Individu mempertimbangkan bahwa profesi public relations 

adalah profesinya perempuan. 

b. Refleks perilaku individu setelah melihat bahwa profesi public 

relations adalah profesinya perempuan. 
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3) Beberapa pernyataan yang menyangkut indikator ketiga yaitu 

INTERPRETATION & EVALUATION : 

a. Evaluasi pengalaman individu.  

b. Pengetahuan individu terhadap public relations dan profesi public 

relations yang identik sebagai profesinya perempuan. 

4) Beberapa pernyataan yang menyangkut indikator keempat yaitu 

MEMORY : 

a. Efek yang dirasakan individu selama ini setelah mengetahui 

bahwa profesi public relations adalah profesinya perempuan. 

5) Beberapa pernyataan yang menyangkut indikator kelima yaitu 

RECALL (persepsi) : 

a. Implementasi saat ini. 

2. Public Relations Sebagai Profesi Perempuan 

a. Pengertian Public Relations 

Secara etimologis, public relations terdiri dari dua kata, yaitu public 

dan relations. Public berarti publik dan relations berarti hubungan-

hubungan. Jadi, public relations berarti hubungan-hubungan dengan 

publik. Menurut (British) Institute of Public Relations (IPR) public 

relations adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan 

berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik 

dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya 

(Jefkins, 2004:9). 

Menurut Cutlip dan Center, public relations adalah fungsi 

manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan 
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dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta 

merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih 

pengertian dan dukungan publik (Effendy, 1993:116). 

Definisi public relations menurut International Public Relations 

Association (IPRA) dinilai merupakan definisi yang paling lengkap. 

Public relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung 

pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara jalur organisasi dengan 

publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan 

dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan 

atau permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi 

opini publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan secara efektif,  bertindak sebagai sistem 

peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan 

penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana 

utama (Ruslan, 2007:16). 

b. Fungsi dan Tugas Public Relations 

Public relations sangat menentukan kelangsungan hidup 

perusahaan, organisasi atau lembaga. Dalam kaitannya dengan 

pengertian tersebut dan dilihat dalam kenyataannya, dapat dikatakan 

bahwa public relations berfungsi menumbuhkan relasi baik antar setiap 

komponen organisasi, menumbuhkan motivasi, mengiatkan partisipasi 

dan menjadikan proaktif. Dengan kata lain public relations dalam setiap 

kegiatannya menciptakan kerjasama berdasarkan relasi baik dengan 
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publiknya baik internal public maupun eksternal public secara terus 

menerus ditumbuhkembangkan (Rumanti, 2002:13). 

Dapat dikatakan bahwa public relations terlibat langsung dalam 

manajemen organisasi tempatnya bekerja. Hal itu merupakan satu 

bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut. Dia harus 

memberi identitas organisasinya serta mampu mengkomunikasikannya 

kepada publik sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai 

pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Dengan 

demikian pihak lain mau dan tertarik dengan senang hati membangun 

relasi maupun menggunakan produk atau jasanya (Rumanti, 2002:31). 

Pada umumnya, tugas public relations dalam perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian 

informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar (visual) kepada 

publik, agar publik mempunyai pengertian yang benar tentang 

organisasi atau perusahaan, tujuan serta kegiatan yang dilakukan. 

2) Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat 

umum atau masyarakat. Di samping itu, menjalankan dan 

bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.  

3) Memperbaiki citra organisasi. Bagi seorang public relations, 

menyadari citra yang baik tidak hanya terletak pada bentuk gedung, 

presentasi, publikasi dan seterusnya. Tetapi, terletak pada (1) 

bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi yang 
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dipercayai, memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan secara 

berkesinambungan yang selalu terbuka untuk dikontrol dan 

dievaluasi; (2) dapat dikatakan bahwa citra tersebut merupakan 

gambaran komponen yang kompleks. 

