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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

 Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka 

karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian 

kepustakaan.Menurut Pohan (dalam Prastowo, 2012: 81)  

kegiatan ini (penyusunan kajian pustaka) bertujuan mengumpulkan data 
dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang 
pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, 
jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain 
yang terdapat di perpustakaan.  
 

Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya 

pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suaplagiat. Dasar pertimbangan perlu 

disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian menurut Ratna 

(dalam Prastowo, 2012: 81) didasari oleh kenyataan bahwa setiap objek kultural 

merupakan gejala multidimensi sehingga dapat dianalisis lebih dari satu kali 

secara berbeda-beda, baik oleh orang yang sama maupun berbeda. 

 

2.1.1  Penelitian 1 

Nama :  Khenny Roselina 

Bidang Kajian  :  Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung 

Lulus :  2012 

Judul :  Opini Pengunjung Terhadap Fasilitas Museum Geologi 

Bandung 
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Sub Judul :  Studi Deskriptif pada Pengunjung Museum Geologi 

Terhadap Fasilitas Kerangka Purba di Museum Geologi 

Bandung 

 Penelitian deskriptif tersebut bertujuan untuk mengetahui dan 

menggambarkan secara jelas opinipengunjung museum geologi terhadap fasilitas 

kerangka purba di Museum Geologi Bandung dapat dinyatakan secara aktif 

maupun pasif.yang berdasarkan kepada tiga aspek yaitu responding,remembering, 

dan understanding.Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu 

metode deskriptif.  

Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa berdasarkan opini 

responding (respon) pengunjung terhadap fasilitas kerangka purba di Museum 

Geologi Bandung dapat diterima dengan baik oleh responden, hal ini dapat dilihat 

dari hasil jawaban responden yang menganggap bahwa pihak pengelola Museum 

Geologi Bandung menerima saran dari pengunjung yang menyarankan secara 

kekurangan fasilitas, kurangnya fasilitas tempat untuk kerangka purba, serta saran 

mengenai program perencanaan untuk memperbaiki fasilitas kerangka purba. 
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Tabel 2.1 
Matriks Penelitian Terdahulu 

 
NO 

 
Tinjauan 

Penelitian 
Khenny Roselina Harris Darussalam 

1 Judul Penelitian Opini Pengunjung Terhadap 
Fasilitas Museum Geologi 
Bandung 

Opini pengunjung alun-alun 
kota Bandung terhadap 
fasilitas alun-alun kota 
Bandung sebagai alternatif 
ruang publik 

2 Metode 
Penelitian 

Deskriptif Deskriptif 

3 Waktu dan 
Tempat 
Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 
pada tahun 2012 di Bandung 

Penelitian ini dilakukan pada 
tahun 2015 di Bandung 

4 Hasil Penelitian berdasarkan opini 
responding (respon) 
pengunjung terhadap 
fasilitas kerangka purba di 
Museum Geologi Bandung 
dapat diterima dengan baik 
oleh responden. 

Hasil penelitian menunjukan 
bahwa mayoritas 
kepercayaan pengunjung 
alun-alun terhadap Pemkot 
Bandung cukup tinggi, 
mayoritas pengunjung senang 
dan bahagia ketika 
berkunjung ke alun-alun, 
namun mayoritas harapan 
pengunjung terhadap fasilitas 
toilet dan parkir masih belum 
sesuai dengan harapan 
pengunjung. Alun-alun kota 
Bandung sudah berfungsi 
sebagai fungsi ruang publik 
namun belum berfungsi 
sebagai tempat resapan air. 
Mayoritas pengunjungsaat 
berkomunikasi di alun-alun 
merasa tercipta suasana 
kebersamaan, kekeluargaan 
dan bahagia, serta dapat 
bertukar informasi atau 
mendapat pengetahuan baru 
ketika berkomunikasi di alun-
alun kota Bandung. 

