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ABSTRAK 

Aida Ain Islami, NIM : 180104010241. Strategi Komunikasi Kehumasan Pemerintah 

Kabupaten Balangan Dalam Rangka Meningkatkan Citra Pemerintahan. Skripsi, 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2022. Pembimbing : (I) Syaipul Hadi 

, S.I.P., M.A (II) Surya Eka Priyatna, S.Pd, M.Cs 

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Humas, Meningkatkan Citra 

Komunikasi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, melalui 

komunikasi manusia dapat saling bertukar pikiran maupun informasi, komunikasi 

dapat dikatakan efektif apabila pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh 

pengirim dapat diterima, dimengerti, ataupun dipahami oleh penerima dengan baik 

dan jelas. Penelitian ini dilatar belakangi atas dasar ketertarikan penulis untuk 

mengetahui sekaligus menggali lebih dalam tentang strategi komunikasi yang 

diterapkan oleh bidang kehumasan pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka 

meningkatkan citra pemerintahan jika dilihat dari kajian Humas. Maka dari itu peran 

komunikasi di sini penting untuk diteliti karena sukses atau tidaknya meningkatkan 

citra juga ditentukan oleh strategi komunikasi seperti apa yang digunakan ini. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana hasil dari 

penelitian yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi yang akan 

dianalisis menggunakan analisis kualitatif kemudian dijelaskan dan digambarkan 

dalam bentuk kalimat. Subjek dalam penelitian ini adalah bagian kehumasan 

pemerintah Kabupaten Balangan adapun objeknya ialah strategi komunikasi 

kehumasan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan citra 

pemerintahan. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa strategi komunikasi bagian 

kehumasan pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan citra 

pemerintahan adalah dengan saling berkoordinasi agar terciptanya strategi 

komunikasi yang berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Dengan begitu suatu 

perencanaan apapun yang akan dijalankan nantinya oleh bagian kehumasan 

pemerintah Kabupaten Balangan dalam meningkatkan citra pemerintahannya dapat 

berjalan dengan baik dan menghasilkan citra yang positif serta perilaku yang baik 

dari masyarakatanya dengan melakuan action berupa komunikasi yang baik. Setelah 

itu bagian kehumasan pasti akan bisa mengontol semua rencana tersebut agar tidak 

hambatan yang merusak rencana dari awal dan hasil dari situ bagian kehumasan dapat 

mengevaluasi serta dapat menjadikan sebagai patokan dalam rencana berikutnya agar 

dapat terus meningkatkan citra pemerintahan Kabupaten Balangan dengan baik. 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

Banggalah pada setiap proses dalam hidupmu Karena 

sekecil apapun progresmu itu tetap perjuangan dan 

usahamu. Jadi hargailah, jangan anggap remeh, dan 

jangan menyerah 
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berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat sehat dan diberikan umur 

panjang sehingga saya bisa berada sampai saat ini, menyelesaikan tugas saya sebagai 

mahasiswi dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tua yaitu Nudiansyah dan Darmawati, atas segala perjuangannya 

dalam membiayai saya selama proses perkuliahan, mendoakan, dan 

memberikan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan selama 4 tahun 

walaupun jauh dari kalian. Terimakasih banyak atas segala perjuangan kedua 

orang tua saya selama ini, untuk saat ini hanya ini yang bisa 

mempersembahankan karya kecil ini sebagai bukti bahwa usaha kalian selama 

ini tidak sia-sia. 

2. Seluruh dosen selama ini masa perkuliahan khusunya dosen pembimbing 

selama penulisan skripsi ini, mengucapkan terimakasih banyak sebesar-

sebesarnya atas tuntunan, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat, semoga Allah 

SWT senantiasa membalas kebaikan Bapak dan Ibu. 

3. Orang-orang terdekat, keluarga, sahabat, serta orang yang selalu menemani di 

saat susah maupun senang, yang selalu memberikan doa motivasi dan semangat 

sehingga menulis bisa bangkit lagi dan bisa berada pada titik ini, terimakasih 

banyak semoga kalian selalu berada dalam lingkungan Allah SWT. 
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ْحَمنِه للاهِ ْيمِه الرَّ حه بهْســــــــــــــــــمِه الرَّ  

 Alhamdulillah, Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan 

taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini 

berjudulِ“Strategi Komunikasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Balangan Dalam 

Rangka Meningkatkan Citra Pemerintahan”. Sholawat serta salam semoga 

senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta 

sahabat, kerabat, dan keluarga beliau hingga akhir zaman. 

 Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima dukungan, 

bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak, maka dari itu dalam kesempatan ini 

penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya 

kepada : 

 Rektor UIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. DR. H. Mujiburrahman, MA. 

 Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, 

Bapak Dr. H. Muhammad Abduh Amrie, MA. yang telah menyetujui judul skripsi 

ini. 

 Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Antasari Banjarmasin 

Ibu Hj. Mariatul Norhidayati Rahmah, S. Ag., M. Si, yang telah memberikan 

masukkan dan bantuan dalam proses penyelesain skripsi ini. 

Pembimbing skripsi I Bapak Syaipul Hadi, S. Ip., M.A, dan Pembimbing 

skripsi II Bapak Surya Eka Priyatna, M. Cs yang telah banyak memberikan 

bimbingan, arahan, serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini 

hingga akhir. 

 Seluruh dosen dan staff  Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pelayanan selama penulis menjalani 

masa kuliah hingga akhir. 
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memberikan izin penelitian, beserta staff Humas yang telah memberikan peneliti 
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 Kepada kedua orang tua beserta sahabat dan orang terdekat penulis yang telah 
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TRANSLITER ARAB-INDONESIA 

 

 Th : ط .A  16 : ا  .1

 Zh : ظ .B  17 : ب  .2

 ꞌ : ع .T  18 : ت  .3

 Gh : غ .T’s  19 : ث  .4

 F : ف .J  20 : ج  .5

 Q : ق .H  21 : ح  .6

 K : ك .Kh  22 : خ  .7

 L : ل .D  23 : د  .8

 M : م .Dz  24 : ذ  .9

 N : ن .R  25 : ر  .10

 W : و .Z  26 : ز  .11

 H : ه .S  27 : س  .12

 ` : ء .Sy  28 : ش  .13

 Y : ي .Sh  29 : ص  .14

      Dh : ض  .15

 

A. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab sama dengan vokal dalam bahasa Indonesia, 

yaitu terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal ranggkap (diftong). 

 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

َ A Fathah 

ِ I Kasrah 

ُ U Dammah 

 

Contoh: 

جاَل -  al-rijâl الر ه

ْيَوان -  al-dîwân الد ه

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab merupakan gabungan huruf dan 

harakat, transliternya berupa gambaran huruf, sebagai berikut: 

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan  

 Ia i dan a  َِي

 Ua u dan a ِهو 

 

Contoh: 

 kaifa َكْيفَِ -

 haula َحْولَِ -

B. Madd 

Madd atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 

 Â a dengan topi di atas ا

 Î i dengan topi di bawah و

 Û u dengan topi di atas ي

 

Contoh:  

 qâla قَالَِ -

 qîla قهْيلَِ -

 yaqûlu يَقُْولُِ -
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C. Ta’ Marbutah 

Transliterasiِuntukِta’ِmarbutahِadaِdua,ِyaitu: 

1. Ta’ِmarbutahِhidupِatauِyangِmendapatِharakatِ fathah,ِkasrah,ِdanِ

dammah,ِtransliterasinyaِadalahِ“t”. 

2. Ta’ِmarbutahِmatiِatauِyangِmendapatِharakatِsukun,ِtransliterasinyaِ

adalahِ“h”. 

3. Kalauِpadaِkataِ terakhirِdenganِ ta’ِmarbutahِdiikutiِolehِkataِyangِ

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

makaِta’ِmarbutahِituِditransliterasikanِdenganِ“h”. 

Contoh:  

ْيقَة  -  Tharîqah َطره

عَة  - يَّة اْلَجامه ْسََلمه اْْله  Al-Jâmîah al-Islâmiyyah 

 Wahdah al-Wujûd َوْحدَة اْلُوُجْود  -

D. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda (ِ   ), ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:  

لَِ  -  nazzala نَزَّ

ُرْوَرة  -  al-dharû اْلضَّ
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