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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

Pada bab ini akan disajikan kerangka teoritis, yang nantinya sebagai tolak 

ukur dalam penelitian. Kerangka teoritis memut teori-teori dengan tujuan 

memudahkan dalam menjawab permasalahan secara teoritis dan dengan kerangka 

teoritis inilah kerangka pikir dirumuskan untuk memudahkan penelitian. 

A. Kajian Teori 

1. Definisi Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan (ide, gagasan) 

dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara 

keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan 

kata-kata yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Melalui 

komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang yang 

dapat dipahami oleh pihak lain. 

Menurut Carl L.Hovland, komunikasi adalah upaya yang sistematis 

untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta 

pembentukan pendapat dan sikap. Definisi Hovland menunjukkan bahwa 

yang dijadikan objek komunikasi bukan saja penyampaian informasi, 

melainkan juga pembentukan pendapat umum (public opinion) dan sikap 

publik (public attitude) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan 

politik memainkan peranan yang amat penting. Bahkan dalam definisinya 

secara khusus mengenai pengertian komunikasinya sendiri, Hovland 

mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang 

lain (communication is the process to modify the behavior of other 

individualis).
8
 

Everett M. Rogers seorang pakar Sosiologi seorang pakar 

Sosiologi Pedesaaan Amerika yang telah banyak memberi perhatian pada 

studi riset komunikasi, khususnya dalam hal penyebaran inovasi membuat 
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defenisi bahwa “komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 

sumber kepada suatu penerima atau lebih , dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka”. Definisi ini kemudian dikembangkan 

oleh Rogers bersama D. Lawrence Kincaid sehingga melahirkan suatu 

definisi baru yang menyatakan bahwa “komunikasi adalah suatu proses 

dimana dua orang atau lebih membentuk melakukan pertukaran informasi 

dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling 

pengertian yang mendalam”.
9
 

Joseph A. Devito mengemukakan komunikasi adalah transaksi, 

dengan transaksi dimaksudkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses 

dimana komponen-komponennya saling terkait, dan bahwa 

komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan dan 

keseluruhan.
10

 

Berdasarkan definisi dari para ahli dapat disimpulkan, komunikasi 

adalah penyampaian informasi dan pesan kepada orang lain. Saat 

berkomunikasi adanya pembicara dan pendengar. Komunikasi akan 

berjalan dengan baik jika adanya timbal balik dari pembicara dan 

pendengar. 

2. Unsur-unsur Komunikasi 

Komunikasi memiliki lima unsur, yaitu :
11

 

a. Komunikator  

Semua peristiwa komunikasi akan melibat sumber sebagai 

pembuat atau pengirim informasi. Sumber sering disebut pengirim, 

komunikator. 

b. Pesan 

Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui 

media komunikasi. 

                                                             
9
 Everett M.Rogers, D.Lawrence Kincaid (1981), Hafied Cangara. Pengantar Teori 

Komunikasi, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,2010),20 
10

 Joseph A. Devito (1996) dalam buku Tommy Suprapto. Pengantar Teori Komunikasi 

(Yogyakarta,Media Pressindo,2006),5 
11
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c. Media  

Merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan 

dari sumber kepada penerima. 

d. Penerima  

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang 

dikirim oleh sumber. Penerima bisa berdiri satu orang atau lebih, bisa 

dalam bentuk kelompok, partai atau negara. 

e. Efek  

Merupakan perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, 

dan dilakukan oleh penerima sebelumnya dan sesudah menerima 

pesan.  

3. Definisi Humas 

Menurut Rex F. Harlow (1976) Humas merupakan fungsi 

manajemen khusus yang membantu mengembangkan dan memelihara 

jalur komunikasi saling menguntungkan, pengertian, penerimaan dan kerja 

sama antara organisasi dengan publiknya, meliputi menejemen masalah 

dan isu, membantu menejemen tetap terinformasi dan menanggapi opini 

publik, mengidentifikasi dan menekan tanggung jawab untuk melayani 

publik, mendukung menejemen untuk mengikuti dan memanfaatkan 

perubahan secara efektif, bertindak sebaga sistem peringatan dini dan 

mengantisipasi perubahan, dan menggunakan riset serta teknik komnikasi 

yang sehat dan etis sebagai sarana utama.
12

 

Menurut Word Assembly of Public Associations yang mengadakan 

pertemuan di Mexiko pada tahun 1978 dan menyepakati definisi public 

relations atau humas adalah ilmu sosial yang menganalisa tren, 

memprediksi konsekuensi, memberi konsultasi pada pimpinan dan 

mengimplementasikan program aksi terencana yang melayani kepentingan 

organisasi publik.
13
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Peranan umum humas dalam manajemen suatu organisasi itu 

terlihat dengan adanya aktifitas pokok kehumasan, yaitu: 

1) Mengevaluasi sikap atau opini publik. 

2) Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi atau perusahaan 

dengan publiknya. 

3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan aktifitas humas.
14

 

Menurut Grunig dan Hunt bahwa perkembangan humas secara 

konsep dan praktek dalam proses-proses komunikasi ada empat model, 

yaitu:  

1) Press Agrntry Model ( Model Keagenan Pers ) 

Model ini menunjukkan praktek public relations di mana 

program-program public relation yang dijalankan memiliki tujuan 

tunggal untuk mendapatkan publisitas melalui media massa yang 

menguntungkan organisasi. Komunikasi yang terjadi satu arah dan 

terkadang kebenaran informasi yang disampaikan tidak begitu penting 

selama publik mempercayai perusahaan atau instansi. 

2) Public Information Model ( Model Informasi Publik ) 

Praktisi yang mempraktekkan model ini sering di sebut 

journalist in residence, yang bertujuan untuk menyebarkan informasi 

kepada publik. 

3) Two-way Assymetrical Model ( Model Assimetris Dua Arah) 

Humas melakukan kampanye melalui komunikasi dua arah dan 

menyampaikan pesan-pesan berdasarkan hasil riset serta strategi 

komunikasi persuasif publik secara ilmiah. Unsur kebenaran informasi 

diperhatikan untuk membujuk publik agar mau bekerjasama, bersikap 

terbuka sesuai harapan organisasi.  Model ini lebih mementingkan 

pembelaan organisasi dari pada mencari solusi  terbaik bagi 

penyelesaian problem humas yang muncul. 
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4) Two-way Symetrical Model ( Model Simetris Dua Arah ) 

Praktisi humas yang menggunakan model ini melakukan 

kegiatannya berdasarkan riset dan menggunakan komunikasi untuk 

mengelola konflik dan meningkatkan pemahaman dengan publik 

organisasi. Model ini menekankan pentingnya perubahan perilaku 

organisasi untuk merespon tuntutan publik.
15

 

Adapun ciri-ciri humas
16

 itu sendiri adalah. 

1) Komunikasi yang dilakukan berlangsung dua arah secara timbal balik; 

2) Kegiatan yang dilakukan terdiri dari atas penyebaran informasi 

penggiatan persuasi dan pengkajian pendapat umum; 

3) Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat humas 

bernaung; 

4) Sasaran yang dituju adalah khalayak di dalam organisasi dan khalayak 

di luar oraganisasi; 

5) Efek yang diharapkan adalah terbinanya  hubungan yang harmonis  

antara organisasi dan khalayak. 

Menurut Harold Lasswell cara yang baik untuk menggambarkan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, 

“Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?” atau 

siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh 

bagaimana?.
17

 

Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima unsur 

komuikasi yang saling bergantung sama lain yaitu: 

1) Sumber (source) 

Sering disebut juga pengirim (sender), penyandi (encoder), 

komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau orginator. 

Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan 

untuk berkomunikasi.  
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2) Pesan  

Yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada 

penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal 

yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. 

3) Saluran atau media 

Yakni alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerima. 

4) Penerima (receiver) 

Sering juga di sebut sasaran/ tujuan (destination), komunikate 

(communicatee), penyandi balik (decoder), atau khalayak (audience), 

pendengar (listener), penafsir (interpreter), yakni orang yang 

menerima pesan dari narasumber. 

5) Efek  

Yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima 

pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan (dari tidak setuju 

menjadi setuju), perubahan keyakinan, perubahan perilaku (dari tidak 

sedia membeli baran menjadi bersedia membelinya) dan sebagainya.
18

 

Model Komunikasi Public Relations (Model Two Ways Asymmetrical) 

Communication with 

Persuasif aim 

 

 

 

Feedback from or Feedward about public 

Gambar . 1 

Dalam tahapan Model Two Way Asymmetrical humas melakukan 

sosialisasi melalui komunikasi dua arah. Untuk kebenaran informasi 

diperhatikan untuk membujuk publik agar mau bekerja sama, bersikap 

terbuka sesuai harapan organisasi. 