4) Tanggung jawab sosial. Public relations merupakan instrumen untuk 

bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap 

tanggung jawab tersebut. Suatu organisasi mempunyai kewajiban 

dalam pelayanan sosial yang harus menjadi tanggung jawab.  

5) Komunikasi. Public relations mempunyai bentuk komunikasi yang 

khusus, komunikasi timbal balik, maka pengetahuan komunikasi 

menjadi modalnya (Rumanti, 2002:39) 

Astrid S. Susanto mengutip pendapat Cutlip and Center 

(Kusumastuti, 2004:26) inti tugas public relations adalah sinkronisasi 

antara informasi dari perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik, 

sehingga mencapai suasana akrab, saling mengerti dan muncul suasana 

yang menyenangkan dalam interaksi perusahaan dengan publik. 

Persesuaian yang menciptakan hubungan harmonis di mana satu sama 

lain saling memberi dan menerima hal-hal yang bisa menguntungkan 

kedua belah pihak. Pada dasarnya, bentuk-bentuk kegiatan public 

relations atau relasi yang dibangun, dijaga dan dikembangkan melalui 

kegiatan public relations adalah relasi dengan para stakeholder 

organisasi. Pada umumnya, relasi yang dibangun tersebut adalah 

sebagai berikut:  
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1. Internal Relations  

a) Employee Relations  

b) Shareholder Relations  

2. External Relations  

a) Community Relations  

b) Media/ Press Relations  

c) Government Relations  

d) Special Groups Relations 

e) Suppliers Relations  

Menurut Cutlip & Center and Canfield, fungsi public relations 

dirumuskan sebagai berikut:  

1) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama.  

2) Membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi 

dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.  

3) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, 

persepsi, tanggapan masyarakat terhadap badan organisasi yang 

diwakilinya, atau sebaliknya.  

4) Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran 

kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama.  

5) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, publikasi serta 

pesan dari badan atau organisasi ke publiknya atau sebaliknya, 
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demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak (Ruslan, 

2007:19 ).  

c. Persepsi tentang Public Relations sebagai Profesi Perempuan 

Profesi public relations adalah segala kegiatan yang bersangkutan 

dengan penciptaan hubungan atau relasi organisasi dengan publiknya. 

Kegiatan ini dilangsungkan agar terjadi hubungan baik antara kedua 

belah pihak dan yang terpenting adalah saling menguntungkan antara 

organisasi dengan publik, tanpa melibatkan aspek gender didalamnya. 

Namun fakta yang terjadi khususnya di Negara kita Indonesia profesi 

public relations identik dengan pekerjaannya perempuan. Profesi public 

relations telah tertanam pada pikiran masyarakat kita dengan gambaran 

seorang perempuan, berparas cantik dan penampilan menarik.  

Perempuan diidentikkan sebagai makhluk yang ramah, luwes, 

fleksibel dalam bergaul dan mungkin juga lebih mudah dalam 

membujuk orang lain (konsumen). Terdapat kecenderungan perempuan 

diletakkan di posisi yang dapat memberikan keramahan dan keluwesan 

agar konsumen dapat terbujuk. Perempuan memiliki gaya komunikasi 

tersendiri dalam kenyatannya, bagi seseorang yang feminine, 

komunikasi adalah esensi dari sebuah hubungan (Wood, 2007:126). 

Sebagai profesi, public relations baru berkembang pada akhir 

abad 19 dari apa yang pada waktu itu dikenal sebagai press agent. 

Dengan image yang identik dengan keglamoran, lampu sorot, event-

event eksklusif, liputan media massa, profesi public relations 
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berkembang menjadi sebuah profesi yang bergengsi dan mentereng, 

dengan praktisi public relations tak jarang menjadi selebriti itu sendiri. 

Dengan perkembangan seperti ini, banyak perusahaan berpikir bahwa 

akan jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan jika wajah perusahaan 

adalah seorang perempuan yang atraktif dan menarik. (Cutlip, Center & 

Broom, 2006:15) 

Praktisi Public Relations (PR) umumnya berada di sektor-sektor 

jasa, seperti perhotelan, restaurant dan cafe, hal ini juga dikemukakan 

dalam jurnal yang berjudul Perempuan Dalam Dunia Public Relations 

(Kurnia,at all, 2004:395). 

