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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hubungan masyarakat (HUMAS) pemerintahan atau biasa disebut public 

affair merupakan salah satu bagian dari aparatur negara yang memiliki tugas 

sebagai sumber dan penyebar informasi. Berfungsi sebagai organisasi yang 

melakukan fungsi menejemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada 

publik atau pemangku kepentingan (stakeholder) dan jembatan informasi 

kebijakan pemerintahan kepada masyarakat luas serta menampung masukan dan 

aspirasi rakyat. Dalam perjalanan bidang kehumasan di instasi pemerintahan, 

terjadi revitalisasi fungsi dan tata kelola humas yang merubah pola komunikasi 

yang semula bersifat satu arah atau diseminasi mengarah pada sistem komunikasi 

terbuka. Yakni sebuah sistem komunikasi organisasi yang dapat memberi 

informasi akurat serta dapat menerima feedback dan masukan dari masyarakat 

melalui jalur komunikasi dua arah (Mangindaan, 2011). 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(PERMENPAN) no. 30 tahun 2011 tentang pedoman umum tata kelola 

kehumasan dilingkungan pemerintahan, humas dalam instansi pemerintah 

memiliki visi dan misi yang jelas, yakni menciptakan sumberdaya manusia humas 

pemerintahan yang profesional, membentuk sistem manejemen humas, 

menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi kelancaran tugas kehumasan. 

Sedangkan misi praktisi humas pemerintahan adalah membangun citra dan 

reputasi politik praktisi humas pemerintahan sebagai salah satu bagian dari 

aparatur negara , membingkai opini publik, menampung dan mengolah pesan 
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berikut aspirasi rakyat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di 

masyarakat, serta menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah. Praktisi 

humas pemerintahan dituntut memliki kemampuan di bidang menejemen 

komunikasi termasuk di dalamnya pengetahuan akan komunikasi organisasi, audit 

komunikasi serta menejemen krisis komunikasi yang dapat diwujudkan secara 

langsung maupun melalui teknologi informasi yang sudah ada demi menjaga 

stabilitas dan standar tata kelola kehumasan menuju tata kelola pemerintahan yang 

baik (good public governance). 

Melanjutkan upaya dari reformasi birokrasi, pemerintah melakukan 

revitalisasi pengelolaan secara keseluruhan termasuk bagian humas di instansi 

pemerintahan. Reformasi birokrasi berisi penataan organisasi secara umum, 

menejemen sumberdaya manusia, penguatan sistem, peningkatan kualitas 

pelayanan publik, serta pemberantasan praktik tindak korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN). Reformasi birokrasi merupakan sebuah kemajuan dan solusi 

pemerintah sebagai wacana untuk membentuk, meningkatkan dan menjaga 

kepercayaan publik (public trust). Cakupan tata kelola kehumasan meliputi 

kegiatan menganalisis situasi disertai pengambilan data dan fakta, perencanaan 

dan pembuatan program, implementasi dan evaluasi. Tahapan tersebut memberi 

manfaat banyak baik dari sisi internal praktisi humas maupun masyarakat sebagai 

publik atau khalayak. Adanya sistem kerja yang teratur dapat meningkatkan 

sumberdaya manusia di bidang kehumasan , sistem aliran informasi menjadi rapi, 

terpadu dan merata, serta yang paling penting adalah menciptakan hubungan 

antarindividu pemerintah maupun masyarakat serta menjadi aliran arus informasi 

dari dan kepada masyarakat (PERMENPAN, 2011:9). 
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Wacana pemerintah untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi mendorong untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana 

dan media baru dalam merealisasi visi dan misi humas sebagai sumber informasi. 

Misi tersebut tidaklah mudah, memerlukan sumberdaya manusia yang cakap dan 

kompeten dalam bidang komunikasi dan penggunaan teknologi internet guna 

menyajikan sumber informasi yang cepat, akurat dan terpercaya. Penggunaan 

teknologi internet sebagai media penyebaran informasi menjadi salah satu 

alternatif dan upaya kreatif pemerintah dalam menyebarkan informasi secara cepat 

dan efisien (Purworini, 2014:5).  

Berdasarkan PERMENPAN no 83 tahun 2012 tentang Pedoman 

Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, humas pemerintah diwajibkan 

mengkomunikasikan kebijakan, rencana kerja, capaian kerja dan capaian kinerja 

kepada masyarakat umum. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) no 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-

Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bagian kedua 

pasal 14 mengenai tugas dan tanggung jawab PPID dalam penyediaan, 

penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan informasi public 

yang cepat, tepat dan sederhana.         

Pada tahun 2014 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)  

melakukan riset bertema “Profil Pengguna Internet Indonesia 2014”. Bekerjasama 

dengan Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) Universitas Indonesia (UI) untuk 

mengetahui pertumbuhan pengguna internet pada tahun 2014 kali ini menekankan 

pada unsur perilaku user dan e-commerce. Penetrasi penggunaan internet per 
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maret 2015 menunjukkan peningkatan luar biasa yakni mencapai 34,9 % atau naik 

sebesar 27,1 % dalam kurun waktu satu dekade lalu yang hanya sebesar 7,8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 252,4 juta 

jiwa dengan jumlah pengguna internet mencapai 88,1 juta pengguna. Dengan 

dominasi pengguna di wilayah jawa dan bali sebesar 52.0 juta jiwa diikuti oleh 

pengguna daerah Sumatra sebesar 18,6 juta jiwa kemudian Sulawesi, Nusa 

Tenggara Maluku dan Papua lalu Kalimantan masing masing sebesar 7,3 , 5,9 , 

dan 4,2 juta jiwa. 

Gambar 1 : Jumlah dan Penetrasi Pengguna Internet tahun 2005-2015 

Sumber : Survei APJII 2014 v2 bulan maret 2015 
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Menurut hasil survei, akses terhadap situs jejaring sosial menempati posisi 

utama yakni sebesar 87,4 % diikuti oleh akses searching / browsing dan instant 

mesagging sebesar 68,7 % dan 59,9 %. Presentase pemanfaatan akses internet 

tersebut adalah sebagai sarana sosial/komunikasi  (72%),   sumber  informasi 

harian (65%), dan mengikuti perkembangan zaman (51%).  