                                                             
18
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Dalam hal ini masalah feedback dan feedforward dari pihak publik 

diperhatikan, serta barkaitan dengan informasi mengenai khalayak 

diperlukan sebelum melaksanakan komunikasi. Maka kekuatan, 

membangun hubungan (ralationship) dan pengambilan inisiatif  selalu 

didominasi oleh si pengirim (sourcer).
19

 

Fungsi Humas 

Dalam rangka menjalankan aktivitas komunikasinya, fungsi humas 

dapat di identifikasi sebagai berikut: 

1) Komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya. 

Hal ini dipahami bagaimana keahlian public relations atau 

humas digunakan untuk menceritakan organisasi secara efektif dan 

saat bersaman juga mendengarkan publik dengan seksama untuk 

memahami kebutuhan dan respon mereka terhadap pernyataan dan aksi 

organisasi. Praktisi humas menggunakan tanggapan dari publik untuk 

melakukan adaptasi terhadap aksi dan komunikasi.  

2) Hubungan saling menguntungkan antara oganisasi dengan publiknya. 

Humas yang efektif harus mendukung hubungan yang saling 

menguntungkan dengan kelompok-kelompok publik organisasi. 

Penting bagi organisasi dan publik untuk memiliki pengertian bahwa 

kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dari hubungan yang 

terbangun. Tidak ada satu pihak yang lebih dominan dari pada yang 

lain. 

3) Fungsi manajemen dan kepemimpinan. 

Manajer humas merupakan bagian dari koalisi dominan 

didalam organisasi. Koalisi dominan merupakan orang-orang yang 

memberikan masukan bagi kepemimpinan oraganisasi. Praktisi humas 

memberikan konsultasi mengenai kecendrungan dampak aksi pada 

hubungan-hubungan beragam publik. Kemampuan komunikasi dengan 

beragam publik menjadi kunci keberhasilan praktisi humas menjadi 
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bagian dari koalisi dominan perusahaan dan menjalankan fungsi 

manajemen.  

4) Upaya terencana dan sungguh-sungguh untuk mempengaruhi opini dan 

kebijakan publik. 

Humas menentukan tujuan dan mengembangkan strategi dan 

taktik sebagai bagian dari rencana untuk segera proaktif mengelola 

komunikasi antara organisasi dengan publiknya dan persepsi publik 

terhadap organisasi dan aktivitas yang dijalankan. 

5) Program komunikasi yang memfokuskan semua publik organisasi. 

Humas memperhatikan bentuk semua hubungan dengan semua 

publik instansi, baik eksternal maupun internal. Publiknya bisa 

meliputi anggota, badan penyandang dana, media, klien, dewan direksi 

dan juga staf. Mengelola beragam hubungan pada waktu yang 

bersamaan merupakan suatu tantangan bagi praktisi humas. 

6) Sarana dengan mana organisasi mengelola reputasi dengan lebih baik.  

7) Reputasi secara umum merupakan opini mengenai institusi atau 

individu . 

Pengalaman langsung dan tidak langsung mempengaruhi reputasi 

organisasi. Humas membantu organisasi membangun mempertahankan 

reputasi yang baik.
20

  

Menurut Berney terdapat tiga fungsi humas yaitu : 

1) Memberikan penerangan kepada masyarakat. 

2) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 

secara langsung. 

3) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dna perbuatan suatu badan 

atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau 

sebaliknya.
21

 

Menurut pakar humas internasional, Cutlip & Centre, and 

Canfield
22

, fungsi humas dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen organisasi) 

2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya 

yang merupakan khalayak sasaran. 

3. Melayani keinginan publik dan memberi sumbang saran kepada 

pemimpin organisasi demi tujuan dan manfaat bersama. 

4. Melayani keinginan masyarakat dan memberikan sumbang  saran 

kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. 

Dari uraian diatas jelas bahwa kegiatan utama dari humas adalah 

mewakili top manajemen suatu organisasi hal ini merupakan  bentuk 

kegiatan two ways communication sebagai ciri khas dari fungsi peranan 

humas, bagitu juga yang dilakukan  bidang destinasi dalam 

mensosialisasikan program destinasi halal pada pelaku pariwisata kota 

Bukittinggi. 