 Sumber: Peneliti, 2015 
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2.1.2 Penelitian 2 

Nama :  Maria Prasasti Ragil Putri Widyaningrum 

Bidang Kajian :  Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UGM 

Lulus  :  2010 

Judul : Penggunaan Ruang Alun-alun Kota Magelang 

sebagaiRuang Publik 

Sub Judul :  Metode Induktif Kualitatif Ruang Alun-Alun Kota 

Magelang sebagai Ruang Publik untuk Aktivitas 

Masyarakat 

 Penelitian induktif Kualitatif tersebut bertujuan untuk mengetahui 

penggunaan ruang Alun-alun kota Magelangsebagai ruang publik untuk aktivitas 

masyarakat dan dan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan ruang publik 

tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode induktif 

kualitatif. Teknik yang digunakan peneliti yaitu, Peneliti langsung terjun ke 

lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang tenjadi secara alami di 

alun-alun kota Magelang, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan 

serta menarik kesimpulan-kesimpulan yang diteliti di alun-alun kota Magelang. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukan penggunaan ruang publik di 

Alun-alun Kota Magelang dipengaruhi oleh keragaman aktivitas yang 

terjadi,kelengkapan dan kondisi fasilitas umum, tingkat kebersihan, dan 

kesesuaian/keterkaitan dengan area sekitar ruang publik. 
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Tabel 2.2 
Matriks Penelitian Terdahulu 

 

 
NO 

 
Tinjauan 

Penelitian 
Maria Prasasti Ragil 
Putri Widyaningrum Harris Darussalam 

1 Judul Penelitian Penggunaan Ruang Alun-
alun Kota Magelang 
sebagaiRuang Publik 
untuk Aktivitas 
Masyarakat. 

Opini pengunjung alun-alun 
kota Bandung terhadap 
fasilitas alun-alun kota 
Bandung sebagai alternatif 
ruang publik 

2 Metode 
Penelitian 

Induktif  Deskriptif 

3 Waktu dan 
Tempat 

Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 
pada tahun 2010 di 
Magelang 

Penelitian ini dilakukan pada 
tahun 2015 di Bandung 

4 Hasil Penelitian penggunaan ruang publik 
di Alun-alun Kota 
Magelang dipengaruhi 
oleh keragaman aktivitas 
yang terjadi,kelengkapan 
dan kondisi fasilitas 
umum, tingkat 
kebersihan, dan 
kesesuaian/keterkaitan 
dengan area sekitar ruang 
publik. 

Hasil penelitian menunjukan 
bahwa mayoritas 
kepercayaan pengunjung 
alun-alun terhadap Pemkot 
Bandung cukup tinggi, 
mayoritas pengunjung 
senang dan bahagia ketika 
berkunjung ke alun-alun, 
namun mayoritas harapan 
pengunjung terhadap 
fasilitas toilet dan parkir 
masih belum sesuai dengan 
harapan pengunjung. Alun-
alun kota Bandung sudah 
berfungsi sebagai fungsi 
ruang publik namun belum 
berfungsi sebagai tempat 
resapan air. Mayoritas 
pengunjungsaat 
berkomunikasi di alun-alun 
merasa tercipta suasana 
kebersamaan, kekeluargaan 
dan bahagia, serta dapat 
bertukar informasi atau 
mendapat pengetahuan baru 
ketika berkomunikasi di 
alun-alun kota Bandung. 

Sumber: Peneliti, 2015 
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2.1.3 Penelitian 3 

Nama :  Siti Musthofainah 

Bidang kajian : Ilmu Perpustakaan Kelas Khusus Fakultas Adab 

Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  

Lulus  :  2009 

Judul :  Persepsi Siswa Terhadap FasilitasPerpustakaan Sekolah 

MenengahKejuruan Negeri 1 Bantul Yogyakarta  

Sub Judul :  Metode Deskriptif Kuantitatif Persepsi Siswa Terhadap 

FasilitasPerpustakaan Sekolah MenengahKejuruan 

Negeri 1 Bantul Yogyakarta  

 Penelitian deskriptif kuantitatif tersebut bertujuan untuk mengetahui 

persepsi siswa terhadap fasilitas perpustakaan SMK Negeri 1 Bantul Yogyakarta. 