Menurut Jefkins, terdapat lima kriteria mendasar bagi seseorang 

yang berprofesi sebagai public relations Pertama, kemampuan 

berkomunikasi, yaitu mampu dan mau berusaha memahami orang 

dengan beraneka ragam karakter serta berusaha bersikap toleran kepada 

orang yang dihadapinya. Kedua, kemampuan mengorganisasikan, yaitu 

kemampuan manajerial yang dapat mengelola program public relations 

mulai dari fuct finding ( pengumpulan data) planning (perencanaan) 

communicating (mengkomunikasikan program) dan evaluating 

(evaluasi). Ketiga, kemampuan bergaul atau membina relasi, yaitu 

kemampuan menciptakan jaringan dengan berbagai pihak yang 

berkaitan dengan organisasi atau kegiatan public relations itu sendiri. 

Kemampuan ini harus memerlukan keluwesan dalam bergaul dan selalu 

mencerminkan simpatik orang lain sehingga orang lain well come 
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ketika dihubungi untuk bekerja sama. Keempat, berkepribadian utuh 

atau jujur, yaitu kejujuran harus tetap melandasi seseorang yang 

menjadi profesi apapun, termasuk public relations karena aspek ini 

yang dapat membentuk kredibilitas (kepercayaan) orang lain terhadap 

public relations officer maupun tempatnya bekerja. Kelima, memiliki 

imajinasi yang kuat, yaitu harus penuh dengan gagasan, ide-ide, mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi dan mampu menyusun rencana 

yang menciptakan kretativitas-kretivitas kerjanya. Semua itu diperlukan 

pengamatan, persepsi dan pemikiran yang matang dalam mencari 

peluang-peluang tersebut (Soemirat, 2004:159). 

3. Minat 

a. Pengertian Minat 

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minatnya (Djaali, 2009:121). 

Menurut Muhibbin Syah, mengemukakan bahwa minat (interest) 

berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu, minat tidak termasuk istilah populer dalam 

psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor 

internal lainnya seperti: pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, 

dan kebutuhan. Definisi minat menurut Slameto yaitu minat adalah 
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suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat 

(Syah, 2003:151). 

Dari berbagai pendapat diatas maka yang dimaksud minat adalah 

perasaan suka, tertarik, perasaan senang terhadap suatu objek yang 

timbul dengan sendirinya. Sehingga menimbulkan sebuah motivasi atau 

sikap seseorang untuk melakukannya. Jika minat terhadap suatu 

kegiatan atau peristiwa itu menarik maka seseorang akan melakukan 

kegiatan tersebut dengan perasaan senang dan penuh dengan motivasi. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat 

Minat tidak akan terjadi tanpa adanya interaksi terhadap objek. 

Dengan kata lain minat adalah penerimaan akan sesuatu hubungan 

dengan diri kita sendiri dengan sesuatu yang ada di luar diri. Semakin 

sering kita berhubungan atau dekat maka dengan sendirinya minat akan 

terjadi. Menurut Crow, faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah: 

1. Faktor dari dalam (internal) 

a. Faktor fisiologi atau jasmani individu, yang bersifat bawaan, 

seperti penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. 

b. Faktor psikologi, baik yang bersifat bawaan ataupun herdeditas 

yang terdiri atas faktor intelektual dan faktor non intelektual. 
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2. Faktor dari luar (eksternal) 

a. Faktor sosial, yang terdiri atas faktor lingkungan keluarga 

b. Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan 

sebagainya 

c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar 

dan sebagainya. 

d. Faktor spiritual dan lingkungan keagamaan. 