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga kota Bukittinggi harus menggunakan manajemen yang 

berdasarkan tujuan (management by objektive), begitu juga dalam 

mengejar suatu tujuan, semua hasil atau tingkat kemajuan yang akan  

dicapai harus bisa diukur dengan  jelas mengingat  kegiatan humas ini 

merupakan kegiatan yang nyata. 

Pada dasarnya hasil akhir yang ingin dicapai dari tujuan 

manajemen suatu lembaga adalah keberhasilan, demikian juga yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi 

melalui bidang destinasi dalam mensosialisasikan program destinasi halal 

pada pelaku pariwisata. Oleh sebab itu seorang humas harus melakukan 

kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Seorang humas memiliki 

beberapa keterampilan khusus,
23

 diantaranya adalah: 
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1) Creator adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam 

menciptakan ide gagasan yang cemerlang dalam berkomunikasi 

2) Conceptor adalah seorang yang mempunyai kemampuan (skill) sebagai 

konseptor dalam menyusun program dan rencana program lainnya. 

3) Mediator adalah kemampuan menguasai teknik komunikasi baik 

melalui media secara lisan maupun tulisan dalam menyampaikan 

informasi kepada publik. 

4) Problem solver adalah mampun mengatasi permasalahan yang 

dihadapinya, baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis dan 

solutif. 

Maka sehubungan peranan komunikasi tersebut, pejabat-pejabat 

humas akan melakukan fungsi manajeman organisasi. Secara garis besar 

aktivitas utamanya
24

 berperan sevagai berikut:  

a. Communicator, yaitu kemampuan sebagai komunikator yang baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak 

elektronik, lisan, dan tatap muka; 

b. Relationship, yaitu kemampuan peran humas dalam membangun 

hubungan yang positif antara lembaga yang di wakilinya dengan pihak 

internal dan eksternal serta berupaya menciptakan saling pengertian, 

kepercayaan, dukungan, kerja sama dan toleransi antara kedua belah 

pihak tersebut; 

c. Back Up Management, melaksanakan dukungan manajemen atau 

mendukung kegiatan lain, seperti manajmen promosi, pemasaran, 

prasional, personalia, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan 

perusahaan atau organisasi. 

d. Good Image Maker, kemampuan kehumasan dalam membangun citra 

atau nama baik lembaga/organisasi dan produk yang diwakilinya.  

Humas merupakan bagian terpenting yang diperlukan oleh setiap 

perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintahan, baik yang bersifat 

komersial maupun non komersial. Apalagi perusahaan yang berskala besar 

                                                             
24

 Ibid, 24 



 16 

sangat memerlukan humas untuk meningkatkan atau memajukan sebuah 

perusahaan atau instansi. Artinya, humas sebagai sumber infomasi 

terpercaya kian terasa pada globalisasi dan “banjir informasi”  seperti saat 

ini
25

 

4. Definisi Sosialisasi 

Menurut Paul B.Horton dan Chester L.Hunt sosialisasi sebagai 

“suatu proses dengan mana seseorang menghayati (mendarah dagingkan, 

Internalize) norma-norma kelompok dimana ia hidup sehingga timbullah 

diri yang unik”. David B. Brinkerhoff dan Lynn. K White mengatakan 

sosialisasi sebagai “suatu proses belajar peran, status dan niai yang 

diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial”. 

Sedngkan menurut James W. Vander Zanden mendefinisikan sosialisasi 

sebagai “suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh 

pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial dan tetang tujuan 

yaitu, sesuatu yang diperlukan agar agar mampu berpartisipasi efektif 

dalam masyarakat”. Dari tiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat dua hal penting dalam suatu proses sosialisasi yaitu, satu, tentang 

proses yaitu suatu transmisi pengetahuan, sikap, norma, dan perilaku 

esensial. Kedua, tentang tujuan, yaitu sesuatu yang diperlukan agar 

mampu berpartisipasi efektif dalam masyrakat.
26

 

Sosalisasi adalah suatu usaha untuk memberikan suatu informasi 

tentang suatu kabar atau berita. Sosialisasi terjadi karena ada yang harus 

disampaikan. Terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi 

yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak, dan terjadinya informasi 

membuat terjalinnya hubungan antara penyampai pesan dengan si 

penerima pesan. Sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan 

program-program pemerintah kepada warga masyarakat, dengan tujuan 

untuk memberi pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.
27
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Sosialisasi adalah upaya memasyaratkan sesuatu hingga menjadi 

dikenal, dipahami dihayati oleh masyarakat, sosialisasi juga dapat disebut 

sebagai promosi serta suatu usaha untuk memberikan informasi tentang 

kabar atau berita. 