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode deskriptif 

kuantitatif. Teknik yang digunakan peneliti yaitu, dengan mengambil sampel 

siswa SMK negri 1 Bantul yang mengunjungi perpustakan yang dilakukan dengan 

teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, wawancara dan angket. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa hasil kategori pada 

masing-masing indikator fasilitas perpustakaan seperti gedung, ruang serta 

perlengkapan dan perabot perpustakaan juga menunjukkan bahwa mayoritas 

responden mempersepsikan gedung, ruang serta perlengkapan dan perabot 

perpustakaan SMK Negeri 1 Bantul Yogyakarta dalam kategori baik. 
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Tabel 2.3 
Matriks Penelitian Terdahulu 

 
 

NO 
 

Tinjauan 
Penelitian 

Siti Musthofainah Harris Darussalam 
1 Judul Penelitian Persepsi Siswa Terhadap 

FasilitasPerpustakaan 
Sekolah 
MenengahKejuruan 
Negeri 1 Bantul 
Yogyakarta 

Opini pengunjung alun-alun 
kota Bandung terhadap 
fasilitas alun-alun kota 
Bandung sebagai alternatif 
ruang publik 

2 Metode 
Penelitian 

Deskriptif Deskriptif 

3 Waktu dan 
Tempat 

Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 
pada tahun 2009 di 
Bantul Yogyakarta 

Penelitian ini dilakukan pada 
tahun 2015 di Bandung 

4 Hasil Penelitian Hasil kategori pada 
masing-masing indikator 
fasilitas perpustakaan 
seperti gedung, ruang 
serta perlengkapan dan 
perabot perpustakaan 
juga menunjukkan bahwa 
mayoritas responden 
mempersepsikan gedung, 
ruang serta perlengkapan 
dan perabot perpustakaan 
SMK Negeri 1 Bantul 
Yogyakarta dalam 
kategori baik 

Hasil penelitian menunjukan 
bahwa mayoritas 
kepercayaan pengunjung 
alun-alun terhadap Pemkot 
Bandung cukup tinggi, 
mayoritas pengunjung 
senang dan bahagia ketika 
berkunjung ke alun-alun, 
namun mayoritas harapan 
pengunjung terhadap 
fasilitas toilet dan parkir 
masih belum sesuai dengan 
harapan pengunjung. Alun-
alun kota Bandung sudah 
berfungsi sebagai fungsi 
ruang publik namun belum 
berfungsi sebagai tempat 
resapan air. Mayoritas 
pengunjungsaat 
berkomunikasi di alun-alun 
merasa tercipta suasana 
kebersamaan, kekeluargaan 
dan bahagia, serta dapat 
bertukar informasi atau 
mendapat pengetahuan baru 
ketika berkomunikasi di 
alun-alun kota Bandung.  

Sumber: Peneliti, 2015 
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2.2  Tinjauan tentang Komunikasi 

2.2.1  Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi kian hari kian popular. Begitu populernya sampai 

muncul berbagai macam istilah komunikasi. Sebenarnya istilah-istilah ini tidak 

perlu membingungkan kita. Apapun istilahnya, bila kita tetap berpijak pada objek 

formal ilmu komunikasi dan memahami ruang lingkupnya, semua istilah itu dapt 

diberi pengertian secara jelas dan dibedakan menurut karakteristiknya masing-

masing. 

Kata komunikasi atau communicationdalam bahasa Inggris berasal dari 

Latin communis yang berarti “sama,” communico, communicato, atau 

communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). Istilah pertama 

(communis) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan 

akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa 

suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi 

definisi-definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada cara 

berbagai hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat “Kita berbagi pikiran,” “Kita 

mendiskusikan makna,” dan “Kita mengirimkan pesan.” 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, 

gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan 

secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. apabila 

tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih 

dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap 
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tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara 

seperti ini disebut komunikasi nonverbal. 

Menurut Harold Lasswell (Mulyana, 2011:69)  

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? 
 

Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima unsur komunikasi 

yang saling bergantung satu sama lain, yaitu:  

1. Sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender), penyandi 
(encoder), komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau 
originator. Sumber adalah piha yang berinisiatif atau mempunyai 
kebutuhan untuk berkomunikasi. 

2. Pesan (message), yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada 
pengirim. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan 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. Saluran boleh merujuk pada 
bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah saluran verbal 
atau saluran nonverbal. 

4. Penerima (receiver), sering juga disebut sasaran/tujuan (destination), 
komunikate (communicate), penyandi-balik (decoder) atau khalayak 
(audience), pendengar (listener), penafsir (interpreter), yakni orang yang 
menerima pesan dari sumber. 

5. Efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan 
tersebut, misalnya penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi 
tahu), terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), 
perubahan keyakinan. 
 

 Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah “upaya yang sistematis 

untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta 

pembentukan pendapat dan sikap” (Effendy, 2004:10). Definisi Hovland ini 

menunjukan bahwa yang dijadikan objek studi komunikasi bukan saja 

penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum (public 
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opinion) dan sikap publik (public attitude) yang dalam kehidupan social 

memainkan peranan yang amat penting. Bahkan dalam definisinya secara khusus 

mengenai pengertian komunikasinya sendiri, Hovland mengatakan bahwa 

komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. 

 

2.2.2 Komunikasi Non Verbal 

 Seperti halnya komunikasi pada umumnya, seseorang dapat 

berkomunkaisi melalui tanda-tanda penampilan serta melalui objek-objek lain 

(artifak) yang mengelilinginya. 

 Asante dan Gundykust (dalam Liliweri. 1994) mengemukakan bahwa 

pemaknaan pesan nonverbal maupun fungsi nonverbal memiliki perbedaan dalam 

cara dan isi kajiannya. Pemaknaan (meaning) merujuk pada cara interpretasi suatu 

pesan; sedangkan fungsi (functions) merujuk pada tujuan dan hasil suatu interaksi. 

 Menurut Mehrabian (dalam Liliweri, 1994)pemaknaan terhadap perilaku 

nonverbal dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu immediacy, status, 

responsiveness. Pendekatan immediacy adalah cara mengevaluasi objek nonverbal 

secara dikotomis terhadap karakteristik komunikator: baik/buruk, positif/negatif, 

jauh/dekat. Pendekatan status berusaha memahami makna nonverbal sebagai ciri 

kekuasaan. Ciri ini dimiliki setiap orang yang dalam praktiknya selalu mengontrol 

apa saja yang ada di sekelilingnya. Sdangkan pendekatan responsiveness selalu 

berubah dengan indeks tertentu karena manusia pun mempunyai aktivitas tertentu. 
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2.2.3 Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama 

yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu 

sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut 

(Deddy Mulyana, 2011). Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok 

diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat 

untuk mengambil suatu keputusan.  

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara 

beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, 

konperensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 2008). Michael Burgoon (dalam 

Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara 

tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, 

seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-

anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain 

secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, 

yakni adanya komunikasi tatap muka, peserta komunikasi lebih dari dua orang, 

dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. 

B. Curtis, James J.Floyd, dan Jerril L. Winsor (2005, h. 149) menyatakan 

komunikasi kelompok terjain ketika tiga orang atau lebih bertatap muka, biasanya 

di bawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran 

bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Lebih mendalam ketiga ilmuwan 

tersebut menjabarkan sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut:  
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1.Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka;  

2.Kelompok memiliki sedikit partisipan;  

3.Kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin;  

4.Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama;  

5.Anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. 

 

2.3 Pengertian Public Relations 

 Secara harfifah Public Relations merupakan gabungan dari dua buah kata, 

yaitu Publicdan Relations. Kata Public memiliki arti yaitu sekelompok orang 

yang memiliki minat dan perhatian yang sama terhadap satu hal. Sedangkan 

Relations bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu 

hubungan. Dengan demikian pengertian Public Relations jika diambil dari makna 

harfifahnya yaitu hubungan antar publik. 