(Crow, 1989:351) 

Menurut Kartini, faktor-faktor yang mempengaruhi minat terbagi 

menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor 

intrinsik atau faktor dalam diri seseorang sebagai pendorong minat 

meliputi adanya kebutuhan pendapat, nilai-nilai pribadi, konsep diri, 

harga diri, persepsi dan perasaan senang. Sedangkan faktor ekstrinsik 

atau faktor dari luar diri seseorang yang mempengaruhi minat yaitu 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, peluang dan pendidikan 

(Kartini, 1990:78). 

c. Fungsi Minat 

Minat adalah faktor yang dapat mempengaruhi sikap seseorang 

untuk melakukan sebuah sikap. Minat yang kuat akan menimbulkan 

usaha yang gigih, serius dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi 

tantangan. Minat berkaitan erat dengan motivasi. Motivasi dapat 

dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu, 
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dan bila ia tidak suka, maka ia akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. Begitu juga minat dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat 

ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan 

keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri, sehingga 

dapat diketahui bahwa minat adalah sumber motivasi yang pokok.  

Dengan demikian fungsi minat tidak berbeda dengan fungsi 

motivasi yaitu adanya keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak lainnya 

yang berasal dari dalam dirinya untuk melaksanakan sesuatu dan juga 

memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku sehari-hari (Gerungan, 

1996:141). 

d. Indikator Minat 

Menurut Safari, ada beberapa indikator minat yaitu sebagai 

berikut : (Safari , 2003:60) 

1) Perasaan Senang 

2) Ketertarikan  

3) Perhatian 

4) Keterlibatan  

Jadi Indikator minat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Perasaan Senang 

Seorang mahasiswa yang memiliki perasaan senang atau suka 

terhadap perkuliahan public relations misalnya, maka ia harus 

terus mempelajari ilmu yang berhubungan dengan public 
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relations. Sama sekali tidak ada perasaan terpaksa untuk 

mempelajari bidang tersebut. 

2) Ketertarikan  

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong mahasiswa 

untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau 

bisa berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu 

sendiri. 

3) Perhatian  

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa terhadap 

pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain 

dari pada itu. Mahasiswa yang memiliki minat pada objek 

tertentu, maka dengan sendirinya akan memperhatikan objek 

tersebut. 

4) Keterlibatan  

Ketertarikan seseorang akan sesuatu obyek yang mengakibatkan 

orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau 

mengerjakan kegiatan dari obyek tersebut. 

Dari berbagai indikator diats maka yang menjadi indikator minat dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Dorongan dari dalam diri individu   

2) Dorongan dari luar (lingkungan) 
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F. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tinjauan 

pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat digambarkan suatu 

kerangka pemikiran penelitisn sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Skema Kerangka Pemikiran Pengaruh Persepsi Tentang Public 

Relations Sebagai Profesi Perempuan Terhadap Minat Mahasiswa Memilih 

Konsentrasi Public Relations 

Keterangan : 

X : Varibel Independen  

Persepsi, yang dimaksud disini adalah persepsi mahasiswa program studi 

ilmu komunikasi fakultas komunikasi dan informatika UMS tentang 

public relations sebagai profesi perempuan 

Y : Variabel Dependen 

Minat Mahasiswa, yang dimaksud adalah minat mahasiswa program 

studi ilmu komunikasi fakultas komunikasi dan informatika UMS dalam 

memilih kosentrasi public relations 

X 

Persepsi 

- Mengetahui tentang 

public relations  

- Memahami tentang 

profesi public relations  

- Pandangan akan public 

relations adalah 

profesinya perempuan 

Y 

Minat  

- Dorongan dari dalam 

diri individu ( perasaan 

senang, ketertarikan, 

perhatian, keterlibatan ) 

- Dorongan dari luar       

( lingkugan ) 
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G. Hipotesis 

Dari teori-teori yang dikemukakan pada penelitian ini, maka peneliti 

memberikan hipotesis teori sebagai berikut : 

Ho: Diduga persepsi tentang public relations sebagai profesi perempuan tidak 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa program studi ilmu komunikasi 

fakultas komunikasi dan informatika UMS memilih kosentrasi public 

relations. 

