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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Kajian teori ini berfungsi sebagai tempat berpijak atau landasan teoritis 

dalam melakukan kegiatan penelitian dilapangan. Kerangka teoritis ini 

berisikan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan 

dikemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang akan dibahas. 

Kerangka teoritis ini merupakan dasar berfikir untuk mengkaji atau 

menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini. 

1. Komunikasi 

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang 

sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Profesor 

Wilbur Schramm menyebutkan bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua 

kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa 

komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat 

maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. 

a. Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin communis yang 

artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua 

orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa latin 

communico yang artinya membagi. Sebuah definisi singkat dibuat oleh 

Harold D. Lasswell bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu 

tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang 
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menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa 

dan apa pengaruhnya” 

Menurut Steven bahwa komunikasi terjadi kapan saja suatu 

organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli. Apakah itu 

berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya. Everett M. Rogers 

seorang pakar Sosiologi Pedesaan Amerika yang telah banyak memberi 

perhatian pada studi riset komunikasi, khususnya dalam hal penyebaran 

inovasi membuat definisi bahwa komunikasi adalah proses dimana suatu 

ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka. 

Rogers bersama D. Lawrence Kincaid (1981) mendefinisikan 

komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukan informasi dengan satu sama lainnya, yang pada 

gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.Shannon dan 

Weaver (1949) mengungkapkan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi 

manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja 

atau tidak disengaja. Tida terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan 

bahasa verbal tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan 

teknologi.12

                                                           
12Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2007), 18-21 
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Oleh karena itu, jika kita berada dalam suatu situasi berkomunikasi, 

kita memiliki beberapa kesamaan dengan orang lain. Seperti kesamaan 

bahasa atau kesamaan arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam 

berkomunikasi. 

b. Unsur-unsur Komunikasi 

Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, jelas bahwa 

komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang 

menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Artinya 

komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, 

media, penerima dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen 

atau elemen komunikasi. Aristoteles ahli filsafat Yunani Kuno dalam 

bukunya Rhetorica menyebut bahwa suatu proses komunikasi memerlukan 

tiga unsur yang mendukungnya yakni siapa yang berbicara, apa yang 

dibicarakan, dan siapa yang mendengarkan. 

Claude E. Shannon dan Warren Weaver (1949) menyatakan bahwab 

terjadinya proses komunikasi memerlukan lima unsur yang mendukungnya, 

yakni pengirim, transmitter, signal, penerima dan tujuan. Kesimpulan ini 

didasarkan atas hasil studi yang mereka lakukan mengenai pengiriman 

pesan melalui radio dan telepon. Awal tahun 1960-an David K. Berlo 

membuat formula komunikasi yang lebih sederhana, yang dikenal dengan 

nama “SMCR” yakni : source (pengirim),message (pesan),channel (saluran 

- media), dan receiver (penerima). 

c. Bentuk-bentuk Komunikasi 
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Beberapa bentuk komunikasi diantaranya : 

1. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal sering juga disebut komunikasi 

intrapribadi, secara harfiah dapat diartikan sebagai komunikasi dengan 

diri sendiri. Komunikasi yang terjadi dalam diri individu ini juga 

befungsi sebagai: 

a. Untuk mengembangkan kreatifitas, imajinasi, memahami dan 

mengendalikan diri serta meningkatkan kematangan berfikir 

sebelum mengambil suatu keputusan. 

b. Komunikasi ini akan menjadikan seseorang agar tetap sadar akan 

kejadian disekitarnya. 

2. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang dan 

terjadi kontak langsung dalam percakapan. Komunikasi ini juga dapat 

berlangsung dengan berhadapan muka atau melalui media komunikasi 

antara lain: telepon, atau radio. 

3. Komunikasi Kelompok 

Menurut Michqel Burgon (1978). Komunikasi kelompok adalah 

interaksi tatap muka antara tiga orang atau lebih dengan tujuan berbagi 

informasi, pemecaan masalah yang mana anggotanya dapat mengingat 

karakteristik pribadi anggota lain secara tepat. Sedangkan menurut 

Godberg (1975) komunikasi yang menitikberatkan tidak hanya pada 

proses kelompok secara umum, tetapi juga pada perilaku komunikasi 
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individu untuk memiliki susunan rencana tertentu untuk mencapai 

tujuan kelompok. 

4. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah suatu proses dimana suatu organisasi 

memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas, atau 

suatu proses komunikasi dimana pesan dari media dicari, digunakan dan 

dikonsumsi oleh audiens. Oleh karena itu, komunikasi massa 

mempunyai karakteristik utama yaitu media massa sebagai alat 

penyebaran pesannya.  

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa 

pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antar media, 

media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah pancaindra 

manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diteima pancaindra 

selanjunya diproses dalam pemikiran manusia untuk mengontrol dan 

menentukan sikapnya tehadap sesuatu sebelum dinyatakan dalam 

tindakan. Akan tetapi, media yang dimaksud adalah media yang di 

golongkan dalam empat macam, yakni media antar pribadi, media 

kelompok, media publik dan media massa. 

1. Media Antarpribadi 

Untuk hubungan perorangan (antarpribadi), media yang tepat 

digunakan adalah kurir (urusan), surat dan telepon. Kurir banyak 

digunakan orang-orang dahulu kala untuk menyampaikan pesan. Di 
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daerah-daerah pedalaman pemakaian kurir sebagai saluran 

komunikasi masih bisa ditemukan. 

Surat adalah media komunikasi antarpribadi yang makin banyak 

digunakan, terutama dengan meningkatnya sarana pos serta makin 

banyaknya penduduk yang dapat menulis dan membaca. Suat dapat 

menampung pesan-pesan yang sifatnya pribadi, tertutup dan tak 

terbatas oleh waktu dan ruang. 

Media komunikasi antarpribadi lainnya adalah telepon. Sejak 

ditemukannya teknologi selular, penggunaan telepon genggam 

(handphone)semakin marak dikalangan anggota masyarakat. 

2. Media Kelompok 

Dalam aktivitas komunikasi yang melibatkan khalayak lebih dari 15 

orang, maka media komunikasi yang dapat digunakan adalah media 

kelompok, misalnya rapat, seminar dan konperensi. Rapat biasanya 

digunakan untuk membicarakan hal-hal penting yang dihadapi oleh 

suatu organisasi. Seminar adalah media komunikasi kelompok yang 

biasa dihadiri oleh khalayak tidak lebih dari 150 orang. Tujuannya 

adalah membicarakan suatu masalah dengan menampilkan 

pembicara kemudia memimta pendapat atau tanggapan dari peserta 

seminar yang biasanya dari kalangan pakar sebagai narasumber dan 

pemerhati dalam bidang itu. Seminar bisasanya membicarakan 

tentang topik-topik tertentu yang hangat dipermasalahkan oleh 

masyarakat. Konperensi adalah media komunikasi kelompok yang 
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biasanya dihadiri oleh anggota dan pengurus dari organisasi 

tertentu. 

3. Media Publik 

Jika khalayak sudah lebih dari 200-an orang, komunikasi yang 

digunakan biasanya disebut media publik. Misalnya rapat 

akbar,rapat raksasa dan semacamnya. Dalam rapat akbar, khalayak 

berasal dari berbagai macam bentuk, namun masih memiliki 

kesamaan homogenitas, misalnya kesamaan partai, kesamaan 

agama, kesamaan kampung, dan lain-lain.  

4. Media Massa 

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan 

dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-

alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan televisi. 

Karakteristik media massa ialah sebagai berikut : 

a. Berisifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media 

terdiri dari banyak orang, yakni mulai pengumpulan, pengelola 

sampai pada penyampaian informasi. 

b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima.  

c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu 

dan jarak. 

d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, 

surat kabar dan semacamnya. 
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e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja 

dan dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku 

bangsa. 