Fenomena ini tentu sangat menguntungkan terutama bagi pemerintah. 

Melalui bagian humas di masing-masing instansi pemerintah berkesempatan 

menggunakan cara baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat 

dalam jangkauan luas dan mudah sesuai acuan dan batasan yang ada dalam 

PERMENPAN tentang pedoman tata kelola kehumasan dan pedoman pemanfaat 

media sosial di lingkungan pemerintahan.  

Memasuki era otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk 

mengatur urusan rumah tangga sendiri. Sehingga kebijakan yang tercipta 

merupakan kumpulan dari kehendak pemangku jabatan di setiap daerah dengan 

kapasitas dan prioritas beragam. Azaz transparasi menuntut pemerintah daerah 

untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar 

tentang kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu proses 

transparasi adalah dengan melakukan komunikasi publik dan merupakan usaha 

afirmatif pemda untuk mendiseminasi informasi tersebut (Tahir, 2014:123).  

Pemanfaatan media sosial di lingkungan pemerintah masih tergolong 

minim, beberapa instansi besar di daerah Jakarta maupun kota besar lainnya sudah 

mulai aktif menggunakannya. Berbeda dengan pemerintah daerah, tercatat hanya 

beberapa humas pemda yang secara aktif mempergunakan media sosial sebagai 

wadah informasi publik seperti tertulis dalam PERMENPAN. Diantaran Pemda 
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yang sudah aktif dalam penggunaan media sosial adalah Pemda Kebumen, 

Trenggalek, Surakarta dan Jakarta (Purworini, 2015:1). 

PERMENPAN nomor 83 tahun 2012 secara jelas mendefinisikan 

pemanfaatan media sosial dilingkungan pemerintahan. Sasaran penggunaan media 

sosial ini adalah di bentuknya hubungan harmonis antara pemerintah dengan 

masyarakat selaku publik eksternal, keterpaduan pengelolaan secara optimal, 

efektif dan efisien, sebagai wadah aspirasi dan opini dan forum diskusi tentang 

kebijakan pemerintah sehingga terwujudlah media sosial yang menjadikan 

reputasi pemerintah semakin baik di mata masyarakat. 

Salah satu instansi pemerintah yang sudah aktif menggunakan media 

sosial adalah bagian Humas dan Protokol SETDA Surakarta. Akun twitter 

@humaspemkotsolo adalah akun resmi milik Humas dan Protokol SETDA 

Surakarta tercatat bergabung sejak desember 2012 lalu. Tercatat sudah ada sekitar 

1.982 tweets dengan followers sejumlah 2.634 followers per Mei 2016. Akun ini 

rajin men-tweet kegiatan-kegiatan pemerintahan khususnya adalah kegiatan 

Walikota Surakarta yang rutin hadir dalam setiap acara atau undangan yang 

menyangkut urusan birokrasi. Sejumlah event-event budaya dan acara besar di 

wilayah kota Solo juga turut menghiasi halaman beranda akun twitter 

@humaspemkotsolo sebagai upaya promosi dan publikasi.  

Alamat website http://ppid.surakarta.go.id/ juga merupakan salah satu 

portal  informasi dan dokumentasi resmi milik Pemerintah kota Surakarta. Konten 

yang ditawarkan adalah informasi seputar kebijakan dan kegiatan dilingkungan 

pemerintah kota Surakarta. Tercatat postingan berita yang termuat dalam portal 

tersebut kurang update. Hanya terdapat dua postingan berita terbaru di tahun 2016 

http://ppid.surakarta.go.id/
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masing-masing pada bulan Februari dan Maret silam yang membahas tentang 

Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio. 

Sebuah penelitian milik Purworini (2013) mengatakan bahwa di era media 

sosial, model komunikasi yang ada di pemda akan bergeser dari komunikasi satu 

arah menuju komunikasi dua arah yang lebih terbuka. Hasil penelitian 

menunjukkan temuan berbeda, bahwa pada Humas PEMDA Sukoharjo masih 

menggunakan model komunikasi satu arah dan belum menggunakan media sosial. 

Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah pengaruh sumberdaya 

manusia dan peraturan internal yang berlaku di instansi tersebut. 

Pada tahapan kedua dilakukan penelitian kolaboratif oleh Purworini dkk 

pada tahun 2015. Penelitian berikutnya adalah penelitian kuantitatif menggunakan 

analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh terhadap potensi penggunaan media sosial sebesar 34% di 

lingkungan Pemerintahan Daerah Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa 

implementasi media sosial di lingkup pemda tidak mudah dilakukan tanpa adanya 

kesiapan dari dua faktor budaya organisasi dan gaya kepemimpinan.  

Berpijak pada penelitian tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat 

masalah penelitian tentang persepsi pegawai Humas dan Protokol SETDA 

Surakarta Terhadap Media Sosial yang berfungsi sebagai penguat data untuk 

penelitian sebelumnya yang tidak memasukkan humas dan protokol SETDA 

Surakarta sebagai sample dalam penelitian tersebut. Sekaligus menjadi sebuah 

kajian populasi sehingga hasilnya bisa dijadikan tolak ukur atau perbandingan 

untuk instansi humas di wilayah lainnya.    
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B. Rumusan Masalah 

Mendasar pada uraian diatas peneliti merumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut  

 Bagaimana persepsi pegawai humas dan protokol SETDA Surakarta 

terhadap media sosial?            

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai humas dan protokol 

SETDA Surakarta terhadap media sosial. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini memberikan gambaran kondisi lingkungan kerja 

pemerintahan terutama tata kelola di bidang kehumasan Pemerintah 

Daerah SETDA Surakarta. 

2. Hasil dari penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk audit 

kinerja pegawai pemerintahan sesuai dengan Undang-undang, paduan 

tata kelola kehumasan dan Peraturan Pemerintahan (PERMEN) yang 

sudah ada.   

3. Memberi gambaran tentang fenomena perkembangan media sosial di 

lingkungan pemerintahan. 

4. Sebagai referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan 

pemerintahan, terutama di bidang kehumasan. 

