
 
 

 

 

 

 

 

 

 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Rakhmat (2001:51) berpendapat mengenai persepsi sebagai berikut : 

“Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli 

inderawi. Menafsirkan makna inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, 

tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.” 

 

Menurut Mar’at (1984:22), persepsi merupakan proses pengamatan seseorang 

yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi itu dipengaruhi oleh faktor-

faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia 

mengamati suatu objek psikologis dengan kacamatanya sendiri yang diwarnai 

oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologis ini dapat berupa 

kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau 

sosialisasi membentuk stuktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan 

pengetahuan dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologis 

tersebut.  

 

Persepsi adalah proses internal yang  memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan  dari lingkungan kita dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku kita dan persepsi juga merupakan suatu 

proses kognitif psikologis dalam diri manusia yang mencerminkan sikap, 



 
 

kepercayaan, nilai dan pengharapan yang digunakan untuk memaknai objek 

(Mulyana, 2000:167). 

 

Horovitz berpendapat, persepsi ialah suatu proses pemahaman dari dalam diri 

seseorang terhadap suatu objek, baik itu berwujud maupun tidak berwujud. 

Persepsi mencakup penilaian seseorang terhadap objek, dimana penilaian 

tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Persepsi penting dalam 

kehidupan, karena dengan persepsi seseorang memulai hubungan interaksi 

dengan pihak lain (Rakhmat,2001:4) 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah suatu pandangan atau tanggapan individu terhadap suatu objek yang 

dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar atau sosialisasi, pengetahuan dan 

cakrawala individu tentang objek tersebut. 

 

Persepsi seseorang dengan orang lain belum tentu sama. Perbedaan persepsi 

dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Sarlito 

Wirawan Sarwono (1983:20) sebagai berikut : 

a. Perhatian, biasanya seseorang tidak menagkap seluruh rangsangan yang 

ada disekitarnya sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatiannya 

terhadap satu atau dua objek saja. 

b. Set, adalah harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. 

c. Kebutuhan, kebutuhan akan sesuatu yang akan mempengaruhi diri 

seseorang berakibat akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. 

d. Sistem nilai yang berlaku di masyarakat berpengaruh terhadap persepsi 

seseorang. 



 
 

e. Ciri Kepribadian, misalnya A dan B bekerja di suatu perusahaan yang 

sama.   seorang yang penakut, akan memandang atasannya sebagai tokoh 

yang menakutkan. Sedangkan B seorang yang penuh percaya diri 

menganggap atansannya sebagai orang yang dapat diajak bergaul seperti 

orang biasa lainnya. 

f. Gangguan kejiwaan, dapat menimbulkan kesalahan yang biasa disebut 

halusinasi. 

 

2. Syarat-syarat Persepsi 

   Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengadakan persepsi, yakni  

a. Adanya objek yang dipersepsi, objek yang menimbulkan stimulus yang 

mengenai alat indera (receptor). Stimulus dapat datang dari luar 

langsung mengenai alat indera (receptor) dapat datang langsung dari 

dalam mengenai alat syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai 

receptor. 

b. Alat indera (receptor), yaitu alat untuk menerima stimulus, di samping 

itu harus ada pula saraf sensoris dan saraf motoris sebagai alat untuk 

merespon. 

c. Perhatian sangat diperlukan, karena perhatian merupakan langkah awal 

untuk melakukan persepsi. Tanpa adanya perhatian tidak akan terjadi 

tanggapan. 

 

Dari perihal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan 

persepsi ada syarat-syarat yang bersifat fisik atau kealaman, fisiologis 

dan psikologis (Walgito,1993:23). 



 
 

2. Proses Terjadinya Persepsi 

Setiap individu dalam melakukan suatu persepsi akan melalui proses 

tahapan-tahapan tertentu. Menurut Jalaluddin Rakhmat (1995:12) proses 

terjadinya persepsi adalah sebagai berikut : 

Objek yang menyentuh alat indera sehingga menimbulkan stimuli, oleh 

alat indera penerima atau alat indera stimuli akan diproses sehingga 

individu dapat memahami dan menafsirkan pesan atau objek yang telah 

diterimanya, maka pada tahap inilah persepsi terjadi. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya 

persepsi didahului oleh adanya objek yang diterimanya oleh alat indera 

kemudian diproyeksikan ke otak sehingga individu dapat menyadari dan 

memahami apa yang telah diterimanya. Dengan kata lain, proses terjadinya 

persepsi mencakup stimulus (input) oleh alat indera. Pengorganisasian, 

dan penafsiran stimulus yang telah terorganisir dengan cara yang dapat 

dipengaruhi dan membentuk sikap. 

