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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A.Hakikat Teori Komunikasi 

 Teori adalah susunan definisi, konsep, dan dalam menyajikan pandangan 

yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan 

fenomena. Teori merupakan sarana pokok guna dapat menyatakan hubungan 

sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan diteliti. 

 Teori komunikasi menurut Borman (1989), adalah perkataan atau istilah 

yang merupakan  paying untuk seluruh perbincangan dan analisis yang dibuat 

secara hati-hati, sistematik, dan sadar tentang komunikasi. Sedangkan menurut 

Cragan dan  Shields (1998) bahwa teori komunikasi adalah hubungan antara 

konsep teoretikal yang membantu untuk memberi secara keseluruhan ataupun 

sebagian,  keterangan, penjelasan, penerangan, penilaian ataupun ramalan 

tindakan manusia yang berdasarkan komunikator yang berkomunikasi (bercakap, 

menulis, membaca, mendengar, menonton, dan sebagainya) untuk jangka waktu 

atau masa tertentu melalui media (alat bantu) 

 Pada penelitian ini teori komunikasi yang digunakan adalah  teori 

komunikasi informasi. Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena 

mekanistis, matematis, dan informatif: komunikasi sebagai transmisi pesan dan 

bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Ini 

merupakan salah satu contoh gamblang dari mazhab proses yang mana melihat 

kode sebagai sarana untuk mengonstruksi pesan dan menerjemahkannya 

(encoding dan decoding). Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi 

proses.  

Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana 

ia mempengaruhi tingkah laku atau state of mind pribadi yang lain. Jika efek yang 

ditimbulkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka mazhab ini 
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cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi. Ia melihat ke tahap-tahap 

dalam komunikasi tersebut untuk mengetahui di mana letak kegagalannya. Selain 

itu, mazhab proses juga cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial, terutama 

psikologi dan sosiologi, dan cenderung memusatkan dirinya pada tindakan 

komunikasi. 

Karya Shannon dan Weaver ini kemudian banyak berkembang setelah Perang 

Dunia II di Bell Telephone Laboratories di Amerika Serikat mengingat Shannon 

sendiri adalah insiyur di sana yang berkepentingan atas penyampaian pesan yang 

cermat melalui telepon. Kemudian Weaver mengembangkan konsep Shannon ini 

untuk diterapkan pada semua bentuk komunikasi. Titik kajian utamanya adalah 

bagaimana menentukan cara di mana saluran (channel) komunikasi digunakan 

secara sangat efisien. Menurut mereka, saluran utama dalam komunikasi yang 

dimaksud adalah kabel telepon dan gelombang radio. Latar belakang keahlian 

teknik dan matematik Shannon dan Weaver ini tampak dalam penekanan mereka. 

Misalnya, dalam suatu sistem telepon, faktor yang terpenting dalam 

keberhasilan komunikasi adalah bukan pada pesan atau makna yang disampaikan-

seperti pada mazhab semiotika, tetapi lebih pada berapa jumlah sinyal yang 

diterima dan proses transmisi. Teori komunikasi informasi merupakan bentuk dari 

karya Claude Shannon dan Warren Weaver (1949). Teori ini ialah sebagian dari 

teori komunikasi yang klasik, dalam teori ini dijelaskan bahwa komunikasi 

sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran atau 

media dalam berkomunikasi. Di dalam teori ini, menitikberatkan perhatian pada 

sejumlah sinyal yang lewat melalui saluran atau media dalam proses komunikasi. 

a. Pengertian Humas  

 Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat yang merupakan 

hubungn yang dijalin antara lembaga dengan publiknya yaitu masyarakat. 

Webster’s New World Dictionary mendefinisikannya sebagai “hubungan dengan 

masyarakat luas, seperti melalui publisitas, khususnya fungsi-fungsi korperasi, 

organisasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan 

opini public dan citra yang menyenangkan bagi dirinya  sendiri. 
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 Humas adalah suatu filsafat social dan manajemen yang dinyatakan dalam 

kebijaksanaan beserta pelaksanaannya, yang melalui interpretasi yang peka 

mengenai peristiwa peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan 

publiknya, berusaha untuk memperoleh saling pengertian dan itikad baik. 