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk melakukan 

pengendalian sosial (social control), apabila suatu masyarakat ingin 

berfungsi efektif, maka anggota masyarakat harus berperilaku sesuai nilai 

dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. 

Dalam sosialisasi yakni individu-individu menjadi anggota masyarakat 

dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Sosialisasi 

adalah membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat.
28

   

Sosialisasi disini merupakan bagian dari aktivitas ataupun bidang 

pekerjaan dari seorang praktisi Humas (Hubungan Masyarakat), seperti 

yang dikatakan Jefkins bahwa seorang humas melakukan upaya secara 

terencana dan berkesinambungan dan tujuan utamanya ialah menciptakan 

dan memelihara saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap 

khalayaknya.
29

 

Dalam bukunya “a working definiton” Robert F Harlow
30

, 

membagi fungsi humas menjadi dua, untuk menjelaskan apa itu humas, 

mengapa diadakan, dan bagaimana melakukannya, yaitu sebagai method of 

communication Idan Istate of being. Sebagai method of communication, 

humas merupakan rangkaian sistem kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh perusahaan, baik pimpinan, karyawan atau staf. Dan sebagai state of 

being, humas merupakan perwujudan kegiatan komunikasi yang 

“dilembagakan” ke dalam bentuk biro, bagian divisi atau seksi dalam 

sistem manajemen humas yang mempunyai pemimpin. 

Cohen menyatakan bahwa lembaga sosialisasi  yang terpenting 

adalah keluarga, sekolah, kelompok sebaya dan media massa. Dengan 

                                                             
28

 Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, Dasar-Dasar Sosiologi, edisi pertama, cetakan pertama, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 95. 
29

 Franks Jefkins, Public Relations, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 30. 
30

 Firsan Nova, Crisis Public Relations, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 30. 
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demikian sosialisasi dapat berlangsung secara formal dan informal. Secara 

formal proses sosialisasi lebih teratur  karena didalamnya disajikan 

seperangkat ilmu pengetahuan secara teratur  dan sistematis serta 

dilengkapi oleh seperangkat norma tegas dan harus dipatuhi oleh setiap 

individu. 

Tujuan pokok sosialisasi adalah
31

 : 

a) Individu harus diberi ilmu pengetahuan (keterampilan) yang dibutuhkan 

bagi kehidupan kelak di masyarakat; 

b) Individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan 

kemampuannya; 

c) Pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-laihan 

mawas diri yang tepat; 

d) Bertingkah laku selaras dengan norma atau tata nilai da kepercayaan 

pokok yang ada pada lembaga atau kelompok yang khususnya da 

masyarakat pda umumnya. 

Karena tanpa adanya komunikasi, proses sosialisasi  dalam 

mensosialisasi  destinasi halal tidak akan berlangsung ataupun terciptanya 

secara baik. Komunikasi merupakan salah satu unsur penting di dalam 

hidup bermasyarakat. Karena itu merupakan salah satu faktor terfatal 

untuk menciptakan interaksi sosial dan hubungan sosial. 

Komunikasi merupakan elemen penting bagi proses sosialisasi 

dalam masyarakat, karena tanpa adanya komunikasi antar anggota 

masyarakat tidak dapat berlangsung secara maksimal. 

 beberapa pengertian mengenai sosialisasi di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses pengenalan 

ataupun penyebaran informasi mengenai sesuatu yang ada dalam lingkup 

masyarakat yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap maupun 

perilaku seseorang. Sosialisasi juga memungkinkan individu untuk dapat 

                                                             
31
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Indonesia,2004),32 
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menyesuaikan diri dengan adat manapun norma yang ada disuatu lingkup 

masyarakat. 