 

3. Sifat-sifat Persepsi 

Persepsi dalam benak individu yang mempersepsi , bukan dalam objek dan 

selalu merupakan tentang penampakan. Untuk mempermudah memahami 

arti persepsi maka lebih lanjut dapat kita lihat sifat-sifat persepsi itu sendiri 

yang meliputi: 

 

 



 
 

a. Persepsi adalah pengalaman  

Untuk mengartikan bahwa makna dari seseorang, objek atau peristiwa 

harus memili basis dalam melakukan interpretasi yang biasanya 

ditentukan pada pengalaman masa lalu dengan orang atau peristiwa 

tersebut. 

 

b. Persepsi adalah selektif  

Ketika memprespsikan sesuatu biasanya hanya memperhatikan bagian-

nagian tetentu berdasarkan sikap, nilai dan keyakinan yang ada dalam 

diri individu yang bersangkutan dan mengabaikan karakteristik yang 

tidak relevan atau berlainan dengan nilai dan keyakinan tersebut. 

 

c. Persepsi adalah Penyimpulan 

Proses psikologis dari persepsi mencakup penarikan kesimpulan 

melalui proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan 

melalui persepsi pada dasarnya ada penyimpulan atas informasi yang 

tidak lengkap. Dengan kata lain mempresepsikan makna adalah 

melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan 

atas data yang ditangkap oleh alat indera. 

 

d. Persepsi bersifat tidak akurat 

 Setiap persepsi yang dilakukan akan ada masalah dalam kadar tertentu, 

yang disebabkan oleh pengaruh pengalaman masa lalu, selektifitas dan 

penyimpulan. 



 
 

e. Persepsi adalah evaluatif 

 Persepsi tidak pernah bersifat objektif, karena dalam proses 

menginterpretasikan makna berdasarkan pengalaman dan 

merepleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi sehingga dalam 

mempresepsikan suatu objek perlu dilihat baik atau buruknya. Adalah 

sangat langka jika dapat mempresepsikan sesuatu sepenuhnya netral 

(Rakhmat, 1994:14) 

 

B.  Tinjauan Tentang Olahragawan Futsal 

1. Pengertian Olahragawan 

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, penerbit Gitamedia Press, kata 

olahraga merupakan kata kerja yang diartikan gerak badan agar sehat. 

Sedang menurut para pakar olahraga, adalah sebuah aktivitas manusia 

yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (sejahtera jasmani dan 

sejahtera rohani) manusia itu sendiri. 

 

Dalam aktivitas olahraga tentu ada aspek positif dan negatifnya. Aspek 

positifnya, yaitu a) Mampu menggerakkan aktivitas sosial, ekonomi, dan 

politik: adanya interaksi antar manusia (individu dan kelompok), adanya 

kegiatan jasa, adanya penyerapan tenaga kerja. b) Mampu mengangkat 

harga diri pelaku olahraga/atlet/pelatih/pembina/daerah dan mengangkat 

martabat bangsa di dunia internasional. 

 

Sedangkan aspek negatifnya, antara lain seperti masih adanya 

kecenderungan dari banyak atlet dalam mengikuti suatu pertandingan 



 
 

menggunakan segala cara dalam upaya memenangkan 

pertandingan/perlombaan, misalnya tidak fair play, tidak disiplin, 

memanipulasi, melanggar ketentuan (peraturan pertandingan/perlombaan), 

dan pemakaian doping. 

 

Olahraga adalah sebuah kata dalam bahasa inggris “Sport” yang berarti 

olahraga. Sedangkan “Sportif” yang merupakan kata sifat yang berarti 

jujur dan ksatria atau gagah. Dan kata “Sportivitas” yang sebagai kata 

benda mempunyai arti orang yang melakukan olahraga tersebut (harus) 

memiliki kejujuran dan sikap ksatria dalam bertindak dan berprilaku saat 

berolahraga, seperti disiplin, mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah 

ditetapkan atau yang telah disepakati bersama, terutama saat mengikuti 

suatu pertandingan atau perlombaan olahraga. 