Kegiatan Public Relationsdi sebuah perusahan atau pemerintahan sangat 

dibutuhkan, untuk membina hubungan yang harmonis antara perusahaan atau 

pemerintahan dengan publik, sebagai upaya untuk membentuk citra positif. 

Sebuahperusahaan atau pemerintahan dapat mendapat citra positif apabila 

pelanggan atau masyarakat merasa puas terhadap pelayananyang diberikan oleh 

perusahaan atau pemerintahan sehngga masyarakat dapat menerima keberadaan 

perusahaan atau pemerintahan tersebut dengan baik. 

Perusahaan atau suatu pemerintahan harus memberikan pelayanan yang 

baik kepada semua publiknya. Baik publik internal maupun publik eksternal. Jika 

salah satu dari publik tersebut tidak terlayani dengan baik, maka perusahaan 
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ataupun pemerintah tidak akan bisa mencapai tujuannya, Karena publik internal 

maupun eksternal sangat berperan penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. 

Definisi Public Relations menurut ahli: 

Public relations is the management function that identifies, estabilishes 
and maintains mutually beneficial relationship between an organization 
and the various publics on whom its success or failure depends. Public 
relations merupakan fungsi manajemen yang menyatakan, membentuk, 
memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi 
dengan berbagai macam publik, di mana hal tersebut dapat menentukan 
sukses atau gagalnya organisasi. (Cutlip, Center & Broomdalam Yulianita, 
2007:34). 
 

Dalam segala kegiatan Public Relations selalu ditujukan kepada pihak 

internal dan eksternal. Publik internal dalam kegiatan public relationsyaitu publik 

yang ikut serta di perusahaan maupun di pemerintahan tersebut. Publik internal 

harus mampu menjalin komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan, 

sehingga terciptanya kerjasama untuk dapat memberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat dan dapai mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan publik 

eksternal yaitu publik yang berasal dari luar perusahaan atau pemerintahan, di 

mana perusahaan atau pemerintah harus mampu menjalin hubungan yang baik 

dengan publik eksternal agar mendapatkan citra positif. Kegiatan Public Relations 

berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap setiap publiknya 

sehingga dapat terjalin rasa kepercayaan dan saling pengertian. Seperti definisi 

Public Relationsdi bawah ini: 

Public Relations is philosophy and function of management expressed in 
policies and practices which serve the public interest, communicated to 
the public to secure us understanding and goodwill. Public Relations 
adalah falsafah dan fungsi manajemen yang ekspresikan melalui 
kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan untuk melayani kepentingan publik, 
melakukan kegiatan-kegiatan untuk melayani kepentingan publik, 
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melakukan kegiatan komunikasi bagi publiknya untuk menciptakan 
pengertian dari publiknya (Bertrand R. Canfielddalam Yulianita, 
2007:30). 
 

2.4 Opini 

2.4.1  Pengertian Opini 

 Opini sering diartikan pendapat dalam bahasa Indonesia. Pendapat adalah 

pandangan seseorang megenai susuatu hal. Jadi pendapat itu bersifat subjektif dan 

mudah berubah ataupun diubah. Dengan demikian pendapat adalah evaluasi, 

penilaian dan bukan fakta. Sedangkan opini menurut Cutlip dan Center adalah 

suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. 

Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang 

menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. (Sastropoetro, 1990:54). 

 Opini adalah ekspresi sikap. Dengan demikian opini itu adalah sebuah 

aktualisasi. Jadi sikap masih berada dalam diri orang dan belum dimunculkan, 

sedangkan opini sudah dari itu, dimunculkan dan jika dibuktikan akan bisa diindra 

oleh manusia (ekspresi). Seseorang yang sedang beropini dapat dilihat dari 

komuniksai verbal dan nonverbalnya. Lain dengan sikap, diam adalah sikap. 