Media Sosialisasi 

Pengertian media menurut Wilbur Schram adalah media sebagai 

teknologi pembawa pesan, teknologi ini dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Sedangkan Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa 

media merupakan sebuah alat bantu, yang bisa berupa apa saja, digunakan 

untuk menyalurkan pesan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Media 

adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak, media yang paling dominan dalam 

berkomunikasi adalah panca indera manusia, seperti mata dan telinga, 

pesan-pesan yang diterima oleh panca indera selanjutnya diproses dalam 

pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap 

sesuatu.
32

  

Menurut Narwoko dan Suyanto,”sosialisasi dapat diartikan sebagai 

kegiatan penyebarluasan informasi oleh lembaga tertentu kepada 

masyarakat”. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui tatap muka 

secara langsung dan melalui media. Sosialisasi juga merupakan proses 

yang amat besar signifikannya bagi kelangsungan keadaan tertib 

masyarakat.
33

 Menurut Soejono Soekanto “sosialisasi merupakan suatu 

proses sosial dimana seorang individu mendapatkan pembentukan sikap 

untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di dalam 

kelompoknya”. Sosialisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

sosial yang terjadi bila seorang individu menghayati dan melaksanakan 

norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga akan menjadi bagian 

dari kelompoknya.
34
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 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),123.   
33
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34
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Berdasarkan pengertian diatas diatas dapat disimpulkan bahwa 

media sosialisasi merupkn proses komunikasi yang menyampaikan pesan 

kepada khalayak baik secara langsung maupun menggunakan alat bantu 

merupakan media seperti audio, video, microfon, infocus dan lain-lain 

yang kemudian mempengaruhi dan memberikan pemahaman dikalangan 

khalayak terhadap maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan. 

Kegiatan sosialisasi tidak akan terlepas dari adanya media sebagai 

penyalur dan penunjang arus informasi. Media sebagai penyalur informasi 

baik langsung maupun tidak langsung merupakan  wadah atau tempat 

melakukan kegiatan sosialisasi. 

Media sosialisasi langsung merupakan penyebaran arus informasi 

yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka kepada khalayak 

melalui lingkungan baik keluarga, kelompok atau lingkungan kerja. 

Sedangkan media sosialisasi tidak langsung adalah penyebaran adalah 

penyebaran informasi melalui perantara seperti media elektronik atau 

media massa. Keduanya saling menunjang guna menciptakan pemahaman 

publik, seperti yang akan dijelaskan penulis  dalam penelitian ini peneliti 

hanya mengkaji media sosialisasi langsung yang digunakan Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olaharaga Kota Bukittinggi. 

Bentuk pelaksanaan sosialisasi langsung antara lain seperti 

pertemuan rapat koordanasi, seminar, diskusi, pemutaran video dan lain-

lain. Rapat koordinasi merupakan pertemuan semua pengurus untuk saling 

menginformasikan, mengkoordinasikan antar bidang serta antar pengurus 

yang terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan.
35

 Seminar 

adalah perteuan untuk membahas suatu masalah yang dilakukan secara 

ilmiah, menampilkan satu atau beberapa pembicara dengan makalah atau 

kertas kerja yang sebelumnya telah dipersiapkan.
36

 Diskusi adalah sebuah 

interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih atau kelompok. Biasanya 

komunikasi antara mereka atau kelompok tersebut berupa salah satu ilmu 
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atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman 

yang baik dan benar.
37

 Video adalah teknologi untuk menangkap, 

merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar 

bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau 

media digital. Video juga dikatakan sebagai gabngan gambar-gambar mati 

yang baca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu.
38

 

Media sosialisasi erat kaitannya dengan komunikasi. Hal ini 

dikarenakan komunikasi merupakan elemen penting bagi proses sosialisasi 

dalam masyarakat. Karena tanpa adanya komunikasi diantara anggota 

masyarakat proses sosialisasi tidak akan berlangsung dangan baik. Jadi, 

dengan adanya komunikasi, proses sosialisasi dalam masyarakat akan 

dapat berlangsung secara maksimal, proses sosialisasi tercipta berasal dari 

interaksi sosial dan interaksi sosial tercipta dari komunikasi yang berjalan 

dengan lancar. Ketiga hal itu tak mampu dipisahkan karena saling 

berkaitan dan harus ada untuk menciptakan sosialisasi yang maksimal.   