 

Makna olahraga menurut ensiklopedia Indonesia adalah gerak badan yang 

dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. 

Sedangkan dalam Webster’s New Collegiate Dictonary (1980), Olahraga 

yaitu ikut serta dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan, dan 

aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan (athletic 

games di Amerika Serikat). 

 

Menurut Cholik Mutohir olahraga adalah proses sistematik yang berupa 

segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan 

membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai 

perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, 



 
 

perlombaan/pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan 

manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. 

 

Untuk penjelasan, pengertian olahraga menurut Edward (2003), olahraga 

harus bergerak dari konsep bermain, games, dan sport. Ruang lingkup 

bermain mempunyai karakteristik antara lain; a. Terpisah dari rutinitas, b. 

Bebas, c. Tidak produktif, d. Menggunakan peraturan yang tidak baku. 

Ruang lingkup pada games mempunyai karakteristik; a. ada kompetisi, b. 

hasil ditentukan oleh keterampilan fisik, strategi, kesempatan. Sedangkan 

ruang lingkup sport; permainan yang dilembagakan.  

 

Arti olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya 

secara jasmani tetapi juga rohani, dan bertujuan untuk mencapai prestasi 

yang setinggi-tingginya. Sedangkan olahragawan adalah seseorang atau 

kelompok (grup) orang-orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan atau 

usaha yang dapat mendorong mengembangkan dan membina potensi-

potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota 

masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, dan 

prestasi. 

 

2. Pengertian Futsal 

Kata futsal berasal dari bahasa Spanyol, yaitu Futbol (sepak bola) dan Sala 

(ruangan), yang jika digabung artinya menjadi “Sepak Bola dalam 

Ruangan”. Istilah futsal adalah istilah internasionalnya.  Menurut FIFA, 

asal mula Futsal ini mulai pada tahun 1930 di Montevideo, Uruguay. 



 
 

Pertama Futsal ini diperkenalkan oleh Juan Carlos Ceriani, seorang pelatih 

sepak bola asal Argentina. 

 

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan yang dimainkan oleh dua 

regu, yang masing-masing beranggotakan lima orang. Tujuannya adalah 

memasukkan bola ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan 

kaki. Selain lima pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki 

pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak bola dalam ruangan 

lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan (Mukri, 2009: 

1). 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian olahragawan futsal 

adalah seseorang atau kelompok orang-orang yang berolahraga futsal 

untuk mengembangkan dan membina potensi-potensi jasmaniah dan 

rohaniah dalam bentuk permainan, pertandingan dan prestasi. 

 

C. Tinjauan Tentang Promosi 

 

1. Pengertian Promosi  

Promosi bagian dari bauran pemasaran, Kotler (2000:127) mendefinisikan 

bahwa bauran pemasaran adalah kelompok kiat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya dalam pasar 

sasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran  adalah perangkat variabel-

variabel pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk 

menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran (target 

market). Konsep marketing mix atau bauran pemasaran merupakan segala 



 
 

usaha yang dapat perusahaan lakukan untuk mempengaruhi permintaan 

produknya. Komponen-komponen pokok marketing mix, yaitu: 

a. Product (Produk). 

Merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan pada pasar 

sasaran. 

b. Price (Harga). 

Merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk 

mendapatkan produk tersebut. 

c. Place (Tempat). 

Menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menjadikan produk dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen. 

d. Promotion (Promosi). 

Merupakan bagian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengkombinasikan manfaat dari produk dan untuk meyakinkan 

konsumen sasaran agar membelinya. 

 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk 

jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi 

antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk 

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian/penggunaan jasa 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.   

 



 
 

Suatu kegiatan promosi yang terdiri dari lima variabel bauran promosi 

yang meliputi variabel periklanan (advertising), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat (public relations) dan publisitas 

(publicity), penjualan pribadi (personal selling), dan pemasaran (direct 

marketing), jika dilaksanakan secara efektif dapat mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan itu. 