2. Aktivitas Kehumasan 

a. Pengertian Humas 

Humas merupakan salah satu fungsi manejemen yang bersifat 

melekat pada perusahaan (corporate management fuction). Itu berarti 

bagaimana humas dapat berperan dalam melakukan komunikasi timbal balik 

(to way communicatin) dengan menciptakan saling mengerti (mutual 

understanding), saling menghargai (mutual appeciation), saling 

mempercayai (mutual confidence), menciptakan (good will), memperoleh 

dukungan publik (public support), dan sebagainya demi terciptanya citra 

positif bagi suatu lembaga atau perusahaan (corporate image). 

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, 

reputasi dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas humas dalam 

melaksanakan manajemen kehumasan, membangun citra atau nama baik 

lembaga, organisasi atau produk yang diwakilinya. Humas adalah sebuah 

fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu mencapai tujuan 

sebuah organisasi, membantu mendefenisikan filosofi serta memfasilitasi 

perubahan organisasi. Humas berkomunikasi dengan semua masyarakat 

internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan yang 

positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan 

harapan masyarakat. 
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Humas merupakan perantara antara pimpinann dengan publiknya, 

baik dalam upaya membina hubungan masyarkat internal maupun eksternal. 

Sebagai publik mereka berhak mengetahui rencana kebijaksanaan, aktivitas, 

program kerja dan rencana-rencana usaha suatu organisasi atau perusahaan 

berdasarkan keadaan, harapan-harapan, keinginan-keinginan publik sebagai 

sasarannya. 

Humas adalah hubungan yang terbuka dengan masyarakat. Humas 

memasyarakatkan kebijakan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat, 

atau suatu penyebaran pengaruh secara sadar dan terencana 13 Meurut Prof. 

Edwar I. Bernays mengatakan bahwa hubungan masyarakat mempunyai tiga 

pengertian yaitu: 

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat. 

2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 

secara langsung. 

3. Usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari instansi pemerintah 

dengan masyarakat dan lembaga pemerintahan.14 

Dari defenisi di atas maka dapat disimpulkan Humas merupakan 

seseorang yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan baik secara 

internal maupun eksternal dan mampu untuk menganalisis, menasehati dan 

mempunyai wawasan yang luas untuk meningkatkan suatu lembaga kepada 

masyarakat umum. 

                                                           
13 Onong Effendy, Hubungan Masyarakat : Suatu Studi Komunikasi (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2006), 20 
14Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi (Jakarta : 

Raja Grafindo, 2012), 16 
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b. Aktivitas Humas 

Dari bauran komunikasi dapat ditarik unsur pokok yang berpijak pada 

“paradigmatik komunikasi” yang terkenal dan di tampilkan oleh Harold D. 

Lasswell yang berbunyi, Who says what in which channel to whom with 

what effect. Jika dijabarkan ke dalam aktivitas sosialisasi humas dengan 

upaya komunikasinya, maka dapat di uraikan sebagai berikut : 

1. Sebagai komunikator, mau tidak mau humas harus mampu menjelaskan 

atau menyampaikan sesuatu kegiatan atau aktivitas dan program kerja 

kepada publiknya, sekaligus ia bertindak sebagai mediator untuk 

mewakili lembaga aau organisasi terhadap publik dan sebaliknya. 

Humas harus memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Creator, yaitu orang yang memiliki kreativitas dan pencipta ide atau 

gagasan cemerlang dalam berkomunikasi. 

b. Conseptor, yaitu orang yang memiliki skill kemampuan dalam 

penyusunan program kerja humas, khususnya dalam aktivitas 

sosialisasi. 

c. Problem solver, yaitu orang yang mampu untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapinya, dinamis, solutif dan proaktif dalam 

menjalankan peranan humas, khususnya dalam mengantisipasi 

gangguan dalam melakukan perannya. 

2. Pesan atau message merupakan sesuatu yang perlu disampaikan 

kepada penerima melalui teknik sosialisasi tertentu yang berupa ide, 

gagasan, informasi, aktivitas atau kegiatan tertentu yang 
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dipublikasikan atau dipromosikan untuk diketahui, dipahami, dan 

dimengerti yang sekaligus diterimah oleh publiknya. 