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan 3 penelitian terdahulu 

yang relavan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Sosialisasi 

Program Destinasi Halal pada Pengelola Objek Wisata oleh Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Esy Afrianti
39

 dengan judul “Pelaksaan 

Fungsi Humas PT. Medco Lirik dalam Membina Hubungan dengan 

Instansi Dinas Pertanian Indragiri Hulu”. Penelitian yang dilakukan oleh 

Esy Afriantyialah melaksanakan fungsi kehumasan dalam membina 

hubungan dengan instansi Dinas Pertanian. Dari penelitian yang dilakukan 

oleh Esy Afrianty, penulis merasa memiliki kemiripan yaitu pada 

penekanan pada fungsi humas. 
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Yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian Esy 

Afrianty adalah penekanan fungsi humas yang Esy Afrianty teliti 

mengarah pada fungsi humas terhadap instansi pemerintah, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada fungsi 

humas humas pemerintah terhadap masyarakat. 

b. Penelitian yang dilakukan Arseptian  Parlanda Liesti
40

 dengan judul 

”Sosialisasi Program E-KTP oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian 

kepada Masyarakat di Kantor Camat Perhentian Raja Kabupaten Kampar”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arseptian Parlanda Liesti memakai fungsi 

humas yang sama dan teori yang sama. Perbedaan dengan pada penulis 

terdapat pada subjeknya yang berbeda. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan 

dengan faktor  yang telah di definisikan sebagai masalah yang penting. 

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai 

Sosialisasi Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang 

Bukittinggi sebagai Destinasi Halal. 
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Gambar 1 

D. Kerangka Operasional 

Sosialisasi Program Destinasi Halal oleh bidang Destinasi di Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Model Assimetris Dua Arah, 

yang mana kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyampaikan 

pesan-pesan berdasarkan riset dan membujuk masyaraat agar memahami, 

mengerti, serta mau melakukan pengapilikasian Destinasi Halal. 

Dalam melakukan sosialisasi program Destinasi Halal oleh bidang 

Destinasi di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, pengelola objek wisata 

diberikan pengarahan dan pengetahuan tetang Destinasi Halal yang mana tidak 

ada di sanggah dan diprotes oleh masyarakat atau komunikan. 

Hal ini sesuai dengan Model Proses Sosialisasi Deterministik. Dalam 

model ini individu ditentukan segalanya, keinginan, cita-cita, kebebasan dalam 

berpendapat tidak mendapatkan tempat. Secara lebih konkrit aturan, 

kebiasaan, norma yang tidak boleh diusik-usik. Individu yang mempunnya 

Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga kota Bukittinggi 

Sosialisasi Program Dinas Pariwisata Pemud dan Olahraga 

Unsur-Unsur Komunikasi Lasweell: 

1. Komunikator  

2. Pesan  

3. Komunikan 

4. Saluran/media 

5. Efek  

Hasil pelaku pariwisata 
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gagasan dengan norma yang berlaku tidak mendapat tempat. Kepentingna 

bersama atau kolektifitas hatus menjadi pertimbangan utama. 

Sosialisasi Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang 

Bukittinggi sebagai Destinasi Halal akan tercipta dari proses  komunikasi, 

maka penulis menjadikan unsur–unsur komunikasi menurut Lasswell sebagai 

sebagai indikator acuan atau tolak ukur dilapangan. 

a. Sumber (source) 

Sering disebut juga pengirim (sender), penyandi (encoder), 

komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau organitor. Sumber 

adalah pihak yang berinisiatif  atau mempunyai kebutuhan untuk 

berkomunikasi. Maka kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

mampu menjadi komunikator dalam mensosialisasikan Destinasi Halal 

pada pelaku pariwisata. 

b. Pesan  

Yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Dan pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan non verbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Bidang 

destinasi beserta kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kota 

Bukittinggi harus memahami Program Destinasi Halal yang akan di 

sosialisasikan pada pelaku pariwisata. 

c. Saluran atau media 

Yakni media, alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerima. Bidang destinasi dalam 

sosialisasi ini menggunakan spanduk, kartu pengenal dan infocus melalui 

seminar dalam mensosialisasikan program Destinasi Halal pada pelaku 

pariwisata. 

d. Penerima (receiver) 

Sering juga disebut sasaran/ tujuan (destination), komunikate 

(communicatee), penyandi balik (decoder), atau khalayak (audience), 

pendengar (listener), penasfsir (interpreter), yakni orang yang menerima 
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pesan dari sumber. Bidang detinasi sebagai pelaksana fungsi humas 

memiliki sasaran dalam mensosialisasikan program destinasi halal. 

e. Efek  

Yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan 

tersebut, misalnnya penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi 

tahu), terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), 

perubahan keyakinan, perubahan perilaku (dari tidak sedia membeli 

barang menjadi bersedia membelinya) dan sebagainya. Pelaku pariwisata 

memahami dan melakukan program destinasi halal. 