E. Landasan Teori 

1. Public Relations 

Public Relations atau biasa di sebut PR memiliki banyak istilah 

berbeda yang dipergunakan pada beberapa instansi baik swasta maupun 
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instansi pemerintah. Hubungan  masyarakat (humas), corporate 

communication (komunikasi korporat), corporate relation (hubungan 

korporat), corporate affair (hubungan korporat), corporate public affair 

(hubungan publik perusahaan), corporate marketing and communication 

(pemasaran dan komunikasi perusahaan), public information (informasi 

publik), corporate secretary dan lain sebagainya (Adrianto, 2011:2). 

Menurut Cutlip dkk dalam buku “Effective Public Relations”, 

menegaskan bahwa “Public relations is the management function 

which evaluate public attitudes, identifies the policies procedures 

of an individual or an organization with the public interest, and 

plans and executes a program of action to earn public 

understanding an acceptance”. 

Keberadaan Public Relations sangatlah membantu sebuah instansi 

dalam pembentukan citra dan reputasi. Praktisi PR melakukan fungsi 

menejemen komunikasi yang erat kaitan dengan publik, baik internal 

maupun eksternal demi menjaga eksistensi. Demi memperoleh dukungan 

dan simpati publik, praktisi PR harus mengerti betul visi dan misi instansi 

yang menaunginya, sehingga menuntut untuk memiliki konsep dan strategi 

khusus. 

Praktik PR memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terwujud nya 

kesepahaman antara pihak instansi, perusahaan atau organisasi dengan 

masing-masing publiknya, baik publik internal maupun eksternal. Hal 

tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan komunikasi dengan 

menyampaikan informasi secara efisien kepada publik. Selanjutnya adalah 

membentuk citra dan menciptakan opini publik. Seluruh program dan 

kosep PR yang sudah di rancang bertujuan pada keberhasilan praktisi PR 
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dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap instansi. Setelah adanya 

kesepahaman antara instansi dan publiknya diharapkan akan 

menumbuhkan kerjasama dan partisipasi demi melancarkan program atau 

kebijakan yang sudah ada (Kriyantono, 2008:20). 

Praktik PR adalah serangkaian kegiatan terencana yang sengaja di 

rancang untuk memberikan informasi, mempengaruhi dan mendapatkan 

umpan balik daripada pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholder). 

Kegiatan PR biasanya mengikuti kepentingan publik (public interest) 

sehingga dapat memupuk hubungan erat dan kesadaran akan kehadiran 

(awareness) sebuah instansi, organisasi atau perusahaan sebagai rekan 

yang baik (Ardianto, 2011:13-14). 

Dalam lingkup pemerintahan baik daerah maupun pusat, memiliki 

bagian bernama Humas yang menjalankan fungsi PR layaknya di instansi 

swasta maupun perusahaan. Humas pemerintahan bertugas menjalankan 

kegiatan kebijakan publik dan pelayanan terhadap publik. Menjadi 

tanggung jawab humas untuk memberikan informasi mengenai kebijakan 

pemerintah yang mengikat rakyat serta memberikan pelayan terbaik yang 

jauh dari kata berbeli-belit. Tak berbeda jauh dengan fungsi PR pada 

umumnya, humas di pemerintahan memiliki tujuan yang sama yakni, 

membuat berbagai program pemerintahan yang dapat membentuk , 

meningkatkan dan memelihara citra positif serta reputasi baik agar 

memperoleh dukungan dan simpati rakyat (Ardianto, 2011:239). 
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Kegiatan humas pemerintahan di beberapa daerah di Indonesia 

masih jauh dari pedoman yang telah di tetapkan, sebagai contoh Bagian 

humas dan protokol SETDA Surakarta belum memaksimalkan fungsi 

humas secara utuh. Dalam garis struktural terdapat tiga sub bagian yakni, 

sub bagian publikasi dan dokumentasi, sub bagian protokoler dan 

subbagian anilisis kemitraan media. Melalui wawancara dengan kepala 

humas dan kepala subbagian analisis dan kemitraan media, peneliti 

menemukan fakta bahwa humas SETDA Surakarta hanya berfungsi 

sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam rangka 

mensosialisasikan kebijakan dan informasi kegiatan yang dilakukan 

pemerintah. Fungsi humas tidak menjangkau ranah pengambilan 

keputusan (fungsi manajemen) lebih memiliki fungsi sebagai pewarta dan 

penerimaan tamu kunjungan dinas. Bagian analisis media hanya bekerja 

dalam pembuatan klipping harian yang didistribusikan kepada SKPD lain 

di lingkungan pemerintah dan belum sepenuhnya menjalankan deskripsi 

pekerjaan yang dibebankan (Rohman, 2014)       

Beberapa humas pemerintah bahkan masih. jauh dari standar 

pengelolaan yang tertera dalam PERMENPAN no 11 tahun 2011 yakni 

Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Pemerintahan. 

Bagian Humas Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo selaku pemegang arus 

informasi publik masih menggunakan model komunikasi diseminasi. 

Padahal jelas dalam pedoman tersebut kegiatan humas sudah di anjurkan 

untuk menggunakan arus komunikasi dua arah serta memaksimalkan 

fungsi new media (media sosial) sebagai alternatif  penyebaran informasi. 
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Berdasarkan temuan di lapangan, selain fenomena komunikasi searah yang 

masi dianut oleh PEMDA sukoharjo, beberapa faktor seperti keterbatasan 

sumberdaya manusia dan peraturan internal humas terbukti menjadi 

penghambat revitalisasi tata kelola humas (Purworini, 2014:7). 

Masih dalam penelitian ini, persepsi pegawai humas terhadap 

media sosial seperti facebook tergolong rendah, berdasarkan hasil kutipan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menemukan fakta bahwa media 

sosial seperti facebook adalah media yang bersifat untuk urusan pribadi di 

luar pekerjaan kantor, sehingga tidak memiliki nilai dan potensi bagi 

komunikasi ineraktif terutama untuk instansi mereka sendiri.  

Untuk praktisi PR harusnya sudah sangat paham terhadap tugas 

dan fungsi kegiatan dalam praktik PR. Adanya keterbatasan sumberdaya 

manusia dalam hal ini adalah keterbatasan personel, mengakibatkan sistem 

dan peraturan yang ada menjadi kacau. Sebagaimana fenomena personal 

humas di PEMDA Sukoharjo, keterbatasan tersebut menghasilkan sebuah 

budaya lama dan seharusnya sudah berganti sesuai peraturan baru yang 

berlaku. Yakni penggunaan alur informasi diseminasi yang harusnya 

sudah lama ditinggalkan.  