 Definisi yang lebih spesifik yang menekankan tanggung jawab khususnya, 

humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap  public, 

mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang 

individu atau sebuah organisasi berdasakan kepentingan public dan menjalankan 

suatu program untuk  mendapatkan pengertian dan penerimaan public.
2
 

 Humas terdiri dari empat unsur dasar. Pertama, humas merupakan filsafat 

menejemen yang bersifat social; kedua, humas adalah suatu pernyataan tentang 

filsafat tersebut dalam keputusan kebijaksanaan; ketiga, humas adalah tindakan 

akibat kebijaksanaan tersebut; dan keempat humas merupakan komunikasi dua 

arah yang menunjang ke arah penciptaan kebijaksanaan ini kemudian 

menjelaskan, mengumumkan, mempertahankan, atau mempromosikannya kepada 

public sehingga memperoleh saling pengertian dan itikad baik. 

 Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang khas yang 

mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, 

penerimaan, dan kerja sama antara organisasi dengan khalayaknya, melibatkan 

manajemen dalam permasalahan atau persoalan, membantu manajemen 

memperoleh penerangan mengenai dan tanggap terhadap opini public, 

menetapkan dan menegaskan tanmggung jawab manajemen dalam melayani 

kepentingan umum, menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan 

perubahan secara efektif dalam penerapannya sebagai system peringatan secara 

dini guna membanntu mengantisipasi kecenderungan dan menggunakan penelitian 

serta teknik-teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan utama. 

 

                                                           
2 H.Frazier Moore,Ph.d,Humas Membangun Citra dengan Komunikasi,(Bandung:PT.Remaja Rosda 

Karya,2004)h.6 
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b. Ciri Hubungan Masyarakat 

 Berfungsinya humas dalam sebuah organisasi dapat dketahui dari ada 

tidaknya kegiatan yang menunjukkan ciri-cirinya: Ciri-ciri dari humas tersebut 

adalah: 

1. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang 

berlangsung dua arah secara timbale balik. 

2. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh 

menejeman suatu organisasi 

3. Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah public ekstern dan 

public intern. 

4. Operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara 

organisasi dengan public dan mencegah terjadinya rintangan psikologi 

baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak luar. 

 

3.   Fungsi dan Tugas  Hubungan Masyarakat 

 Fungsi merupakan manfaat yang didapat dari suatu hal. Fungsi humas 

merupakan manfaat ketika melakukan kewajiban sebagai humas. Dalam penelitian 

ini yang menjadi fokus utama adalah mengenai fungsi dari hubungan masyarakat 

itu sendiri Scott M.Cutlip dan Allen Center dalam bukunya, Effektive Publik 

Relations, member penjelasan tentang fungsi humas, yaitu: 

a. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari publik 

- publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta operasionalisasi 

organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan 

pandangan public-publik tersebut. 

b. Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan 

dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh 

public. 

c. Merencanakan dan melaksanakan program-program yang akan 

menimbulkan penafsiran yang menyenangkan operasionalisasi organisasi. 



 

 

11 

Sedangkan menurut Bertrand R.Canfield yang dalam bukunya , Public 

Relations:Principles and Problems, mengemukakan fungsi humas sebagai 

berikut: 

a. It should serve the public’s interest (mengabdi kepada kepentingan umum) 

Hal ini ditekankan karena ada sebagian orang yang menganggap para 

kehumasan sebagai sewaan orang-orang  kaya yamg mengiginkan orang-orang 

miskin tetap hidup melarat. 

b. Maintain good communication (memelihara komunikasi yang baik) 

Fungsi humas yang kedua yang ditekankan oleh Canfield adalah 

pemeliharaan komunikasi, yang dimaksud dengan komunikasi yang baik itu  ialah 

hubungan komunikatif antara perhumas dengan public baik internal maupun 

eksternal dan dengan menejer beserta stafnya, dlakukan secara timbal balik yang 

dilandasin empati sehingga menimbulkan rasa simpati. 

c. Stress good morals and manners (menitikberatkan moral dan perilaku 

yang baik) 

Ditekankannya moral dan perilaku ini karena humas yang diwakili para 

kehumasan, yang sebagai wakil organisasi diwakilinya itu memliki pandangan 

yang positif dari public, baik public inter mauppun public ekstern. 

 Sedangkan dalam buku Public Relations: Teori dan Praktek yang ditulis 

oleh Djanaid (1993),disebutkan dua fungsi humas, yakni: 

1 Fungsi Konstruktif  

Fungsi humas dianalogikan sebagai “perata jalan”. Jadi humas sebagai 

“garda terdepan yang dibelakangnya terdiri dari “rombongan” tujuan-tujuan 

perusahaan. Fungsi konstruktif ini mendorong humas untuk membuat aktivitas 

ataupun kegiatan-kegiatan yang terencana, berkesinambungan yang cenderung 

bersifat proaktif. 