Ha: Diduga persepsi tentang public relations sebagai profesi perempuan 

berpengaruh nyata terhadap minat mahasiswa program studi ilmu 

komunikasi fakultas komunikasi dan informatika UMS memilih 

kosentrasi public relations 

H. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Permasalahan yang diangkat pada 

penelitian ini adalah permasalahan asosiatif, yaitu suatu pertanyaan 

peneliti yang bersifat menghubungkan dua variabel atau lebih. 

Hubungan variabel dalam penelitian adalah hubungan kausal, yaitu 

hubungan yang bersifat sebab akibat (Bungin, 2005: 38). 

Ada variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dan 

variabel dependent (variabel yang dipengaruhi). Variabel independent 

dalam penelitian ini persepsi tentang public relations sebagai profesi 
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perempuan (X) dan variabel dependent adalah minat mahasiswa 

memilih kosentrasi public relations (Y). 

b. Tempat Penelitian 

Dalam memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka penelitian ini dilaksanakan di fakultas komunikasi dan 

informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta Jalan A. Yani 

Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura, Surakarta 57102. 

Lokasi ini dipilih karena fakultas komunikasi dan informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta terkait dengan permasalahan 

yang akan diteliti, yaitu fakultas komunikasi dan informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai kosentrasi public 

relations yang akan diarahkan untuk menjadi salah satu kosentrasi yang 

akan dipilih mahasiswa. 

c. Populasi, Sampel, dan Sampling 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2006:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa program studi ilmu komunikasi fakultas komunikasi dan 

informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS angkatan 2013 

s.d 2014. 
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Tabel 1.2 Jumlah Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2013-2014 

Angkatan Jumlah Mahasiswa 

Laki-laki Perempuan 

2013 78 51 

2014 96 77 

Total 302 

    Sumber : Data Sekunder, BAA UMS, 2014 

Jumlah populasi berdasarkan data dari Biro Administrasi 

Akademik UMS angkatan 2013 s.d 2014 di atas maka diketahui jumlah 

populasinya adalah 302 mahasiswa. 

Menurut Kriyantono (2007: 151) sampel adalah sebagian dari 

keseluruhan obyek atau fenomena yang akan diamati. Sedangkan 

menurut Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

akan diteliti (Arikunto, 2002: 116). Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 s.d 

2014. Sedangkan ukuran atau jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai 

berikut (Kriyantono, 2007:162) : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

𝑛 = Jumlah sampel yang diambil 

N = Jumlah populasi 

e =Prosentasi kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan  

pengambilan sampel (e = 10%). 
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                    𝑛 =
302

1 + 302(0,1)2
 

                    𝑛 =
302

1 + 302(0,01)
        

                    𝑛 =
302

1 + 3,02
 

                    𝑛 =
302

4,02
 

       𝑛 = 75,12  

         𝑛 = 75  (dibulatkan) 

Salah satu cara pengambilan sampel yang representatif adalah 

secara acak atau random. Pengambilan sampel secara acak berarti setiap 

individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

dijadikan sampel (Sukmadinata, 2006:253). Sampel yang digunakan 

merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2013 s.d 

2014 yang masih aktif kuliah. Sampel yang representatif, cara 

pengambilan sampel menggunakan metode Proportional Random 

Sampling dengan cara diundi, dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

ni = 
𝑁𝑘

𝑁
 x  N1 

Keterangan : 

ni : Jumlah sampel mahasiswa masing-masing angkatan 

Nk : Jumlah mahasiswa dari masing-masing angkatan  

N : Jumlah mahasiswa dari seluruh angkatan 2013 dan 2014 

N1 : Jumlah mahasiswa sampel yang diambil yaitu 75 mahasiswa 
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Tabel 1.3 Jumlah Sampel Mahasiswa Angkatan 2013-2014 Berdasarkan 

Metode Proportional Random Sampling 

No Angkatan Jumlah Mahasiswa Jumlah Sampel 

1 2013 129 32 

2 2014 173 43 

 Total 302 75 

 

d. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2009:60) 

Variabel penelitian dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: 

1. Variabel bebas (independen variable) 

Variabel  bebas,  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  atau  

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent 

(terikat). Variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah persepsi 

mahasiswa tentang public relations sebagai profesi perempuan.  