Fungsi PR dalam dunia pemerintahan berbeda dengan fungsi PR di 

dunia bisnis. Secara kasat mata (dunia bisnis) instansi perusahaan 

berorientasi pada hubungan jangka panjang untuk membangun citra dan 

reputasi yang bermuara pada profit untuk kelangsungan perusahaan, 
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sedangkan humas pemerintahan lebih fokus pada sektor pelayanan publik 

dan penyebaran informasi (kebijakan internal) (Ruslan, 2002:93).   

Praktik kegiatan PR yang ada menempati posisi penting yang harus 

diutamakan demi meraih profit yang sebesar-besarnya. Pada beberapa 

perusahaan yang memiliki produk atau jasa sejenis, level kompetisi praktik 

PR terlihat dalam adu strategi marketing sebagai upaya promosi (Ardianto, 

2011:237-238). Berbalik dengan industri PR di lingkungan pemerintahan 

yang cenderung baku dan tidak mengikuti perkembangan trend publiknya. 

Budaya birokrasi pemerintah di Indonesia semakin terlihat mengikuti 

nilai-nilai kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. 

Adanya budaya pekewuh khususnya untuk masyarakat Jawa, seakan 

terbawa dalam lingkungan pekerjaan yang memicu lahirnya senioritas 

(Kriyantono, 2014:347).    

2. Teori Excellence  

Teori excellence diperkenalkan oleh James Grunig dan Hunt dalam 

buku Managing Public Relations. Grunig dan Hunt mengidentifikasi 

empat model kegiatan public relations dalam membina hubungan dengan 

publik yang terbagi dalam Press Agentry, Public Information, two-way 

asymmetric, dan two-way symmetric. Model-model tersebut disusun 

berdasarkan dimensi arah komunikasi, keseimbangan kepentingan antara 

dua belah pihak (tujuan), saluran dan dimensi etis (Kriyantono, 2014:90). 

Model press agentry atau biasa dikenal dengan publisitas 

merupakan bentuk tertua dari sejarah perkembangan proses public 
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relations. Menganut sistem komunikasi satu arah yang bertujuan untuk 

memperoleh dukungan publik lewat serangkaian kampanye dan publisitas. 

Model ini dibangun berdasarkan pengalaman dari seorang pemilik sirkus 

bernama Phireas Taylor Barnum. Kesuksesan Barnum dalam hal publisitas 

membawanya pada julukan “the master of press agentry”. Hasil tersebut 

merupakan buah dari pemberitaan media terhadap kelompok sirkus 

binaannya yang menjadi sorotan media dengan “the gratest show in the 

earth” (Kriyantono, 2014:92).   

Public information merupakan model yang serupa dengan model 

press agentry, tetapi mempunyai beberapa perbadaan mendasar. Model ini 

masih menganut sistem komunikasi satu arah yang tidak mendapatkan 

umpan balik. Kegiatan penyebaran informasi tidak dikaitkan dengan 

kebutuhan promosi dan publistas media tapi lebih pada pemberian 

informasi yang bersifat publik dan informasi yang disampaikan sudah 

diseleksi yang bersifat menguntungkan organisasi. Praktisi PR berperan 

sebagai “in house journalist” yang memberikan informasi relevan dan 

akurat sesuai kebijakan organisasi (Kriyantono, 2014:93).  

Penerapan komunikasi dua arah berperan untuk mengumpulkan 

informasi dan umpan balik dari publik yang berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan organisasi. Model two-way 

asymmetric menenakankan pada strategi mempengaruhi publik agar 

beradaptasi dengan organisasi. Kepentingan organisasi akan berada 

didepan kepentingan publik dengan demikian organisasi akan berusaha 

mempengaruhi sikap dan perilaku publik. Sedang pada model two-way 
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symestric memungkinkan organisasi dan publik mengubah perilaku 

komunikasi menuju kearah yang saling menguntung sehingga tercipta 

atmosfer komunikasi “give and take” (Kriyantono, 2014:95-96). 
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Gambar 3 : Model Two-way Symmetric 

Sumber: Lane, 2005:6 

Gambar 2 : Model Two-way Asymmetric 

Sumber: Lane, 2005:6 
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Grunig, L.A., dkk dalam buku Excellent Public Relation And 

Effective Organization menyebutkan  

Public relations/communication management is broader than 

communication technique and broader than specialized public 

realtions program such as media relations or publicity. Public 

relations and communication management describe the overall 

planning, execution,and evaluation of an organization’s 

communication with both external and internal publics-group that 

affect the ability of an organization to meet it’s goal … (Grunig, 

2002:2)   

Teori Excellence merumuskan public relations sebagai sebuah 

profesi yang melaksanakan peran sebagai manajer yang menggunakan 

dialog dan penelitian untuk membangun hubungan dengan publik. Public 

relations menerapkan fungsi menejemen yang membantu organisasi 

berinteraksi dengan publik sekitarnya. Model komunikasi dua arah yang 

dilakukan oleh praktisi PR akan menghasilkan efek yang 

menyeimbangkan kepentingan publik dan organisasi. Komunikasi sendiri 

berfungsi sebagai alat negosiasi dan kompromi dalam pemecahan masalah 

yang “win-win Solution” (Kriyantono, 2014:98). 

Model Komunikasi two-way symmetric menekankan bahwa 

komunikasi memiliki nilai sekaligus menjadi senjata dalam sebuah 

organisasi. Dampak dari komunikasi adalah timbulnya hubungan jangka 

panjang yang baik antara organisasi dan publik-publik strategisnya 

(Grunig, 2002:57). 

Implikasi dari Excellence Theory menempatkan posisi public 

relations dalam dua pihak yang sama-sama memiliki peran vital. Satu sisi 

berada dalam lingkup organisasi berperan sebagai pihak manjemen sedang 
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sisi lainnya merangkap sebagai pihak publik. Praktisi PR bertanggung 

jawab pada organisasi untuk menyebarkan informasi berdasarkan 

kebijakan menejemen kepada pihak publik sekaligus menyampaikan 

aspirasi publik sebagai wujud umpan balik terhadap proses komunikasi 

yang dilakukan. Peran public relations sebagai jembatan anatara pihak 

organisasi dan publik untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam 

berbagai masalah yang muncul (Kriyantono, 2014:352).            