2 Fungsi Korektif 

Pada Fungsi Korektif ini humas berperan sebagai “pemadam kebakaran”,  

artinya apabila sebuah organisasi atau lembaga terjadi masalah atau krisis dengan 

public, maka humas harus berperan dalam mengatasi masalah tersebut.
3
 

 Pejabat humas akan melakukan fungsi-fungsi utamanya , yang secara garis 

besar aktivitas utamanya adalah sebagai berikut: 
                                                           

3 Frida kusumastuti,Dasar-dasar hubungan Masyarakat .(Jakarta: Ghalia Indonesia)h.22 
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1. Communicator 

Kemampuan sebagai komunikator yang baik secara langsung maupun 

tidak langsung , melalui media cetak /elektronik dan lisan (spoken person) atau 

tatap muka atau sebagainya. Disamping itu juga bertindak sebagai mediator dan 

persuader. 

2.  Relationship 

Kemampuan peran PR/Humas membangun hubungan yang positif antara 

lembaga yang diwakilinya dengan public internal dan eksternal. Dan juga 

berupaya menciptakan asaling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerja sama dan 

toleransi antara kedua belah pihak. 

3.  Back Up Management 

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain, seperti 

manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia, dan sebagainya untuk 

mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok 

perusahaan/organisasi. 

4.  Good Image Maker 

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi, 

dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas public relations dalam 

melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra atau nama baik 

lembaga/Organisasi dan produk yang diwakilinya.
4
 

Dalam menunjang keberhasilan untuk mencapai tujuan utama manajemen 

perusahaan, lembaga atau organisasi, seorang praktisi humas harus memiliki 

beberapa keterampilan khusus, yaitu: 

1) Sebagai creator: memiliki kreativitas dalam menciptakan suatu gagasan, 

ide-ide, atau buah pikir yang cemerlang. 

2) Conceptor : mempunyai kemampuan (skill) sebagai konseptor dalam 

penyusunan program kerja kehumasan dan rencana program lainnya. 

3) Mediator : Kemampuan menguasai teknik komunikasi, baik melalui 

media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau 

                                                           
4 Rosady Ruslan.Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada)h.26-27 
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menyalurkan informasi  dari lembaga/organisasi yang diwakilinya 

kepada public. 

4) Problem solver: mampu mengatasi setiap permasalahan yang 

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

solutif.
5
 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa humas Pengadilan Agama 

Pekanbaru memiliki peranan yang penting dalam menjalin hubungan yang 

harmonis antara eksternal dan internal dari Pengadilan Agama. Hal ini karena 

humas harus mengetahui dan mendapatkan informasi terlebih dahulu dari yang 

lainnya agar dapat menyampaikan informasi kepada publiknya. Selain sebagai 

pemberi innformasi humas Pengadilan Agama juga memiliki fungsi sebagai 

penentu hubungan yang baik di dalam instansi baik hubungan internal maupun 

eksternal. 

1. Tugas Humas 

 Tugas merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang atau 

lembaga. Tugas humas merupakan kewajiban seorang humas dalam menjalankan 

perannya agar apa yang menjadi tujuan dari perusahaan atau instansi dapat 

berjalan dan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap humas baik humas perusahaan 

maupun humas pemerintah memiliki tugas masing-masing sesuai dengan tujuan 

dari perusahaannya. 

 Pada umunya tugas-tugas pokok humas pemerintahan adalah sebagai 

berikut: 

1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang 

pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai pemerintah 

dalam melaksanakan program kerja tersebut. 

2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak 

masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program 

                                                           
5 Rosady Ruslan.Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada)h.14 
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pembangunan daerah diberbagai bidang (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan 

agama ) serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional. 

3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang 

bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta 

kewajiban masing-masing. 

Mengutip definisi humas oleh Joice J Gordon yang diintisarikan dalam 

buku Effective Public Relation)  humas seharusnya memiliki fungsi dan peran 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan 

publik. Gordon merangkum tugas-tugas seorang humas pemerintah sebagai 

berikut: 

1. memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah. 

2. memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah; voting, curbside 

recycling, dan juga kepatuhan kepada program aturan-kewajiban 

menggunakan sabuk pengaman, aturan dilarang merokok. 

3. mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan; 

sensus, program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye 

penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan 

bencana. 

4. melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah; 

menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu 

publik didalam organisasi serta meningkatkan aksesibilitas publik ke 

pejabat administrasi. 

5. mengelola informasi internal; menyiapkan newsletter organisasi, 

pengumuman elektronik, dan isi dari dari situs internet organisasi untuk 

karyawan. 

6. memfasilitasi hubungan media-menjaga hubungan dengan pers lokal; 

bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberitahu 

pers tentang organisasi dan praktiknya serta kebijakannya. 
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7. membangun komunitas dan bangsa; menggunakan kampanye kesehatan 

publik dengan dukungan pemerintah dan program keamanan publik 

lainnya serta mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan. 

Rosady Ruslan mengemukakan empat macam tugas pokok humas 

pemerintah adalah sebagai berikut 

a. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan 

aspirasi yang terdapat dalam masyarakat 

b. Kegiatan memberikan nasihat/sumbang saran untuk menanggapi apa yang 

sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang 

dikehendaki oleh pihak publiknya. 

c. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang 

diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan. 

d. Memberikan penerangan/informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh 

suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Menurut Astrid S. Sutanto mengutip pendapat Cutlip  & Center 

dalam  Kusumastuti (2004 : 26) tugas Public Relation perusahaan adalah :  

1. Mendidik  suatu publik  melalui kegiatan non profit  untuk menggunakan 

barang/jasa instansinya.  

2. Mengadakan usaha untuk mengatasi salah paham antara instansi dengan 

publik.  

3. Meningkatkan penjualan barang dan jasa.  

4. Meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan 

masyarakat sehari-hari.  

5. Mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.  

6. Mencegah pergeseran penggunaan barang atau jasa yang sejenis dari 

pesaing perusahaan oleh konsumen  
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Dimock dan Koening dalam Rosady Ruslan (2001 : 108) mengatakan 

bahwa tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintahan adalah sebagai 

berikut : 

1. Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat 

tentang pelayanan masyarakat (public services), kebijaksanaan, serta tujuan yang 

akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksankan program kerja 

pembangunan tersebut. 

2. Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak 

masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di 

berbagai bidang, seperti social, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas 

keamanan dan ketertiban nasional. 

3. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian 

dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta 

professional.
6
 

Adapun ruang lingkup tugas PR/Humas dalam perusahaan,lembaga atau 

organisasi meliputi aktivitas sebagai berikut. 

a. Membina hubungan ke dalam (public internal).Publik internal adalah 

publik yang menjadi bagian dari unit/badan perusahaan itu sendiri.Seorang 

praktisi humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang 

menimbulkan gambaran negative didalam masyarakat, sebelum kebijakan 

itu dijalankan oleh perusahaan/organisasi. 

b. Membina hubungan keluar (public eksternal). Publik eksternal adalah 

public umum (masyarakat).Praktisi humas harus mampu mengusahakan  

tumbuhnya sikap dan gambaran public yang positif terhadap lembaga yang 

diwakilinya.
7
 

Sedangkan menurut Rudy dalam buku Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 

Internasional, bidang-bidang cakkupan atau ruang lingkup kegiatan humas adalah: 

                                                           
6Rosady Ruslan.Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada): 108 
7 Rosady Ruslan.Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada)h.23 
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a. Hubungan dengan pelanggan (Customer Relations) 

b. Hubungan dengan masyarakat/penduduk (Community relations) 

c. Hubungan dengan pers/media massa (Press Relations) 

d. Hubungan dengan instansi pemerintah (Government Relations) 

e. Hubungan dengan karyawan/pegawai (Employee Relations) 

f. Hubungan dengan berbagai pihak terkait (stakeholder Relations).
8
 

Media memegang peranan penting dalam mensukseskan upaya humas, oleh 

karena itu media yang digunakan humas selama ini adalah sebagai berikut: 

1) Media tradisional dengan metode tatap muka. Komunikasi tatap muka 

diselenggarakan dalam berbagai bentuk media tradisional,misalnya 

pameran, ceramah, diskusi, kunjungan bersama pers, dan lain-lain. 