Tetapi diam tidak bisa di indera secara utuh dan masih ada dalam diri seseorang 

(Nurudin, 2001:52) 

 Dari definisi di atas yang telah dipaparkan, bahwa pada intinya opini 

merupakan suatu ekspresi sikap terhadap permasalahan yang bersikap 

kontroversial,di manaopini bersifat subjektif seingga masing-masing individu 

memiliki opini yang berbeda-beda terhadap suatu permasalahan. 
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2.4.2  Proses Pembentukan Opini 

Proses pembentukan opini digambarkan bagaimana persepsi seseorang 
yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman-pengalaman 
masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita yang sedang berkembang. 
Pada akhirnya membentuk opini publik. Proses inilah yang akan 
menghasilkan suatu proses interpretasi atau pendirian seseorang, dan pada 
akhirnya akan terbentuk suatu opini publik, baik itu apakah nantnya 
bersifat mendukung dan menentang atau berlawanan (Abelson dalam 
Ruslan, 2007:67) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Ruslan, 2007: 70) 

Gambar 2.1  
Proses Pembentukan Opini 

Keterangan: 

1. Persepsi 

Akar dari opini adalah persepsi, adapun persepsi ini ditentukan oleh 

faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Latar belakang budaya 

b. Pengalaman masa lalu 

c. Nilai-nilai yang dianut 

d. Berita yang berkembang 

 

PROSES 
PEMBENTUKAN 

FAKTOR 
PENENTU 

- Latar belakang budaya 

- Pengalaman masa lalu 

- Nilai-nilai yang dianut 
- Berita yang berkembang 

Opini Persepsi Konsensus Opini Publik 

Affect 

Behaviour Sikap 

Cognition 
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2. Pendirian (Sikap) 

Sikap menurut Cutlip dan Center adalah kecenderungan untuk 

memberikan respons terhadap suatu masalah atau suatu situasi tertentu 

(Satropoetro, 1990: 41). Sikap mempunyai tiga komponen pembentukan atau 

disebut juga faktor-faktor yang dapat membentuk opini, menurut D.W. 

Rajecki (Ruslan, 2005: 68) yang secara sederhana dikenal dengan istilah 

ABCs of attitude, sebagai berikut: 

1. Komponen A: Affect (perasaan atau emosi) 
Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayamg, takut, benci, 
sedih dan kebanggaan hingga muak atau bosan terhadap sesuatu, sebagai 
akibat setelah merasakannya atau timbul setelah melihat dan 
mendengarkannya. Kemudian komponen afektif tersebut merupakan 
evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang emotif (aspek emosional) 
untuk menghasilkan penilaian, yaitu:”baik atau buruk”. 

2. Komponen B: Behaviour (tingkah laku) 
Komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang. 
Jadi komponen ini merupakan komponen untuk menggerakkan seseorang 
secara aktif (action element) untuk melakukan tindakan atau perilaku atas 
suatu reaksi yang sedang dihadapinya. 

3. Komponen C: Cognition (pengertian atau nalar) 
Komponen kognisi ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk 
menilai suatu informasi, pesan fakta dan pengertian yang berkaitan dengan 
pendiriannya. 
 

3. Konsensus 

Perkembangan opini individual menjadi opini publik, baik bersifat 

mendukung maupun menentang, secara garis besarnya melalui beberapa 

tahapan-tahapan (Ruslan, 2007:73-75) yaitu: 

1. Proses waktu 
2. Cakupan (luasnya publik) 
3. Pengalaman masa lalu 
4. Tokoh (aktor pelaku) 
5. Media massa pembentuk opini 
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4. Sikap, Opini, dan Perilaku 

Sikap, opini, dan perilaku adalah tiga aspek yang berbeda namun 

saling menunjang. Opini dan perilaku berbeda dengan sikap dalam 

perwujudannya namun sikaplah yang mendasari dikemukakannya opini dan 

aktualisasinya sebuah tindakan. Struktur sikap terdiri dari tiga komponen 

yaitu, komponen kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif 

merupakan representasi dari apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, 

komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh individu, sdangkan komponen afektif 

merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional.Opini timbul karena 

adanya issue dan adanya masalah, tentunya yang menyangkut kepentingan 

orang banyak atau sebagian daripada orang banyak. 