 

Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Yang 

dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktifitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkanluaskan informasi, mempengaruhi atau membujuk, 

dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 2002:218). 

 

Adapun tujuan promosi menurut Philip Kotler adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian  

Salah satu tujuan penting dari promosi adalah menyampaikan pesan 

pada sejumlah   calon pembeli yang dituju atau ditargetkan. Langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam upaya penampakan, antara lain: 

1) Menentukan calon konsumen yang dituju 

2) Menentukan jumlah konsumen 

3) Menentukan media yang paling sesuai untuk dapat mencapai calon 

konsumen. 

 

 



 
 

 

b. Perhatian 

Promosi harus dapat menarik perhatian konsumen atau calon 

konsumen.  Cara yang dapat menarik perhatian calon konsumen 

misalnya memberi sponsor untuk acara tertentu. Penggunaan orang 

yang sudah populer dalam masyarakat dalam reklamenya 

menonjolkan apayang lebih menjadi keistimewaan produknya yang 

tidak terdapat pada produk lain, dan sebagainya. 

 

 

c. Pemahaman 

Tujuan promosi lainnya ialah pemahaman yang dicapai pada waktu 

calon pembeli meninterpretasaikan pesan yang sampai kepadanya. 

Calon pembeli sering kali tidak dapat memahami promosi yang tidak 

direncanakan dengan baik atau tidak menarik. Kadang-kadang 

perubahan dari media yang digunakan dapat menyebabkan pesan yang 

disampaikan menjadi tidak jelas sehingga dalam merubah penggunaan 

media kita juga harus melihat apakah perlu diadakan perubahan pesan.  

 

Dengan demikian perusahaan harus yakin bahwa pesan yang 

disampaikan melalui media itu jelas dan dapat menarik perhatian  

calon konsumen. 

 

d. Perubahan sikap  

Setelah promosi dapat dipahami maka perusahaan mengharapkan 

perubahan sikap calon konsumennya. Setiap perusahaan harus 



 
 

menyesuaikan promosinya dengan produk yang dihasilkan untuk 

dapat merubah sikap calon konsumen yang ditujunya. 

 

e. Tindakan 

Sesuai tujuan akhir promosi adalah untuk meningkatkan hasil 

perusahaan melalui peningkatan hasil perusahaan melalui peningkatan 

hasil penjualan, maka tujuan promosi yang paling penting adalah 

untuk dapat menimbulkan tindakan dari calon konsumen yang 

ditujunya karena hal ini menandakan berhasil atau tidaknya suatu 

promosi. 

 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan pengertian promosi merupakan 

suatu kegiatan atau untuk mempromosikan suatu perusahaan atau produk 

atau jasa dengan tujuan menarik simpati khalayak dan meningkatkan citra. 

Promosi yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk komunikasi  yang 

dimaksudkan untuk merubah sikap, pendapat atau tingkah laku seseorang 

atau sejumlah orang sehingga menimbulkan efek yang diharapkan.  

 

Tujuan promosi tersebut dapat tercapai, apabila promosi memiliki daya 

tarik bagi konsumen dan mampu membina hubungan baik antara 

komunikator dan komunikan yang pada akhirnya mampu mendorong 

konsumen untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa  yang 

dipromosikan (Tunggal,1995:130). 

 

 



 
 

D. Pengertian Public Relations 

 

Konsep Public Relations bertujuan menciptakan dan mengembangkan 

persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, perusahaan atau produknya 

terhadap segmen masyarakat, yang kegiatannya langsung atau tidak langsung 

mempunyai dampak bagi masa depan organisasi, lembaga, perusahaan atau 

produknya (Ruslan, 1995:12). 

 

Cutlip-Center-Broom mendefinisikan humas/public relations sebagai usaha 

terencana untuk mempengaruhi pandangan melalui karakter yang baik serta 

tindakan yang bertanggungjawab, didasarkan atas komuniksi dua arah yang 

saling memuaskan (Morrison, 2006:7). 

 

Menurut Dominick, humas/public relations merupakan fungsi manajemen. 

Humas/public relations membantu manajemen dalam menetapkan tujuan 

yang hendak dicapai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang 

berubah. Humas juga harus secara rutin memberikan saran kepada 

manajemen. Humas harus memiliki kegiatan yang terencana dengan baik. 