3. Persepsi 

Dewasa ini teknologi informasi berkembang sangat pesat. 

Kehadiran platform internet berbasis mobile adalah salah satu contoh 

peningkatan tajam yang terjadi dalam kurun waktu satu dekade terakhir. 

Trending berselancar didunia maya menggunakan smartphone merupakan 

hal yang perlu dicermati. Masyarakat cenderung menggali dan 

mendapatkan informasi melalui smartphone. Fenomena tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh instansi terutama pemerintahan yang selama ini dinilai 

kaku dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Melalui new media 

pemerintah bisa mengenal publik secara lebih dekat, keunggulan media 

sosial yang bersifat global memungkinkan memperoleh respon lebih cepat, 

sehingga apa yang diinformasikan segera mendapat tanggapan dari 

masyarakat luas. Kehadiran instansi pemerintah dalam dunia maya, tentu 

akan menepis sedikit demi sedikit anggapan negatif, disamping itu dapat 

membentuk citra dan membangun reputasi baik sehingga tercipta persepsi 

yang positif pula.      
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Persepsi sendiri merupakan sebuah proses individu tentang 

bagaimana menerima dan menggunakan informasi dari sumber diluar 

dirinya untuk memunculkan sebuah pemahaman dan respon, sehingga 

dalam prosesnya bergantung pada faktor-faktor internal seperti, 

kepercayaan, pengalaman, kebutuhan, mood, dan harapan. Proses persepsi 

juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik stimulus (ukuran, warna, dan 

intensitas) serta konteks dimana stimulus tadi dilihat dan didengar 

(Morissan, 2010:96). 

Persepsi juga bisa dihasilkan melalui sebuah proses aktif dari 

dalam diri kita saat berupaya memilah, mengelompokkan serta 

memberikan makna pada setiap informasi yang kita terima (Gamble, 

2005:85). Selain hal yang sudah disebutkan, Umam (2010) menambahkan 

bahwa faktor psikologis terkadang lebih menentukan bagaimana sebuah 

informasi baik berupa pesan maupun stimulus yang ada dipersepsikan.   

Prsepsi sendiri memiliki beberapa proses yang berujung pada 

munculnya sikap masing-masing individu. Setiadi (2003) menjelaskan 

proses tersebut dalam tiga bagian, yakni : 

a. Pertama adalah seleksi perseptual. Pada tahap ini memiliki dua 

proses yang membantu pembentukan persepsi, antara lain 

perhatian (attention) dan persepsi selektif. Seseorang di sajikan 

sebuah stimulus atau rangsangan berupa sebuah produk, jasa 

dan lain sebagainya. Seseorang dapat memilih terlibat secara 

langsung maupun tidak langsung dalam menanggapinya, saat 

itu juga terjadi proses perhatian secara selektif  
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b. Kedua adalah organisasi persepsi. Individu mulai melakukan 

pengelompokkan informasi yang didapat melalui stimulus yang 

diperoleh secara menyeluruh untuk membantu dalam 

pembentukan gambaran lengkap terhadap suatu proyek.  

c. Tahap terakhir adalah interpretasi perceptual. Tahap ini 

merupakan proses memberikan interpretasi atau penilaian pada 

stilmuli yang diterima (Setiadi, 2003:171-176). 

Pengukuran pada persepsi meliputi dua metode pengukuran yang 

terdiri dari metode Self Report dan pengukuran Involuntary Behavior. 

1.  Self Report adalah suatu metode yang mana jawaban dalam 

kuesioner akan menjadi indikator dari sikap seseorang yang 

terukur. Menjadi sebuah  kelemahan jika individu tidak menjawab 

pertanyaan  yang tersedia maka tidak dapat diketahui pendapat atau 

sikapnya. 

2.  Involuntary Behaviour dilakukan jika memang diinginkan atau 

dapat dilakukan oleh responden, dalam banyak situasi akurasi 

pengukuran sikap dipengaruhi kerelaan responden (Azzahy, 2010). 

Menilik pada rujukan diatas maka dapat dikatan bahwa pengkuran 

pada sebuah persepsi akan serupa dengan pengukuran sikap. Maka skala 

pengukuran sikap dapat dipakai atau dimodifikasi guna mendapatkan 

persepsi seseorang baik negatif maupun positif.  
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4. Media Sosial 

Kaplan (2010) mendefinisikan media sosial sebagai sekelompok 

aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi 

web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran (user-generated 

content)a. 

Gamble (2005) dalam buku Communication Works menyebutkan 

beberapa ciri-ciri media sosial sebagai berikut : pesan yang disampaikan 

tidak terbatas pada satu orang saja namun dapat mencakup banyak orang, 

pesan yang diproduksi bersifat bebas tanpa harus melalui gatekeeper, 

Pertukaran pesan berlangsung cepat, dan audiens bebas menentukan waktu 

untuk berinteraksi. 

Mayfield (2008) dalam e-book berjudul “What is Social Media?” 

menyebutkan bahwa:  Social media is best understood as a 

group of new kinds of online media, which share most or all of 
the following characteristics: Participation-social media 

encourages contributions and feedback from everyone who is 

interested. it blurs the line between media and audience. 
Openness-most social media services are open to feedback and 

participation. they encourage voting, comments and the sharing 

of information. there are rarely any barriers to accessing and 

making use of content – password-protected content is frowned 
on. Conversation- whereas traditional media is about 

“broadcast” (content transmitted or distributed to an audience) 

social media is better seen as a two-way conversation. 
Community-social media allows communities to form quickly 

and communicate effectively. Communities share common 

interests, such as a love of photography, a political issue or a 

favourite tv show. Connectedness-most kinds of social media 
thrive on their connectedness, making use of links to other sites, 

resources and people. 

Data statistik pengguna media sosial meningkat tajam dari tahun ke 

tahun, sebagaimana dikutip dari www.wearesocial.com, pada bulan 

Agustus 2015 pengguna internet mengalami kenaikan sebesar 7.6%  
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dengan penetrasi sebesar 43% dan pengguna sosial media sebesar 8.7% 

dengan penetrasi sebesar 30%. Penggunaan media social berbasis platform 

mobile merupakan yang terbanyak dibanding lainnya yakni sebesar 23,3% 

dengan facebook sebagai primadona yang di akses oleh hampir 1,5 miliar 

pengguna.  