2) Media massa dengan metode tidak langsung. Media massa yang digunakan 

humas berupa media elektronik dan media cetak.
9
 

2. Pengertian Informasi 

Informasi adalah suatu usaha untuk memberiikan penerangan atau 

pemberitahuan tentang suatu kabar atau berita . Infomasi juga disebut sebagai 

pesan,pesan terjadi karena adanya penyampaian pesan terjadi karena ada 

penyampai pesan. Terjadinya informasi membuat terjadinya hubungan antara 

penyampai pesan dengan penerima pesan. 

Istilah informasi Sering kita soroti dalam lingkup Teknologi, seperti istilah 

teknologi informasi yang umum kita ketahui.Namun informasi memiliki 

pengertian yang sangat luas bukan hanya ada dalam teknologi.Meskipun 

kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi ini memiliki kaitan erat 

dengan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi itu sendiri informasi 

juga berkembang dengan pesat, karena itu tepat lah bahwa perkembangan 

teknologi dan informasi ini membentuk sebuah era yaitu “Era Informasi”. 

Secara Etimologi, Kata informasi ini berasal dari kata bahasa Perancis 

kuno informacion (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu 

                                                           
8 Rudy.Komunikasi dan hubungan masyarakat internasional (Bandung:Refika Aditama)h.86-88 
9 A.A.W.Widjaja.Komunikasi:Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.(Jakarta:Bumi Aksara)h.61-

62 
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informationem yang berarti “konsep, ide atau garis besar,”. Informasi ini 

merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas Aktifitas dalam 

“pengetahuan yang dikomunikasikan”, 

Dalam hal ini ahli komunikasi Wilbur Schramm, Mengatakan bahwa 

semua kita hendaknya menyampaikan kepada masyarakat segala informasi 

tentang pembangunan secara transparan agar masyarakat memusatkan perhatian 

pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan sarana-sarana 

perubahan dan membangkitkan aspirasi kebangsaan kita. 

6. Jenis-Jenis Informasi  

a. Informasi berdasarkan fungsi  adalah informasi berdasarkan materi dan 

kegunaan informasi. Informasi jenis ini antara lain adalah informasi yang 

menambah pengetahuan dan informasi yang mengajari pembaca (Informasi 

edukatif). informasi yang menambah pengetahuan, misalnya, peristiwa-peristiwa 

bencana alam, pembangunan daerah, kegiatan selebritis, dan sebagainya. 

Informasi edukatif contohnya tulisan teknik belajar yang jitu, tips berbicara di 

depan umum, cara jitu menjadi programmer komputer, dan sebagainya.  

b. Informasi berdasarkan format penyajian adalah informasi berdasarkan 

bentuk penyajian informasi. Informasi jenis ini, antara lain berupa foto, karikatur, 

lukisan abstrak, dan tulisan teks.  

c. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa adalah informasi berdasarkan 

lokasi peristiwa berlangsung, yaitu informasi dari dalam negeri dan informasi dari 

luar negeri.  

d. Informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi berdasarkan 

bidang-bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, 

budaya, dan iptek. 

Tujuan: 

1. Menyediakan suatu berita yang akan di pakai dalam pengambilan 

keputusan. 

2. Membuat situasi menjadi tenang setelah mendengar kabar tersebut atau 

malah menjadi sebaliknya. 
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3. Memberikan berita kepada orang yang mulanya tidak tahu sehingga orang 

tersebut mengerti atau memahaminya. 

4. Membantu seseorang dalam melaksanakan kegiatan atau tugasnya dari 

hari ke hari.  

7. Proses Informasi  

 Dalam penyampaian informasi ada berbagai macam cara yang dilakukan 

agar pesan yang ingin disampaikan dapat sampai pada sasaran yang ingin 

dituju.Maka pada proses ini ada beberapa media yang dapat digunakan guna 

mempermudah dalam proses penyampaian informasi diantaranya adalah: 

1. Media cetak.Dalam memberikan informasi kepada publiknya,humas 

menggunakan meda cetak menjadi salah satu meda komunkasi. 

2. Media elektronik.Dalam Era globalisasi dan informasi saat sekarang 

ini,media elektronik sebagai salah satu media dalam proses komunikasi 

memiliki peranan dan kelebihan tersendiri. 