Bagian humas harus mampu mengorganisir dan mengarahkan dirinya untuk 

mencapai tujuan tertentu (Morrison, 2006:8). 

 

Ralph Currier dan Allan C. Filley berpendapat bahwa, public relations 

dikatakan berfungsi apabila public relations tersebut telah menunjukkan 

suatu kegiatan yang jelas dapat dibedakan dari kegiatan lainnya. Menurut 

Englewood Clifffs , public relations merupakan fungsi manajemen yang 

menilai baik sikap publik, mengidentifikasikan kebijakan dan tata cara 



 
 

seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan 

melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, 

dan dukungan dari publiknya (Ruslan, 1995:12). 

 

Terkait dengan strategi promosi, perlu dipahami bauran Pencils  yang 

merupakan korelasi  komponen utama peranan public relations  menurut 

Thomas L. Haris, adalah sebagai berikut: 

a. Publication (publikasi dan publisitas). 

Setiap fungsi dan tugas public relations adalah menyelenggarakan 

publikasi atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media 

tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas 

untuk diketahui oleh publik. Setelah itu menghasilkan publisitas untuk 

memperoleh tanggapan positif secara luas dari masyarakat.  

 

Dalam hal ini tugas PRO (public relation officer) adalah menciptakan 

berita untuk mencari publisitas melalu kerjasama dengan baik dengan 

pihak pers/wartawan dengan tujuan menguntungkan citra perusahaan atau 

organisasi yang diwakilinya. 

 

b. Event (penyusunan program acara) 

Merancang acara tertentu atau lebih dikenal dengan peristiwa khusus 

(special event) yang dipilih dalam jangka waktu, tempat dan objek 

tertentu yang khusus sifatnya untuk mempengaruhi opini publik. News 



 
 

(menciptakan berita). Berupaya menciptakan berita semenarik mungkin 

melalui press release, news letter, bulletine dan lain-lain. 

 

c. Community involvement (kepedulian pada komunitas) 

Tugas seorang PRO (public relations officer) adalah mengadakan kontak 

sosial dengan kelompok masyarakat tertentu untuk menjaga hubungan 

baik (community relations and humanity relations) dengan pihak 

organisasi atau perusahaan  yang diwakilinya. 

 

d. Inform / image (memberitahukan atau meraih citra) 

Fungsi utama dari public relations, yaitu memberitahukan sesuatu kepada 

publik atau menarik perhatian sehingga diharapkan akan memperoleh 

tanggapan berupa citra positif dari suatu proses “nothing” (bukan sesuatu) 

diupayakan menjadi “something” (sesuatu). Dari kata tidak tahu menjadi 

tahu, setelah itu menjadi suka, dan kemudian diharapkan timbul sesuatu 

yaitu berupa citra. 

 

e. Lobbying and negotiation (pendekatan dan bernegoisasi) 

Keterampilan melobi secara pendekatan pribadi sangat diperlukan 

seorang public relations officer agar semua ide, rencana, atau gagasan 

kegiatan mencapai kesepakatan (deal) sehingga timbul solusi saling 

menguntungkan (win-win solution). 

 

 



 
 

f. Social responsibility (berperan serta dalam aktifitas sosial) 

Aspek ini cukup penting untuk dijalankan dengan tujuan mencari simpati 

atau empati dari khalayak (Ruslan, 1995:13-14). 

 

Menurut Cutlip-Center-Broom, praktisi humas atau public relation 

profesional dalam melaksanakan programnya harus terdiri dari empat 

langkah kegiatan atau pemecahan masalah, yakni: 

a. Menentukan masalah (defining the problem) 

Langkah pertama ini meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi 

pengetahuan, pendapat, sikap dan tingkah laku khalayak yaitu pihak-pihak 

yang berkepentingan atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan 

perusahaan atau organisasi. Pada intinya, langkah pertama ini merupakan 

kegiatan intelijen untuk mengumpulkan informasi atau data yang menjadi 

dasar berpijak praktisi humas guna mengambil langkah selanjutnya.dalam 

kegiatan penentuan masalah ini praktisi humas harus menjawab 

pertanyaan “Apa yang terjadi saat ini?” 