3. Media merupakan sarana atau alat untuk menyampaikan pesan atau 

mediator antara kominikator dengan komunikannya. Cukup banyak 

alat sebagai media untuk keperluan aktivitas sosialisasi atau 

berkomunikasi, antara lain media yang khusus untuk keperluan 

aktivitas sosialisasi humas digolongkan atau dikelompokkan sebagai 

berikut : 

a. Media umum 

Media umum seperti surat menyurat, telepon, facsimile, dan 

telegram. 

b. Media massa 

Seperti media cetak, surat kabar, majalah, tabloit, bulletin dan 

media elektronik, yaitu televisi radio dan film. Sifat media massa 

ini mempunyai efek serempak dan cepat dan mampu mencapai 

pembaca dalam jumlah besar dan tersebar luas diberbagai tempat 

secara bersamaan. 
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c. Media khusus 

Media khusus seperti iklan, logo dan nama perusahaan atau produk 

yang merupakan sarana atau media untuk tujuan promosi dan 

komersial yang efektif.  

d. Media internal 

Media internal yaitu media yang digunakan untuk kepentingan 

kalangan terbatas dan nonkomersial serta lazim digunakan dalam 

aktivitas humas. Media ini ada beberapa jenis : house jurnal 

(majalan bulanan, profile perusahaan, dll), printed material (kop 

surat, kartu nama, memo dan kalender), spoken and visual word 

(audio visual), media pertemuan (rapat, presentasi, diskusi, 

pameran, dll). 

4. Komunikan, yakni publik yang menjadi sasaran dalam berkomunikasi 

secara langsung atau tidak yang diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi antara komunikator 

dengan seseorang komunikan yang dialogis, mudah dan efektif untuk 

mempengaruhi dan mengubah sikap seseorang. 

b. Komunikasi kelompok yaitu sama dengan komunikasi antarpersonal, 

tetapi dalam keterlibatkan komunikan yang lebih besar. 

c. Komunikasi media massa 

5. Efek atau dampak merupakan respon atau reaksi setelah proses 

komunikasi tersebut berlangsung yang dapat menimbulkan umpan balik 

(feedback) berbentuk positif atau sebaliknya negatif. Hal tersebut 
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tergantung dari korelasi logis dari bauran komunikasi tersebut, misalnya 

berhasil atau tidaknya sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan 

kepada komunikan melalui media yang sudah dipilih dan diseleksi.15 

 

3. Sosialisasi 

a. Pengertian Sosialisasi 

Sosialisasi adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan seseorang bertindak dan bersikap sebagai anggota masyarakat 

yang efektif, yang menyebabkan ia efektif, yang menyebabkan ia sadar akan 

fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.16Sedangkan 

menurut Herbert H. Heyman, sosialisasi adalah merupakan suatu proses 

mengajar individu menjadi anggota masyarakat dan berfungsi dalam 

masyarakat tersebut.17 

Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan sosialisasi adalah salah satu 

fungsi komunikasi yang sesuai untuk mengendalikan perilaku anggota 

masyarakat dimana ia tinggal. Jadi sosialisasi dilakukan dengan cara 

mengkomunikasikan informasi kepada anggotanya. Sosialisasi dalam arti luas 

merupakan suatu usaha masyarakat yang mengantar warganya masuk kedalam 

kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat melakukan suatu rangkaian 

kegiatan tertentu untuk menyerahterimakan kebudayaan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. 

                                                           
15Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2007), 28-34 
16 Onong Effendy, Hubungan Masyarakat : Studi Komunikasi Logis (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2002), 27 
17 Astrid Susanto, Komunikasi dalam Teori dan Praktek : Jilid 1 (Bandung: Bina 

Cipta, 1974) 164 
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b. Macam-macam Sosialisasi 

Secara garis besar sosialisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu sosialisasi 

primer dan sosialisasi sekunder.18 

1. Sosialisasi Primer 

Sosialisasi primer yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa 

kecil, dimana ia menjadi anggota masyarakat. Biasanya dirinya dan orang 

lain disekitar keluarganya. Dalam proses berlangsungnya sosialisasi 

primer ini, peran orang terdekat sangat penting untuk membuat 

kepribadian sesuai yang diharapkan. Hal ini merupakan proses penting 

karena apapun yang diserap anal dimasa sekarang menjadi dasar 

kepribadian anak setelah dewasa. Oleh karena itu sangat penting untuk 

memberikan pola pengasuhan yang baik dan jauh dari suasana kekerasan 

baik fisik maupun psikis agar kelak karakter anak menjadi baik. 