 

2.4.4 Pengertian Opini Publik 

 Suatu perusahaan maupun pemerintahan ditentukan kelangsungan dan 

keberadaannya oleh publik, di mana sebagai pihak yang memiliki kaitan yang erat 

dalam setiap kegiatan perusahaa atau pemerintahan. Suatu perusahaan atau 

pemerintahan dapat dikatakan berhasil, bila dapat memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada setiap konsumennya dan dapat menumbuhkan opini dan citra yang 

positif dari publik. Citra positif suatu perusahaan atau pemerintahan akan dengan 

sendirinya muncul ketika opini publik terhadap suatu perusahaan atau 

pemerintahan tersebut baik. 

Opini publik didefinisikan sebagai ungkapan dari semua anggota sebuah 
kelompok yang tengah memberikan perhatian dengan berbagai cara 
kepada suatu persoalan tertentu. Prosesnya dimulai dengan suatu interaksi 
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dari sikap-sikap individu, bentuk-bentuk pikiran, dan keyakinan-
keyakinan mengenai suatu persoalan. (Moore, 2000:59)  
 

Opini publik dapat terbentuk melalui kinerja perusahaan atau 

pemerintahan dalam menjalin hubungan dengan setiap publiknya. Jika suatu 

perusahaan atau pemerintahan dapat menjalin hubungan dengan seluruh publiknya 

maka dengan secara otomatis opini publik akan terbentuk secara positif dan dapat 

memberikan banyak keuntungan terhadap perusahaan itu sendiri, namun hal itu 

dapat berbanding terbalik apabila suatu perusahaan atau pemerintahan tersebut 

tidak mampu menjalin hubungan dengan baik terhadap publiknya maka respons 

opini publik akan terbentuk negatif dan dapat memberikan banyak kerugian 

terhadap perusahaan atau pemerintahan. Dalam Praktik kehumasan terdapat tiga 

cara yang dapat digunakan dalam menciptakan opini publik seperti yang 

dikemukakan oleh Ardianto (2009:127), yaitu melalui tekanan, membeli dan 

bujukan. 

 

2.6  Pengertian Ruang Publik 

Ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan 

akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang ini 

memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi. 

Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai kegiatan bersama, maka ruang-

ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum. 

Bagi Habermas (1989) (dalam Barker, 2004: 380), ruang publik adalah 

satu wilayah yang muncul pada ruang spesifik dalam “masyarakat borjuis”. Ini 
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adalah ruang yang memperantarai masyarakat sipil dengan negara, di mana publik 

mengorganisasi dirinya sendiri dan di mana “opini publik” dibangun. Di dalam 

ruang ini individu mampu mengembangkan dirinya sendiri dan terlibat dalam 

debat tentang arah dan tujuan masyarakat. 

Konsep public sphere dari Habermas mengutamakan dialogical 

conception (konsepsi dialogis) dengan asumsi bahwa individu-individu datang 

bersama-sama ke lokasi yang sama dan terjadinya dialog satu sama lain, sebagai 

peserta yang sama dalam percakapan face-to-face (Oliver Boyd-Barret, 1995: 

257). 

Undang-undang dasar tahun 1971 yang seluruhnya diadaptasi dari 

Declaration des Droits de l`Homme et du Citoyen tanggal 26 Agustus 1789 

melengkapi rumusan ide tentang “ruang publik” di pasal 11: “Mengomunikasikan 

ide dan opini dengan bebas adalah hak paling hakiki bagi manusia. Maka oleh 

sebab itu, setiap orang boleh berbicara, menulis dan mencetak dengan bebas, 

asalkan bertanggungjawab bagi kesalahpenggunaan kebebasan ini dalam kasus-

kasus tertentu seperti yang ditetapkan oleh hukum.” Undang-undang dasar tahun 

1793 tegas-tegas mencantumkan kebebasan berkumpul demi melindungi 

kebebasan berekspresi ini: “Hak untuk mengkomunikasikan ide dan opini, entah 

melalui pers atau dengan cara lain, hak untuk berkumpul dengan damai. Didalam 

public sphere akan terbentuk sebuah public opinion, di mana biasanya public 

opinion ini mempengaruhi kebijakan dari negara. Public opinion merujuk pada 

kritik atau kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Opini personal dari individu-
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individu akan menjadi opini publik melalui partisipasi dalam debat publik yang 

bebas dan adil serta terbuka bagi semua. 