 

b. Perencanaan  dan penyusunan program (planning and programming) 

Masalah yang telah ditentukan pada langkah pertama digunakan untuk 

menyusun program, tujuan, dan strategi komunikasi. Langkah kedua 

mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada 

langkah pertama kedalam kebijakan dan program organisasi. Langkah 

kedua ini merupakan proses untuk menjawab pertanyaan: “Berdasarkan 

situasi apa yang telah kita pelajari maka apa yang harus kita ubah, perbuat 

dan katakan?” 



 
 

 

c. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (taking action and 

communicating) 

Langkah ketiga mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan 

melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatau 

tujuan tertentu. Pertanyaan yang harus diajukan pada tahap ini adalah 

:”Siapa yang harus melakukan dan mengatakannya, kapan, dimana dan 

bagaimana caranya?” 

 

d. Evaluasi program (evaluating programme) 

Langkah terakhir ini mencakup penilaian atau evaluasi atau persiapan, 

pelaksanaan dari hasil-hasil program. Program dapat dilanjutkan atau 

dihentikan setelah menjawab pertanyaan: “Bagaimana kita telah 

melakukannya?” Penyesuaian dan perbaikan terhadap tindakan atau 

komunikasi yang telah dilaksanakan dapat dilakukan berdasarkan umpan 

balik yang diterima. 

 

Dalam prakteknya keempat langkah tersebut tidak selalu dapat dikotak-

kotakkan atau dipisahkan secara tegas karena proses pemecahan masalah 

humas berlangsung secara terus-menerus dan berputar (cyclical). Dan karena 

keempat langkah tersebut bersifat berputar maka dapat terjadi tumpang tindih 

(overlapping) pada awal dan akhir masing-masing bagian. Tumpang tindih 

yang paling intensif terjadi antara langkah pertama (penentuan masalah) dan 

langkah keempat (evaluasi program) yang berlangsung dalam situasi yang 

dinamis (Morrison, 2006:18). 



 
 

E. Hubungan Persepsi Dengan Promosi 

 

Promosi yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk komunikasi  yang 

dimaksudkan untuk merubah sikap, pendapat atau tingkah laku seseorang atau 

sejumlah orang sehingga menimbulkan efek yang diharapkan (Tunggal, 

1995:130). 

 

Sedangkan persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku kita dan persepsi juga merupakan 

suatu proses kognitif psikologis dalam diri manusia yang mencerminkan 

sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan yang digunakan untuk memaknai 

objek (Mulyana, 2001:167) 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, promosi suatu perusahaan 

memiliki keterkaitan dengan persepsi seseorang, sekelompok orang atau 

masyarakat. Karena persepsi masyarakat dalam memaknai suatu usaha yang 

dilakukan suatu perusahaan bisa membentuk citra, dan citra tersebut dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi atau tolak ukur keberhasilan suatu 

perusahaan dalam melaksanakan publikasi maupun promosinya (Ruslan, 

1995:13). 

 

F.  Tinjauan Tentang Event 

Event ialah acara tertentu atau yang lebih dikenal dengan peristiwa khusus 

yang dipilih dalan jangka waktu, tempat dan objek tertentu, yang khusus 



 
 

sifatnya untuk mempengaruhi opini publik. Beberapa jenis event sebagai suatu 

kegiatan promosi dan publikasi antara lain: 

a. Callender event, yaitu kegiatan yang rutin dilaksanakan pada bulan 

tertentu sepanjang tahun . Misalnya, pesta hari ulang tahun perusahaan, 

perayaan hari raya Natal dan Idul fitri, perlombaan menyambut hari 

kemerdekaan dan sebagainya. 

 

b. Special event, yaitu ajang acara yang sifatnya khusus yang dilaksanakan 

pada momen tertentu  diluar  acara rutin dari program kerja public 

relations. Misalnya, pembukaan kantor cabang baru. 

 

c. Moment event, yaiu event atau acara yang lebih bersifat momentum atau 

lebih khusus lagi. Misalnya menyambut pesta perak atau pesta emas suatu 

perusahaan (Ruslan, 1995:18). 