2. Sosialisasi Sekunder 

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah 

sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok 

tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan 

desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seorang diberi identitas diri 

yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi seorang mengalami 

pencabutan identitas diri yang lama. 

c. Karakteristik Sosialisasi 

Karakteristik sosialisasi secara umum  : 

                                                           
18 Berger dan Luckmann, Tafsir Sosial, (Jakarta : Erlangga, 2002), 123. 
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1. Sosialiasi merupakan suatu proses yang bersifat aktif. 

2. Berwujud proses belajar dan penyesuaian diri. 

3. Sosialisasi berlangsung secara bertahap, perlahan tetap pasti, dan 

berkesinambungan. 

4. Melalui sosialisasi, individu dakan dapat menyesuaikan perilaku 

yang diharapkan dan dianggap baik oleh masyarakat. Individu juga 

dapat mengenal dirinya dan mengembangkan segala 

kemampuannya dalam lingkungan sosial. 

d. Jaringan / Media Sosialisasi 

1. Keluarga 

Keluarga adalah media awal dari proses sosialisasi. Keluarga 

berperan sebagai berikut: 

a. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang utama 

dibandingkan dengan lembaga pendidikan manapun. 

b. Keluarga merupakan kelompok pergaulan hidup manusia dengan 

volume terkecil dan kadar tertinggi.  

c. Keluarga merupakan mata rantai untuk hubungan jasmani dan 

rohani manusia yang berlawanan jenis. 

d. Keluarga merupakan mata rantai dalam regenerasi dan pewarisan 

budaya. 
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2. Kelompok Bermain 

Dalam istilah sosiologi, kelompok bermain disebut peer group. 

Pada usia anak-anak, kelompok bermain mencakup teman-teman, 

tetangga, keluarga dan kerabat.  

3. Lingkungan Sekolah 

Di lingkungan sekolah, seseorang mempelajari hal-hal baru yang 

belum pernah mereka temukan, baik dilingkungan keluarga maupun 

kelompok bermain. Jika seorang anak memasuki lingkungan sekolah, 

maka secara resmi dia menjadi anggota kelompok formal yang terikat 

aturan-aturan resmi dan dihadapkan pada norma-norma yang diikuti 

secara teratur dengan sanksi tertentu.  

4. Lingkungan Kerja 

Pengaruh lingkungan kerja pada umumnya mengendap dalam 

diri seseorang dan sukar sekali untuk diubah, apalagi yang 

bersangkutan cukup lama bekerja di lingkungan tersebut. Seseorang 

yang cukup lama bekerja di lingkungan kerja tertentu kemudian pindah 

ke lingkungan kerja yang lain, maka dia akan mengalami kesulitan 

untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerjanya yan g baru. 

5. Media Massa 

Media massa yang terdiri dari media cetak (surat kabar dan 

majalah) atau media elektronik (radio, televisi, dan internet) 

merupakan alat komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat secara 
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luas. Media massa di identifikasi sebagai media sosialisasi yang 

berpengaruh terhadap perilaku khalayaknya. 

e. Tujuan Sosialisasi 

Proses sosialisasi bertujuan untuk : 

1. Memberi keterampilan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidupnya 

di masyarakat. 

2. Mengajarkan individu untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan 

mengembangkan kemampuan untuk membaca, menulis dan berbicara. 

3. Melatih pengendalian fungsi-fungsi organic melalui latihan-latihan 

mawas diri yang tepat. 

4. Membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok 

yang ada dalam masyarakat. 