3. Audiovisual yaitu media komunikasi yang terdiri dari slide dan kaset video 

atau gulungan film-film documenter 

4. Pameran yaitu kegiatan publikasi yang menggelar sacara khusus dalam 

melaksanakan suatu program atau kampanye humas 

5. Surat langsung, media ini lazim pada digunakan sebagai alat penyampaian 

peran kehumasan.Biasanya cara ini dgunakan menyampaikan permasahan 

internal yang tidak ingin dipublisikan secara luas. 

6. Pesan-pesan lisan yaitu penyampaian pesan secara langsung dan tatap 

muka.Kegaiatan seperti ini biasanya dilakukan untuk pendekatan-

pendekatan persuasive dan kegiatan loby 

7. Jurnal Organiasi,yaitu media cetak yang diterbitkan oleh Humas mewakili 

organisasi yang bersangkutan. 

B.Kajian Terdahulu 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian  maka dicantumkan 

beberapa penelitian terdahulu.Selain itu mengenal penelitian terdahulu sangat 

membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan desain penelitian yang sesuai 

.Adapunn penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah : 



 

 

20 

1. Eprison yang berjudul “Penerapan Fungsi Humas Dalam Meningkatkan 

Pelayanan Prima Terhadap Konsumen Hotel Kuantan Singingi” pada 

tahun 2014.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif.Eprison,dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

melakukan penelitian dengan judul Penerapan Fungsi Humas Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Prima Terhadap Konsumen Hotel Kuantan 

Singingi. 

2. Ricci Syinta Afdhilla yang berjudul Implementasi fungsi humas dalam 

memberikan pelayanan di PT.TASPEN (Persero) Cabang Pekanbaru pada 

tahun 2015.Metode penelitian yang digunakan adalah deskrptif 

kualitatif.Penelian ini bertujuan untuk melihat pelayanan yang ada di 

PT.TASPEN yang dilakukan oleh humasnya. 

3.    Hanny Hafiar,Ari Agung,Ilham Gemiharto Jurnal yang berjudul Fungsi 

Dan Peran Humas Dalam Sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Kuningan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran dan 

fungsi Humas Pemerintah dalam dalam mensosialisasikan kebijakan 

Pemerintah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Adapun metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif.  

4.   Anwar Sani.Jurnal yang berjudul Optimalisasi Fungsi Humas Pemerintah 

,The Optimization Of Government Public Relations Function. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan 

teori kostruksi sosial atas realitas dan interaksi simbolik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat humas Kemendagri 

memahami Permendagri 13/2011 sebagai regulasi yang mendorong Humas 

Kemendagri untuk meningkatkan profesionalismenya 

Perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan sekarang adalah tentanng 

tempat atau objek yang menjadi bahan tempat penelitian berlangsung.Pada 

penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah Pengadilan Agama 

Pekanbaru.Kemudian tujuan dalam melakukan penelitian antara peneltian yang 

terdahulu dengan yang sekaran berbeda karena pada penelitian ini leboh 
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menekankan kepada fungsi humas sebagai pemberi informasi yang dampaknya 

adalah peningkatan dalam informasi. 

C.Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan kerangka teori yang dikemukakan oleh Betrand R.Canfield 

pada halaman 11 maka penulis mengkonsepkan operasional dalam rangka 

mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama  sebagai praktisi 

public relations tentunya harus dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam 

menyebarluaskan informasi serta mensosialisasikan program yang ada dalam 

lembaganya.Sehingga apa yang diharapkan dapat sampai tepat pada sasaran serta 

berhasil dalam mensukseskan program yang telah dibuat, tentunya ini tidak 

terlepas dari penerapan fungsi humas yang dipakai dalam organisasi atau lembaga.  

Sehingga berdasarkan kerangka teori diatas, maka kerangka pikir dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan melalui bagan dibawah ini. 
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Gambar 1 Kerangka Pikir 

Fungsi  Humas Pengadilan 

Agama Pekanbaru 

Penyampaian informasi mengenai 

kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan public. 

a. Mengabdi kepada 

kepentingan umum 

Pemberian pelayanan yang merata kepada 

pubik 

Keterbukaan informasi yang disampaikan 

Melakukan komunikasi yang baik dengan 

pubik eksternal 
b. Memelihara komunikasi 

yang baik 

Memanfaatkan fasilitas infomasi  yang ada 

dalam penyampaian informasi 

Menyampaikan informasi secara jujur 

dan benar kepada public. 
c. Menitikberatkan moral 

dan perilaku yang baik 

 Penyampaian informasi dengan bahasa 

yang baik dan sopan 

Peningkatan informasi di publik 