 

G. Buletin Sebagai Media Promosi 

Media promosi adalah sarana atau alat untuk mengkomunikasikan, 

meyakinkan, dan mengarahkan produk atau jasa atau image perusahaan kepada 

khalayak. Media promosi tersebut bisa berupa media cetak (koran, majalah, 

buletin, famlet, brosur, spanduk, reklame) dan media elektronik (iklan radio 

dan televisi). 

 

Buletin atau bulletine biasanya diartikan sebagai media publikasi internal yang 

diterbitkan secara berkala pada jangka waktu tertentu oleh lembaga 



 
 

pemerintah, badan sosial, organisasi profesi maupun lembaga pendidikan yang 

diberi nomor secara urut. Karakteristik buletin antara lain: 

a. Terbit secara berkala dan harus memiliki tanggal publikasi yang tetap Besar 

kecilnya kuantitas penerbitan akan mempengaruhi metode produksi dan 

kualitas materi maupun kandungan isinya. 

b. Artikel buletin yang ditulis biasanya singkat tetapi padat disertai gambar 

dan harus memiliki ciri khas. 

c.  Artikel buletin berisi uraian berita, peristiwa sudah terjadi dan informasi 

peristiwa yang akan terjadi atau opini yang dianggap menarik untuk 

pembacanya. 

d. Jangkauan serta pembaca buletin harus dikenali karena akan mempengaruhi 

gaya dan kandungan isi buletin. 

e. Buletin harus disesuaikan dengan keseluruhan program humas dan menjadi 

wahana untuk mencapai khalayak yang hendak dituju (Ruslan, 2003:23). 

 

Kelima karakteristik yang disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam mengadakan instrospeksi diri. Buletin The Official Programme adalah 

media dalam bentuk tabloid yang diterbitkan oleh The Dome Sport Arena, 

setiap setahun sekali pada bulan Juni, menjelang event Sunday League. Buletin 

tersebut berisi informasi tentang event  Sunday League yang ditujukan untuk 

para olahragawan futsal. 

 

 

 



 
 

H.   Kerangka Pikir 

Promosi suatu perusahaan memiliki keterkaitan dengan persepsi seseorang, 

sekelompok orang atau masyarakat. Karena persepsi masyarakat dalam 

memaknai suatu usaha yang dilakukan suatu perusahaan bisa membentuk 

citra, dan citra tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau tolak ukur 

keberhasilan suatu perusahaan dalam melaksanakan publikasi maupun 

promosinya. 

 

Salah satu bentuk  promosi yang dilakukan The Dome Sport Arena adalah 

dengan mengadakan “The Dome Sunday League ”.  The Dome Sunday League 

adalah agenda event kompetisi futsal tahunan yang diselenggarakan oleh The 

Dome Sport Arena pada bulan tertentu di setiap hari Minggu. Untuk 

mempublikasikan event tersebut, The Dome Sport Arena menggunakan sarana 

promosi berbentuk buletin. “The Official Programme” tabloid perusahaan 

yang terbitnya hanya sekali dalam setahun pada bulan Juni dan berisi tentang 

seputar The Dome Sunday League 2009, yang ditujukan untuk para 

olahragawan futsal. 

 

Penelitian ini berdasarkan bauran Pencils (publication, event, news, 

community involvement, inform or image, lobbying and negotiation & social 

responsibility) peneliti hanya memfokuskan penelitian pada bauran pensil 

fungsi publikasi, karena fungsi publikasi memiliki keterkaitan dalam 

penelitian tentang “Persepsi Olahragawan Terhadap Buletin The Official 

Programme Sebagai Media Promosi The Dome Sunday League”. Untuk lebih 



 
 

jelasnya, jalannya penelitian ini dapat dilihat secara singkat pada bagan 

kerangka pikir berikut ini. 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 
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Bulletin The Official 

Prograamme Sebagai Sarana 

Promosi The Dome Sunday 

League 

 

Olahragawan  

Futsal  
 

Persepsi olahragawan futsal terhadap: 

a. Isi pesan atau informasi mengenai  

event The Dome Sunday League 

b. Gambar atau foto seputar event The 

Dome Sunday League 

c. Layout buletin The Official Programme 

d. Warna buletin The Official Programme 

 

e.  

 

 
 

 

 