Menurut Habermas, ruang publik merupakan domain kehidupan sosial di 

mana pendapat publik dapat dibentuk dan akses untuk semua warga negara 

terjamin. Ruang publik ini digunakan oleh individu-individu pribadi untuk 

berkumpul, berbicara, dan membentuk sebuah badan publik yang di dalamnya 

tidak berperilaku sebagai pengusaha atau profesional yang sedang melakukan 

bisnis pribadinya dan juga tidak berperilaku sebagai pejabat dari birokrasi 

negara.Sebagai badan publik semua individu dijamin untuk memiliki kebebasan 

berkumpul, berorganisasi, berekspresi atau mempublikasikan pandangannya 

tentang kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat rasa kebersamaan, 

solidaritas, dan kesamaan.Bagi Habermas, ruang publik memiliki peran yang 

cukup berarti dalam proses berdemokrasi.Ruang publik merupakan ruang 

demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat 

menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan 

mereka secara diskursifsehingga membentuk sebuah komunikasi dan orang-orang 

dapat mengkomunikasikan sesuatu atau pandangannya secara bebas. Ruang publik 

adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis 

warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warga negara 

dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau 

pemerintah. Ruang publik bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institusi 

atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi warga itu sendiri. 
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 Menurut Eko Budihardjo (1998) ruang terbuka adalah bagian dari ruang 

yang memiliki definisi sebagai wadah yang menampung aktivitas manusia dalam 

suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. 

Ruang terbuka memiliki beberapa fungsi sebagai berikut : 

a. Fungsi Umum :  

1) Tempat bermain dan berolah raga, tempat bersantai, tempat komunikasi 

sosial, tempat peralihan, tempat menunggu 

2) Sebagai ruang terbuka, ruang ini berfungsi untuk mendapatkan udara 

segar dari alam. 

3) Sebagai sarana penghubung antara suatu tempat dengan tempat lain. 

4) Sebagai pembatas atau jarak di antara massa bangunan. 

b. Fungsi Ekologis : 

1) Penyegaran udara, menyerap air hujan, pengendalian banjir, 

memelihara ekosistem tertentu. 

2) Pelembut arsitektur bangunan 

 Terbentuknya ruang terbuka dipengaruhi oleh beberapa faktor baik oleh 

alam maupun lingkungan buatan, dibedakan sebagai berikut : 

a. Pembatas, di mana ruang selalu terbentuk oleh tiga elemen pembentuk 

ruang yaitu bidang alas, bidang langit-langit dan bidang pembatas/dinding 

b. Skala, dalam arsitektur menunjukkan perbandingan antara elemen 

bangunan atau ruang dengan elemen tertentu yang ukurannya sesuai 

dengan kebutuhan manusia. Skala terdiri atas 2 (dua) macam : 
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1) Skala manusia, perbandingan ukuran elemen atau ruang dengan 

dimensi tubuh manusia 

2) Skala generik, perbandingan elemen bangunan atau ruang terhadap 

elemen lain yang berhubungan dengan sekitarnya. 

c. Bentuk, yang terdiri atas bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Dapat juga 

dikategorikan dalam dua bagian bentuk alami dan buatan. Menurut 

penampilan terbagi atas : bentuk teratur, bentuk lengkung dan bentuk tidak 

teratur. 

 

2.7 Pengertian Indeks Kebahagiaan 

 Indeks Kebahagiaan atau yang dikenal juga dengan Index of Happiness 

adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan 

masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat.Indeks kebahagiaan 

merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu.  

Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin 

bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk 

semakin tidak bahagia.Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang 

disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Ke-10 

aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat 

kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap:1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) 

pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) 

ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan asset, 9) 

keadaan lingkungan dan10) kondisi keamanan. 
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