Kehadiran media sosial menimbulkan dampak pada proses dan 

konsep komunikasi. Terjadi sebuah revolusi komunikasi yang 

menyebabkan perubahan pada proses komunikasi, proses penyebaran 

komunikasi satu arah (one step flow) menuju banyak tahap (multistep 

flow), lalu lintas pertukaran pesan melalui media sosial meningkat tajam 

menembus ruang dan waktu, masyarakat mengalami spill over of 

communication (peluberan informasi) yang mengakibatkan keterkejutan 

budaya (culture shock) (Nuruddin, 2013:1).      

Pengguna media social (user) memiliki peran tersendiri dalam 

memilih media sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Dengan kata lain 

pengguna lah yang berperan aktif dalam memilih dan menseleksi media 

apa saja yang mereka inginkan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. 

pengguna tidaklah berperan pasif dengan hanya pasrah menerima apa yang 

disodorkan media tertentu tanpa punya pertimbangan dan penolakan 

(Little John, 2009:426). 

Kehadiran media sosial memberikan alternatif dalam sarana 

persebaran informasi. Penggunaan media social di lingkungan 

pemerintahan tergolong minim. Praktik fungsi humas dengan 
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memanfaatkan media social sebagai sarana sosialisasi kebijakan dan 

penyerapan respon rakyat tergolong minim. Mengingat fenomena media 

sosial tergolong hal baru dan berbeda dari media konvensional yang sudah 

lama digunakan PEMDA. Beberapa Pemda di Indonesia yang mulai 

memanfaatkan teknologi berbasis web 2.0 adalah pemda trenggalek, 

kebumen, tenggarong, Jakarta, Surabaya, Surakarta dan lain sebagainya 

(Purworini, 2015:7). 

Sylvia M dkk (2013) dalam jurnal online Communication and 

media Technologies, melakukan sebuah riset tentang pengukuran persepsi 

terhadap pengguna media sosial berjudul “User Perceptions of Social 

Media: A Comparative Study of Perceived Characteristics and User 

Profiles by Social Media”. Peneliti menggunakan lima dimensi untuk 

mengetahui karakteristik pada enam macam media sosial  yang dikutip 

dari e-book milik Mayfield yang berjudul what is social media ?. Kelima 

dimensi tersebut diambil dari karakteristik media sosial yang terdiri dari 

Participation, Openness, Conversation, Community, Connectedness.  

Dimensi partisipasi dimaknai dengan sejauh mana komunikator 

dan komunikan terlibat secara aktif dalam sebuah interaksi sebagai 

kebalikan daripada monolog, pengamatan pasif dan pengintaian"  

(Burgoon  et  al.,  2000,  p.  36).  Artinya, partisipasi bisa di maknai 

sebagai kegiatan interaksi yang aktif. Pengukuran pada dimensi partisipasi 

menggunakan skala yang diadopsi dari penelitian koh dan kim pada 2004 

tentang Organizational Citizenship Behaviour (OCB) . Kuesioner yang 

digunakan sudah dimodifikasi sedemikian rupa menyesuaikan pada objek 
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penelitian tentang media sosial. Secara spesisfik, partisipasi dapat 

digunakan untuk mengukur OCB pengguna media social yang di tandai 

dengan frekuensi kunjungan (situs media social) dan durasi 

penggunaannya. (Koh dan Kim, 2004). Dimensi partisipasi ditunjukkan 

oleh keterlibatan pengguna dalam sebuah komunitas yang ia ikuti, 

kemauan untuk memberikan yang terbaik dalam upaya mendukung 

komunitas, kesanggupan memberikan informasi penting serta selalu 

membantu dan mensupport komunitas.    

Conversation merupakan salah satu keunggulan media sosial. 

Interaksi yang terjadi dalam dunia maya berupa percakapan adalah 

komunikasi dua arah yang berlangsung secara realtime dan cepat. Liu 

(2003) menyebutkan bahwa percakapan dalam media sosial merupakan 

salah satu komponen dari interaksi yang terjadi dalam dunia maya yang 

ditunjukkan melalui  komunikasi dua arah, umpan balik (feed back) yang 

terjadi, dialog dan sinkronisitas. Dimensi conversation diketahui melalui 

keterlibatan dalam sebuah percakapan yang bermakna, penggunaan 

komunikasi dua arah, kesanggupan memberikan feedback kepada 

pengguna lain, kesediaan pengguna lain dalam mendengarkan.   

Connectedness-dimaknai sebagai hubungan  interpersonal, 

komunitas dan ikatan sosial (Teixeira,  1992,  p.  36). Social 

connectedness dianggap sebagai sebuah bentuk hubungan aktif yang 

menunjukkan kedekatan dan keakraban dengan orang lain. Hal tersebut di 

tunjukkan dengan perasaan terhubung dengan orang sekitar, terkoneksi 

dengan dunia, kemudian ditambah dengan dua item pernyataan yang 
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bersifat terbalik dari karakteristik connectedness yakni perasaan jauh dari 

orang lain dan perasaan menjadi seperti orang asing.  Karakteristik 

connectedness diambil dari literatur psikologi yang berjudul “Social 

connectedness, dysfunctional interpersonal behaviors, and psychological 

distress: Testing a mediator model. Journal of Counseling Psychology”. 

(Lee,  Draper,  &  Lee,  2001). 

Skala commonality dikembangkan berdasarkan definisi konsep dari 

commonality yang di khususkan pada beberapa hal yakni : apakah para 

pengguna media sosial merasa mampu berbagi ide dan kepentingan 

dengan orang lain, apakah para pengguna dapat menemukan dan 

berinteraksi dengan orang yang memliki kesamaan dengan mereka, apakah 

para pengguna mempunyai rasa memiliki yang besar, dan apakah mereka 

dapat berbagi nilai dan tujuan yang sama dengan orang lain.     