Jadi sosialisasi adalah usaha yang dilakukan seseorang, masyarakat 

atau lembaga unutk memberikan pengajaran dan pendidikan melalui 

teknik komunikasi dan menyediakan sumber pengetahuan kepada public 

agar bertindak sesuai dengan masyarakat dimana ia tinggal dan dapat 

berfungsi dalam masyarakat tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 

program P2TP2A merupakan usaha BPPMKB untuk mensosialisasikan 

mengenai pentingnya masyarakat mengadukan kasus KDRT yang dialami 

guna melindungi korban kekerasan.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah :  



25 
 

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Mariana, dengan judul skripsi “Peranan 

Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Keluarga Berencana 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonimi Masyarakat Di Kelurahan 

Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru”, tahun 2006. Dalam 

menganalisis data, penulis menggunakan metode desktiptif kualitatif 

persentase yaitu menjelaskan data kuantitatif (angka) kedalam kata-kata 

atau kalimat. Adapun faktor pendukung terlaksananya program tersebut 

adalah adanya dukungan dari pemerintahan, baik dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah bahkan dari BPPMKB dan kelurahan dalam 

mensukseskan program yang dilaksanakan.19 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Harry Gunawan, dengan judul “Strategi 

Humas BKKBN dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana 

di Provinsi Riau” tahun 2007. Metode yang penulis gunakan adalah 

deskriptif kualitatf terhadap data yang penulis dapatkan yaitu 

pengumpulan data berdasarkan kenyataan dilapangan. Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Humas BKKBN Riau dalam 

mensosialisasikan Program KB tidak bekerja sendirinya, humas 

memerlukan peran komunikator baik dari internal maupun eksternal. 

                                                           
19 Marina, “Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Keluarga 

Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonimi Masyarakat Di Kelurahan Kampung 

Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”. Skripsi. Program S1 Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim, 2006 
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Penelitian ini terfokus kepada bagaimana strategi humas dalam 

mensosialisasikan.20 

3. Penelitian yang dilaukan oleh Mei Heni Gusti Randa Putri, dengan 

judul “Strategi Binmas Kepolisian Sektor Bukit Raya Pekanbaru Dalam 

Mensosialisasikan Kampanye Anti Narkoba” tahun 2008. Hasil dari 

penelitian ini melakukan penelitian mengenai Strategi Binmas Polsek 

Bukit Raya dalam mensosialisasikan kampanye anti narkoba, bahwa 

strategi komunikasi yang diterapkan bidang humas ini cukup berhasil. 

Dari hasil penelitian, di buat beberapa kesimpulan bahwa Humas Polsek 

Bukit Raya membuat tahapan-tahapan strategi humas sebelum 

melaksanakan sosialisasi anti narkoba, tahapa-tahapan tersebut terbagi 

atas 4 yakni pengumpulan data, perumusan, implementasi, dan evaluasi. 

Dilihat dari implementasinya, strategi yang diterapkan lebih sering 

menggunakan penyuluhan dan mensosialisasikan kampanye anti 

narkoba ketimbang media cetak.21 

4. Penelitian yang dilaukan oleh Bintari Santi, dengan judul “Sosialisasi 

Humas Bank Indonesia Pada Program Akselerasi Pengembangan 

Perbankan Syariah (Periode 2007-2008)”, tahun 2008. Konsep 

penelitian yang digunakan mengacu pada konsep sosialisasi 

pelaksanaan kegiatan humas yang dikemukakan oleh Scoot M. Cutlip 

                                                           
20 Harry Gunawan, “Strategi Humas BKKBN dalam Mensosialisasikan Program 

Keluarga Berencana di Provinsi Riau”.  Skripsi. Program S1 Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim, 2007 

 
21 Penelitian yang dilaukan oleh Mei Heni Gusti Randa Putri, “Strategi Binmas 

Kepolisian Sektor Bukit Raya Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Kampanye Anti 

Narkoba”. Skripsi. Program S1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2008 
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dan Allen H. Center, yaitu : identifikasi masalah, perencanaan, 

komunikasi, mengevaluasi. Tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan 

beberapa narasumber. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Humas Bank 

Indonesia telah menerapkan proses hubungan masyarakat melalui 

berbagai kegiatan komunikasi yang merupakan sosialisasi kegiatan 

komunikasi pada program akselerasi pengembangan perbankan syariah 

dimana proses sosialisasi telah berhasil sesuai dengan langkah-langkah 

yang telah ditetapkan.22 

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan 

yaitu penelitian tersebut mengenai strategi dan peran humas dalam 

melakukan sosialisasi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai 

aktivitas BPPMKB dalam mensosialisasikan program.  Di sini kita dapat 

mengetahui aktivitas sosialisasi seperti apa yang dilakukan BPPMKB untuk 

menangani kasus KDRT di Pekanbaru. Karena setiap masyarakat berhak 

mendapatkan perlindungan dalam bentuk pelayanan yang ada di P2TP2A. 

