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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Efektivitas kegiatan
Kegiatan Geoseminar oleh Humas Pusat Survei Geologi terhadap Kepuasan perolehan
informasi dikalangan Peserta Seminar. Untuk menjawab masalah tersebut peneliti
menggunakan indikator Kredibilitas Sumber, Isi Pesan, dan Media untuk mengukur
variabel Efektivitas. Sedangkan untuk mengukur variabel Kepuasan peneliti
menggunakan indikator Hasil, Harapan, dan Mutu Informasi.
Jenis penelitian adalah kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
dengan metode survey dengan teknik analisis korelasi. Pengumpulan data dilakukan
secara penyebaran kuesioner, studi pustaka dan pencarian internet. Populasi dalam
penelitian ini adalah Peserta Seminar yang terdata dalam daftar hadir internal Kegiatan
Geoseminar yang berjumlah lima puluh tujuh orang. Teknik pengambilan sampel adalah
Total Sampling dengan jumlah sampel lima puluh tujuh responden. Analisis data
menggunakan pemilihan data, uji validitas, reliabel data, tabulasi data, analisis data,
dengan menggunakan software IBM SPSS dan diolah dengan menggunakan skala likert.
Hasil penelitian adanya Kredibilitas Sumber terhadap Kepuasan memberikan
pengaruh sebesar empat belas persen dan Isi Pesan memberikan pengaruh sebesar dua
puluh empat persen terhadap Kepuasan. Efektivitas (X) memberikan pengaruh sebesar
dua puluh persen terhadap Hasil Nilai Informasi (Y1), dan enam belas persen terhadap
Mutu Informasi (Y3). Efektivitas (X) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap Kepuasan (Y) perolehan informasi sebesar sembilan belas persen.
Kesimpulan penelitian diketahui pengaruh antara Efektivitas (X) terhadap
Kepuasan (Y) terdapat pengaruh yang signifikan dengan tingkat korelasi yang kuat arah
hubungan kedua variabel menunjukan arah yang positif.
Saran bagi Humas Pusat Survei Geologi hasil yang paling kurang adalah waktu
diadakannya Kegiatan Geoseminar yang diadakan di jam kerja sehingga menyebabkan
beberapa Karyawan Badan Unit Geologi tidak dapat mengikuti kegiatan ini. Maka dari itu
peneliti menyarankan agar Humas Pusat Survei Geologi dapat mencari alternatif lain
untuk waktu diadakannya kegiatan Geoseminar agar seluruh Karyawan Unit Badan
Geologi dapat mengikuti kegiatan ini agar dapat memperoleh Informasi mengenai hasil
penelitian dan penemuan Geologi di lapangan yang di berikan di Geoseminar.
Kata Kunci : Efektivitas, Kepuasan, Geoseminar, Humas, Pusat Survei Geologi.

ABSTRACT
THE EFFECTIVENESS OF GEOSEMINAR ACTIVITIES BY THE PUBLIC
RELATIONS OF GEOLOGICAL SURVEY CENTER TOWARDS THE
SATISFACTION OF OBTAINING INFORMATION AMONG
THE SEMINAR PARTICIPANTS
(Survey Study On The Effectiveness of Geoseminar Activities by the Public Relations of
Geological Survey Center towards the Satisfaction of obtaining information among the
Seminar Participants)
By,
Dion Nugraha
NIM.41813700
This dissertation under guidance :
Drs. Manap Solihat., M.Si
The purpose of this research is to find out the extent of The Effectiveness of
Geoseminar activities by the Public Relations of Geological Survey Center towards the
information satisfaction among Seminar Participants. To answer this problem
researchers use indicators of the Credibility of the Source, the Content of the Messages,
and the Media to measure the effectiveness of the variable. As for measuring the variable
of satisfaction researchers using indicators of Outcomes, Expectation, and the Quality of
Information.
This type of research is quantitative. The method used in this study is a survey
method with correlation analysis techniques. Data collection by distributing
questionnaires, literature study and searching the internet. The population in this
research is the Seminar Participants who attended the Geoseminar amounting to fiftyseven people. The sampling technique is Total Sampling with a sample of fifty-seven
respondents. Data analysis uses data selection, validity test, reliability data, data
tabulation, data analysis, with IBM SPSS software and processed using a Likert scale.
The results of research on the Credibility of the Source towards Satisfaction
giving the influence of fourteen percent and the Content of the Messages giving the
influence of twenty-four percent to satisfaction. Effectiveness (X) giving influence of
twenty percent towards the value of Information Outcomes (Y1), and sixteen percent
towards the Quality of Information (Y3). Effectiveness (X) gives a positive and significant
influence towards the Satisfaction of obtaining information (Y) of nineteen percent.
The conclusion of the study is the influence between Effectiveness (X) towards
Satisfaction (Y) there is a significant influence with a strong level of correlation in the
direction of the relationship between the two variables shows a positive direction.
Suggestions for The Public Relations of Geological Survey Center based on the
results that is most lacking is the time of the annual activities of the Geoseminar held in
the hours of work so that employees of the Unit of Geological Agency was not able to
attend this event. Therefore the researchers suggested that the Public Relations of
Geological Survey Center can seek other alternatives for holding of Geoseminar
activities in order for all employees of the Unit of Geological Agency can attend this
activity in order to obtain information on the result of the research and discoveries of
geology in field given in Geoseminar.
Keywords: The Effectiveness, Satisfaction, Geoseminar, Public Relations, Geological
Survey Center.
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mengikuti kegiatan Geoseminar dengan