Openness-sebagaimana kajian yang dilakukan Rogers’s pada 

tahun 1987 tentang organizational communication study, Sylvia M dkk 

mengambil bebarapa item pertanyaan yang cocok untuk menjadi indikator 

dari openness.  Dua item pertanyaan digunakan untuk mewakili 

keterbukaan pertukaran informasi (the openness of information exchange) 

yakni kemampuan untuk bertukar ide dan informasi secara terbuka dengan 

pengguna lain.  Dua lainnya untuk mengetahui kemudahan dalam bertukar 

berkomentar (the ease of giving or receiving comments) seperti 

kemudahan dalam mengekspresikan opini dan kemudahan dalam 

menerima komentar dari orang lain.          
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F. Tinjauan Pustaka 

Nama 

Peneliti 

Purworini, Dian 

(2014) 

Purworini, Dian 

(2015) 

Rohman, Farid Nur 

(2015) 

Latar 

Belakang 

Praktik otonomi 

daerah kurang 

maksimal karena 

tingkat partisipasi 

publik terhadap 

pemerintah masih 

minim  

Praktik penggunaan 

media sosial di 

pemerintahan daerah 

belum sesuai dengan 

PERMENPAN 

tentang pedoman 

pemanfaatan media 

sosial   

Pergantian pimpinan 

di era otonomi 

daerah menciptakan 

budaya dan pola 

kerja yang berbeda     

Tujuan Menggambarkan 

sikap, pola 

komunikasi, dan 

strategi pemda 

dalam meningkatkan 

partisipasi publik 

lewat penggunaan 

sosial media  

Mengetahui apakah 

budaya organisasi 

dan gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh 

terhadap potensi 

penggunaan media 

sosial di era otonomi 

daerah 

Mengetahui 

bagaimana persepsi 

pegawai humas 

terhadap media 

sosial 

Teori Excellence theory,  

grounded theory 

Path goal theory,  

Excellence theory 

Excellence theory  

Teori Persepsi  

Metode Kualitatif Eksplanatif 

 Kuantitatif 

Deskriptif  

Kuantitatif  
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Hasil Humas masih 

menganut sistem 

diseminasi 

(komunikasi satu 

arah). Implementasi 

media sosial belum 

berjalan karena 

keterbatsan 

sumberdaya manusia 

dan peraturan 

internal humas   

Budaya organisasi 

dan gaya 

kepemimpinan 

mimiliki pengaruh 

terhadap potensi 

penggunaan media 

sosial sebesar 34%  

 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Transisi media konvensional memberikan dampak dan pengaruh yang kuat 

terhadap kegiatan komunikasi, baik secara langsung maupun tak langsung.  Media 

sosial memberikan wadah interaksi dan menawarkan kemudahan untuk 

mengungkapkan ekspresi dan aspirasi (Mahanani, 2014:59). 

Wabah media sosial yang demikian pesat menuntun pemerintah di 

Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pemanfaatannya sebagai sarana 

informasi publik. Pemerintah melalui PERMENPAN no 83 tahun 2012 

mengeluarkan kebijakan resmi tentang pedoman pemanfaatan media sosial di 

instansi pemerintah. Namun dalam praktik nya masih terkendala oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah faktor sumberdaya manusia dan peraturan internal 

instansi sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Purworini (2014).  
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Melihat fenomena ini, peneliti ingin mendeskripsikan tentang persepsi 

pegawai internal humas terhadap penggunaan media sosial berdasarkan 

karakteristik media sosial yang diambil dari definisi media sosial menurut 

Mayfield terdiri dari lima dimensi yakni, participation, openness, conversation, 

community, dan connectedness. 

Melihat konsep yang sudah ada disebut diatas, selanjutnya adalah 

mengopersionalkan konsep supaya dapat diukur. Tahapan ini menurunkan konsep 

menjadi konstruk dan variabel yang diikuti dengan indikator-indikator untuk 

setiap variabel yang diturunkan (Kriyantono, 2008:26). Berikut adalah definisi 

operasional dalam penelitian ini:  

1. Variabel Media sosial berdasarkan karakteristik media 

sosial dalam e-book Mayfield (2008)  

a. Participation  

1. Definisi operasional: interaksi aktif yang terjadi 

antara pengguna media sosial di sebuah komunitas 

meliputi keterlibatan dalam pemberian dukungan, 

dan penyebaran informasi   

2. Indikator: 

a) Pengguna merasa bisa terlibat secara aktif dalam 

komunitas 

b) Pengguna merasa bisa melakukan yang terbaik 

untuk mendukung komunitas 

c) Pengguna merasa bisa memberikan informasi 

penting untuk komunitas 
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d) Pengguna merasa membantu dan mensupport 

komunitas 

b. Conversation  

1. Definisi operasional: interaksi aktif antara pengguna 

media sosial meliputi percakapan, dan pemberian 

feedback  

2. Indikator 

a) Pengguna merasa bisa terlibat dalam dialog 

yang bermakna 

b) Pengguna merasa melakukan komunikasi dua 

arah 

c) Pengguna merasa dapat membrikan umpan balik 

(feedback) 

d) Pengguna merasa pengguna lain mau 

mendengarkannya   

c. Connectedness  

1. Definisi operasional: kedekatan dan keakraban 

antara pengguna di media sosial   

2. Indikator  

a) Pengguna merasa jauh dari oranglain  

b) Pengguna merasa seperti orang asing  

c) Pengguna merasa tersambung dengan dunia 

sekitar 
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d) Pengguna merasa terhubung dengan orang-

orang  

d. Community and Commonality 

1. Definisi operasional: kesamaan minat, ide dan 

kepentingan   

2. Indikator   

a) Pengguna merasa bisa berbagi minat, idea tau 

kepentingan serupa   

b) Pengguna merasa menemukan orang yang mirip 

dengannya  

c) Pengguna meras memiliki rasa memiliki yang 

tinggi  

d) Pengguna merasa mampu berbagi nilai dan 

tujuan yang sama 

e. Openness 

1. Definisi operasional: keterbukaan dan kemudahan 

dalam bertukar informasi dan menerima komentar   

2. Indikator  

a. Pengguna merasa bisa menerima dan 

mendapatkan komentar 

b. Pengguna merasa bisa mengekspresikan opini 

dengan mudah  

c. Pengguna merasa mampu bertukar ide dengan 

oranglain secara terbuka 
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d. Pengguna merasa mampu bertukar informasi 

dengan orang lain secara terbuka            

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. 

Metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah metode riset 

penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu masalah yang hasilnya 

dapat digeneralisasikan dengan sistematis dan terukur. Peneliti secara 

deskriptif menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena pada 

populasi tertentu (Kriyantono, 2010:55-59). 

2. Metode Riset 

Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni metode riset 

dengan menggunakan kuesioner sebagai alat atau instrument pengumpulan 

data 

3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian bertempat di kantor Bagian Humas dan Protokol 

Pemerintah Kota Surakarta terletak di Jln. Jenderal Sudirman no. 2 

Surakarta Jawa Tengah. Waktu penelitian di mulai dari Bulan September 

2015 hingga selesai. 

4. Populasi, Sampel, dan Sampling 

Populasi merupakan Keseluruhan objek atau fenomena yang akan 

diteliti, populasi bisa berupa orang, organisasi, kata-kata, symbol 

nonverbal, dan beberapa media massa juga termasuk di dalamnya 

(Kriyantono, 2010:153). Pada penelitian kali ini populasi yang dimaksud 
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adalah kumpulan orang dalam lingkup organisasi, yakni seluruh pegawai 

Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta.  

Bagian dari unit analisis yang dianggap mewakili populasi dalam 

sebuah penelitian disebut sampel, sedang cara untuk menentukan besaran 

sampel dikenal dengan teknik sampling. Peneliti menggunakan teknik total 

sampling  yakni jumlah sampel yang diteliti adalah keseluruhan dari 

jumlah populasi yang ada. Metode sampling  ini dianggap lebih akurat 

karena data yang diperoleh secara lengkap mencakup seluruh populasi 

(Kriyantono, 2010:161). 

5. Variabel Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang berfungsi 

menggambarkan secara sistematis fenomena ataupun fakta-fakta terhadap 

populasi daerah tertentu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah satu atau tunggal. Tidak melibatkan variabel lain yang bersifat 

mempengaruhi ataupun dipengaruhi. 

Variabel penelitian ini adalah karakter media sosial berdasarkan 

definisi media sosial dalam penelitian Sylvia (2013).    

6. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data 

a. Sumber data primer  

Data primer berasal dari kuesioner yang  telah diberikan kepada 

responden yaitu pegawai humas dan protokol SETDA Surakarta 

 

 



32 
 

 
 

b. Sumber data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua 

atau sumber sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini 

mencakup, artikel pada website, buku, jurnal ilmiah dan 

wawancara.   

7. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sehingga peneliti 

menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpul data. Kuesioner 

adalah kumpulan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden. 

Peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup, dimana jawaban sudah 

disediakan oleh peneliti sendiri. Responden cukup memberikan tanda (x) 

atau (v) pada setiap butir pertanyaan (Kriyantono, 2010:98).  

8. Teknik Uji Persyaratan Analisis    

a. Validitas  

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur atau 

instrument penelitian mengukur apa yang akan diukur. Bertujuan 

menggambarkan jawaban atas pertanyaan dalam kuesioner yang 

diberikan pada responden dan menunjukkan pertanyaan atau 

jawaban tersebut relevan terhadap indikator yang diturunkan 

peneliti.  (Umar, 2002:97).  

Menurut Arikunto dalam buku metode riset komunikasi 

organisasi ada beberapa langkah digunakan dalam mengukur 

validitas  
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1. Mendefinisikan secara operasional sebuah konsep yang 

akan diukur. 

2. Melakukan uji coba instrument tersebut pada sejumlah 

responden. 

3. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-

masing pernyataan dan skor total dengan memakai 

rumus korelasi Product moment , rumusnya sebagai 

berikut 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁. ∑x. 𝑦 −  ∑𝑋 (∑𝑌)

  𝑁. ∑𝑋2 − (∑𝑋)2   𝑁. ∑𝑌2 − (∑𝑌)2 
 

Dalam hal ini 

   𝑟ϰ𝑦  = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y.  

   ϰ = deviasi dari mean untuk nilai variabel X 

   𝑦 = deviasi dari mean untuk nilai variabel Y 

   ∑ϰ. 𝑦 = jumlah perkalian antara nilai X dan Y 

   ϰ2 = Kuadrat dari nilai ϰ  

   𝑦2 = Kuadrat dari nilai y 

Sebuah kuesioner dinyatakan valid bila r hitung > r tabel 

dan menjadi tidak valid blia r hitung <  r tabel. Nilai r tabel di 

ketahui dari jumlah responden yang digunakan. 

b. Reliabilitas 

Sedangkan reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan 

konsistensi alat ukur atau instrument dalam mengukur gejala yang 

sama. Singkatnya konsep dari uji reliabilitas adalah melakukan 
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pengukuran terhadap sebuah obyek dalam populasi tertentu dan 

jika alat ukur tersebut digunakan kembali akan memperoleh hasil 

yang konsisten (Umar, 2002:109).    

Reliabilitas menggunakan teknik koefisien alpha (α) 

Cronbach yang mengukur reliabilitas sebuah instrument yang 

memiliki skor berupa rentangan antara beberapa nilai. Seperti skor 

0-5, 1-5 dan seterusnya  (Umar, 2002:119). 
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Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrument 

k = banyak butir pertanyaan 

2

t  = varians total 

 2

b  = jumlah varians butir 

Sebuah koesioner akan bersifat konsisten apabila nilai dari 

alpha cronbach > r tabel 

9. Teknik Analisis Data  

a. Analisis Deskriptif  

Data yang diperoleh lewat kuesioner akan dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif. Berfungsi untuk memudahkan dalam 

memebrikan gambaran tentang responden berdasarkan karakteristik 

seperti: nama, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya adalah deskripsi 

tentang dimensi variabel yang tersaji dalam tabel frekuensi termasuk 
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didalamnya skor tertinggi, rata-rata (mean), nilai tengah (median) dan 

standar deviasi. 

Pengukuran dalam analisis persepsi adalah dengan 

menggunakan skala likert mendasar pada kesesuaian skala likert dalam 

mengukur sikap seseorang terhadap sesuatu (Umar, 2002:95). Skala 

Likert digunakan untuk mengukur jawaban responden dengan 

memberikan skor dengan skala 5,4,3,2,1 untuk jawaban SS (sangat 

setuju), S (setuju), N (netral), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak 

setuju).    