Dengan pelayanan yang baik, maka akan terciptanya citra positif. Sedangkan 

kesamaannya adalah sama-sama menitik beratkan pada cara sosialisasi yang 

dilakukan. 

  

                                                           
22 Bintari Santi,“Sosialisasi Humas Bank Indonesia Pada Program Akselerasi 

Pengembangan Perbankan Syariah (Periode 2007-2008)”. Jurnal. Program S1 Universitas 

Mercu Buana, 2008 
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C. Kerangka Pikir 

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tetap pada sasarannya, maka 

diperlukan kerangka pikir yang digunakan untuk memberikan penjelasan 

terhadap konsep teori. Pada fokus kajian penulis bagaimana aktivitas 

BPPMKB dengan upaya komunikasi dalam mensosialisasikan programnya 

oleh karena itu penulis meuraikan yaitu :  

1. Sebagai Komunikator 

BPPMKB dalam menjalankan fungsinya sebagai humas 

mengkomunikasikan, menjelaskan atau menyampaikan sesuatu kegiatan 

atau aktivitas dan program P2TP2A kepada publiknya, sekaligus ia 

bertindak sebagai mediator untuk mewakili lembaga aau organisasi 

terhadap publik dan sebaliknya. BPPMKB harus memiliki kemampuan 

sebagai creator, conseptor, dan problem solver. 

2. Pesan atau message 

BPPMKB menyampaikan pesan yang merupakan sesuatu yang perlu 

disampaikan kepada penerima melalui teknik sosialisasi tertentu yang 

berupa ide, gagasan, informasi, aktivitas atau kegiatan tertentu yang 

berkaitan dengan P2TP2A yang dipublikasikan atau dipromosikan untuk 

diketahui, dipahami, dan dimengerti yang sekaligus diterimah oleh 

Masyarakat Pekanbaru. 

3. Media 

BPPMKB menggunakan media yang menjadi sarana atau alat untuk 

menyampaikan pesan atau mediator antara BPPMKB dengan 
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masyarakatPekanbaru. Cukup banyak alat sebagai media untuk keperluan 

aktivitas sosialisasi atau berkomunikasi, antara lain media yang khusus 

untuk keperluan aktivitas sosialisasi humas digolongkan atau 

dikelompokkan sebagai berikut : media umum, media massa, media 

khusus, media internal. 

4. Komunikan 

Masyarakat Pekanbaru yang menjadi sasaran BPPMKB dalam 

mensosialisasikan pogram P2TP2A. 

5. Efek 

Efek atau dampak merupakan respon atau reaksi setelah proses 

komunikasi tersebut berlangsung yang dapat menimbulkan umpan balik 

(feedback) berbentuk positif atau sebaliknya negatif. Hal ini berupa 

respon dari masyarakat Pekanbaru tentang program P2TP2A dan 

mengadukan kasus KDRT yang dialami ataupun diketahuinya ke petugas 

P2TP2A sehingga terjadi feedback. Sehingga BPPMKB dapat menuju 

targetnya menangani kasus KDRT di Pekanbaru. 

Merujuk pada kajian teori, penulis merumuskan kerangka pikir 

aktivitas BPPMKB dalam mensosialisasikan program P2TP2A sebagai 

wadah penanganan kasus KDRT di Pekanbaru, sebagai berikut : 
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BPPMKB Kota 

Pekanbaru 

a. Komunikator 

b. Pesan 

c. Media 

d. Sasaran 

e. Efek 

 

f.  
Penanganan Kasus 

KDRT 

Aktivitas Sosialisasi 

Program P2TP2A 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