2. Variabel terikat (dependent variable)   

Variabel  terikat,  merupakan  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang  

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) 

pada penelitian ini adalah minat mahasiswa memilih kosentrasi 

public relations (Sugiyono, 2009: 61) 

Dalam bagian ini peneliti mencoba mengidentifikasi variabel 

terkait. Dalam judul Pengaruh Persepsi Tentang Public Relations 
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Sebagai Profesi Perempuan Terhadap Minat Mahasiswa Memilih 

Kosentrasi Public Relations, maka terdapat variabel didalamnya yaitu, 

persepsi dan minat mahasiswa memilih kosentrasi public relations. 

Definisi operasional dan pengukuran variabelnya sebagai berikut: 

1) Persepsi 

Adalah persepsi mahasiswa program studi ilmu komunikasi fakultas 

komunikasi dan informatika UMS tentang profesi public relations 

yang identik dengan perempuan yang diperoleh dari pengalaman, 

peristiwa yang dijumpai yang menunjukkan bahwa public relations 

itu identik dengan profesi perempuan. 

2) Minat 

Adalah minat mahasiswa program studi ilmu komunikasi fakultas 

komunikasi dan informatika UMS dalam memilih kosentrasi public 

relations yang timbul atas dasar pengetahuan dan informasi, terdapat 

rasa senang dan tertarik serta adanya kemauan yang kuat untuk 

memilih kosentrasi public relations. 
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Tabel 1.4 Pengukuran variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

pengukuran 

Persepsi  Suatu proses interpretasi  

(menafsirkan dan 

memahami) informasi 

atau pengalaman tentang 

objek , peristiwa, orang 

serta faktor  yang 

berpengaruh yang 

didapat dari  

proses pengindraan 
 

- Mengetahui tentang 

PR  

- Memahami tentang 

profesi PR 

- Anggapan bahwa PR 

adalah profesinya 

perempuan 

 

 

Skala Likert 

 

Minat  Kecenderungan  dan  

keinginan  yang besar  

terhadap  sesuatu  yang  

terdiri dari  suatu 

campuran  perasaan  

senang,  harapan,  

perasaan  tertarik,  

pemusatan  perhatian  

yang  tidak disengaja  

yang  terlahir  dengan  

penuh  kemauan 

 

- Dorongan dari 

dalam diri individu 

(Perasaan Senang, 

Ketertarikan, 

Perhatian, 

Keterlibatan) 

- Dorongan dari luar 

lingkugan 
 

Skala Likert 

 

 

Skala pegukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian ini fenomena sosial telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya di sebut sebagai variabel 

penelitian. Dengan skala likert, maka variabel penelitian yang akan di 

ukur di jabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut di jadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban 
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setiap item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2008:93) 

Dalam penelitian ini alternatif jawaban yang disediakan 

diantaranya: 

1) Sangat setuju                (SS)              diberi skor 4  

2) Setuju                              (S)              diberi skor 3  

3) Tidak setuju                 (TS)               diberi skor 2  

4) Sangat tidak setuju    (STS)     diberi skor 1 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua 

macam metode yaitu metode angket (kuesioner) dan studi pustaka, jenis 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Metode 

angket (kuesioner) sebagai metode pokok mengumpulkan data tentang 

pengaruh persepsi public relations sebagai profesi perempuan terhadap 

minat mahasiswa memilih kosentrasi public relations tahun ajaran 2013 

s.d 2014. 