Geologi Terhadap Kepuasan Perolehan

teknik sampling Total Sampling dengan
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yang berarti bahwa pengaruhnya adalah

KD

= R-Square x 100%
= 0,439 x 100%
= 0,192 = 19,2%
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Y, dapat dilihat dari nilai R yang
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Geoseminar terhadap Kepuasan Perolehan

antara Isi Pesan (X2) dengan Kepuasan

Informasi

pengaruh

(Y), dengan tingkat korelasi yang sangat

sebesar 19,2% dan pengaruh dari faktor

kuat. Arah hubungan kedua variabel

lain 80,8%.

menunjukan arah yang positif, hal ini

namun

besarnya

Berdasarkan hasil penelitian diatas
dapat

diketahui

bahwa

pengaruh

Efektivitas tidak terlalu besar hanya
19,2%, dampak yang ditimbulkan dari
Efektivitas yang disampaikan komunikator
dalam geoseminar terhadap Kepuasan
Perolehan

informasi.

Artinya

peserta

seminar menilai komunikator cukup efektif
dalam menyampaikan informasi dalam
Kegiatan Geoseminar yang dinilainya
sudah cukup memberikan kepuasan kepada
karyawannya

dalam

mendapatkan

Artinya peserta seminar menilai isi pesan
yang

disampaikan

dalam

Kegiatan

Geoseminar sudah cukup memberikan
kepuasan

kepada

karyawannya

dalam

mendapatkan informasi seputar geologi.
3) Tidak terdapat pengaruh yang antara
Media (X3) dengan Kepuasan (Y),
dengan tingkat korelasi yang rendah. Arah
hubungan kedua variabel menunjukan arah
yang negatif, yang berarti hal ini media
yang digunakan oleh komunikator dalam
menyampaikan isi atau materi seminar
tidak membuat peserta seminar puas akan

informasi seputar geologi.

perolehan informasinnya. Artinya peserta
seminar menilai media yang digunakan

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas
pada9bab9sebelumnya,

9maka999dapat

oleh

komunikator

pada

Kegiatan

Geoseminar tidak membuat mereka puas
akan perolehan informasi, hal tersebut

diambil9kesimpulan9sebagai9berikut:

kemungkinan dikarenakan media yang
1) Terdapat pengaruh yang signifikan

digunakan dinilai kurang efektif dalam

antara Kredibilitas Sumber (X1) dengan

penyampaian informasi kepada peserta

Kepuasan (Y), dengan tingkat korelasi

seminar.

yang kuat arah hubungan kedua variabel

4) Adanya pengaruh yang signifikan

menunjukan arah yang positif, hal ini

antara Efektivitas (X) dengan Hasil Nilai

Artinya

menilai

Informasi (Y1), dengan tingkat korelasi

kredibilitas sumber dalam menyampaikan

yang Kuat. Arah hubungan kedua variabel

informasi

menunjukan angka yang positif, hal ini

sudah

peserta

pada

cukup

seminar

Kegiatan
membuat

Geoseminar
mereka

dengan informasi yang diterimanya.

puas

berarti bahwa pengaruh efektivitas tidak
terlalu besar hanya 20%, dampak yang

ditimbulkan

dari

yang

7) Efektivitas (X) terhadap Kepuasan

tersebut

(Y) memiliki pengaruh efektivitas yang

terhadap hasil nilai infromasi. Artinya

tidak terlalu besar terhadap kepuasan.

peserta

seminar

komunikator

Besar pengaruh yang didapat adalah

cukup

efektif

menyampaikan

sebesar 19,2% dengan arah pengaruh yang

disampaikan

efektivitas

komunikator

menilai
dalam

informasi dalam Kegiatan Geoseminar

ditimbulkan

yang dinilainnya sudah cukup memberikan

disampaikan

kepuasan

terhadap kepuasan perolehan informasi.

kepada

karyawannya

dalam

dari

efektifitas,

komunikator

Artinya

5) Adanya pengaruh yang signifikan

komunikator

antara EfektivitasQ (X) dengan Harapan

menyampaikan informasi dalam kegiatan

Informasii (Y2), dengan tingkat korelasi

Geoseminar yang dinilainya sudah cukup

yang Kuat. Arah hubungan kedua variabel

memberikan

menunjukan angka yang positif, hal ini

karyawannya

berarti

informasi seputar seminar.

komunikator

seminar

kurang

efektif

menilai

yang

memberikan

dinilainnya
kepuasan

karyawannya

dalam

cukup

efektif

kepuasan
dalam

menilai
dalam

kepada
mendapatkan

dalam

menyampaikan informasi dalam Kegiatan
Geoseminar

seminar

tersebut

mendapatkan informasi seputar geologi.

peserta

peserta

yang

kurang
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