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa angket adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden tentang pribadi atau hal-hal lain yang ia ketahui (Arikunto, 

2002:124). Dalam penelitian ini menggunakan skala bertingkat dengan 

bentuk tertutup yaitu angket yang terdiri dari pertanyaan dengan 

jawaban bertingkat sebagai pilihan, responden tinggal memilih. 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau 

lembaga yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang 

dibutuhkan meliputi data mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS angkatan 

2013 s.d 2014 yang diperoleh dari kantor BAA UMS. 

f. Tekhnik Analisis Data 

   Uji Instrumen Penelitian 

Menurut Aikunto (2006:124) bahwa instrument adalah alat untuk 

memperoleh data pada waktu peneliti menggunakan suatu metode. 

Dengan menggunakan suatu instrument yang valid dan reliable dalam 

penumpulannya maka diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi 

valid dan reliable. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan yang 

telah teruji validitas dan reliabilitasnya maka hasil atau data yang 

diperoleh benar-benar valid dan reliable.  

Sebelum instrumen digunakan, diuji coba terlebih dahulu. Uji 

coba dilakukan untuk memeriksa kesahihan (validitas), baik isi maupun 

validitas konstruk serta kehandalan (reliabilitas), sehingga angket 

tersebut memenuhi syarat untuk digunakan. Pengujian ini dilakukan 

pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi fakultas komunikasi 

dan informatika UMS angkatan 2013 s.d 2014 sebanyak 15 orang. 

Setelah melakukan uji coba, selanjutnya dilakukan analisis item untuk 

memeriksa validitas dan reliabilitas dari masing-masing item. 
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a) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Uji 

validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

instrumen penelitian mampu mencerminkan isi sesuai dengan hal 

dan sifat yang diukur. Artinya, setiap butir instrumen telah benar-

benar menggambarkan keseluruhan isi atau sifat bangun konsep 

yang menjadi dasar penyusunan instrumen (Arikunto, 2006:168). 

Pengujian ini digunakan rumus Corrected Item Total 

Correlation seperti berikut : 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(𝑟  )

1 +  n + 1 ((𝑟  )
 

Keterangan: 

r hitung : koefesien korelasi satu item dengan item total 

n : jumlah indikator empiris yang digunakan untuk mengukur 

suatu konsep  

𝑟    : rata-rata intercorelation diantara indikator-indikator empiris 

suatu konsep 

 Data dikatakan valid apabila harga r hitung lebih besar dari harga 

r tabel secara teoritis atau bisa ditulis ( r hitung > r tabel) pada taraf 

signifikansi 0,05. 
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b) Uji Reliabilitas 

Pengukuran reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keandalan instrumen. Pengujian reliabilitas instrument dihitung 

dengan menggunakan metode Alpha. Rumus Alpha tersebut menurut 

Riduwan (2006:115) adalah sebagai berikut: 

 

r11 =  
𝑘

𝑘−1
  1 − (

∑𝑆𝑖

𝑆𝑡
)  

Keterangan :  

r11 = Nilai Reliabilitas  

∑Si = Jumlah varian skor tiap itembutir 

St
 

= Varian total 

k = Jumlah item 

Kriteria keputusan reliabel tidaknya kuesioner dinyatakan 

apabila nilai r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 0,05 sehingga 

kuesioner dikatakan reliabel.  

g. Teknik Uji Prasyaratan Analisis 

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi 

linear sederhana, data tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang 

dikehendaki dalam analisis regresi yaitu sebagai berikut : 

1) Uji Asumsi Klasik 

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis 

regresi sederhana dengan bantuan software SPSS versi 16 for 

Windows. Untuk menghasilkan suatu model yang baik, analisis 
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regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakuka n 

pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi.  

a) Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas data ini adalah untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Jika data normal, maka digunakan 

statistik parametrik, dan jika data tidak normal,  gunakan statistik 

nonparametrik. Ghozali (2005:115), memberikan pedoman 

pengambilan keputusan rentang data mendekati atau merupakan 

distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov - Smirnov yang 

dapat dilihat dari:  

1. Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi data tidak normal 

2.  Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi data normal  

Hipotesis yang digunakan :  

Ho  : Data residual berdistribusi normal  

Ha  : Data residual tidak berdistribusi normal  

Hasil uji normalitas dengan menggunakan model Kolmogo rov-

Smirnov. 

b) Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model  regresi 

ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Model 
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regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen (Ghozali, 2005:91). Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah 

sebagai berikut : 

1) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, 

jika diantara variabel independen ada korelasi yang cukup 

tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi 

adanya multikolonieritas. 

2) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF),nilai cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 

adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

3) Uji Autokorelasi 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini 

sering ditemukan pada time series. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan 

uji  Durbin Watson (Ghozali, 2005:95) 
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4) Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variabel residual tersebut 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas (Ghozali, 2005:105). Ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik 

Scaterplot antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai 

residualnya. Dasar yang digunakan untuk menentukan 

heteroskedastisitas antara lain : 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik yang menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

h. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden 

terkumpul. Kegiatan dari analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 
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melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

(Sugiyono, 2004:142). 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier sederhana. Analisis regresi linear sederhana dapat 

digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh hubungan fungsional 

ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen 

(Sugiyono, 2012:270). Bentuk umum model analisis regresi yang 

digunakan sebagai alat analisis untuk pembahasan mengenai pengaruh 

persepsi tentang public relations sebagai profesi perempuan terhadap 

minat mahasiswa memilih kosentrasi public relations angkatan 2013 s.d 

2014. Sehingga persamaan umum regresi linier sederhana dalam 

penelitian ini adalah: 

Y = α + β X  

Keterangan : 

Y : Variabel Dependen berupa minat mahasiswa 

α  : Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X=0 

β  : Koefisien Regresi 

X : Variabel Independen berupa persepsi mahasiswa 

i. Uji hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis menggunakan rumus uji t dan uji f 

yaitu untuk menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat dan untuk menguji keberartian 

korelasi untuk dua variabel bebas secara bersama-bersama  



47 
 

1) Uji t  

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

secara parsial mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan (Ghozali, 2005:84). Langkah untuk 

pengujian ini antara lain : 

a) Menentukan hipotesis 

Ho : β1 = β2 = β3= 0 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 

b) Menentukan t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 

c) Menghitung t hitung dan kemudian membandingkan dengan t tabel. 

Kriteria pengujiannya adalah : 

1) Ho diterima dan Ha ditolak yaitu apabila t hitung < t tabel atau bila 

nilai signifikansi lebih dari nilai alpha 0,05 berarti variabel 

independen secara individu tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2) Ho ditolak dan Ha diterima yaitu apabila t hitung > t tabel atau bila 

nilai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti variable 

independen secara individu berpengaruh terhadap variable 

dependen. 

2) Uji F  

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi 
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variabel dependen (Ghozali, 2005:84). Langkah untuk pengujian ini 

antara lain : 

a) Menentukan hipotesis 

H o : β1 = β2 = β3= 0 

H a : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 

b) Menentukan F tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 

c) Menghitung F hitung dan kemudian membandingkan dengan F tabel. 

Kriteria pengujiannya adalah : 

1. Ho diterima dan Ha ditolak yaitu apabila F hitung < F tabel atau 

bila nilai signifikansi lebih dari nilai alpha 0,05 berarti 

variable independen secara bersama - sama tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau dapat dikatakan bahwa 

model regresi tidak signifikan. 

2. Ho ditolak dan Ha diterima yaitu apabila F hitung > F tabel atau 

bila nilai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti 

variable independen secara bersama - sama berpengaruh 

terhadap variable dependen atau dapat dikatakan bahwa 

model regresi signifikan. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk menguji seberapa jauh kemampuan model penelitian 

dalam menerangkan variabel dependen (good of fit), yaitu dengan 

menghitung koefisien determinasi (adjusted R
2
). Semakin besar 

adjusted R
2
 suatu variabel independen, maka menunjukkan semakin 
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dominan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Nilai adjusted R
2
 yang kecil atau dibawah 0,05 berarti kemampuan 

variabel - variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat kecil. Apabila terdapat nilai adjusted R
2
 bernilai negatif, 

maka dianggap bernilai nol (Ghozali, 2005:83) 

 

 

 


