
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan masyarakat atau sering disingkat humas adalah seni

menciptakan opini publik yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan publik

terhadap suatu organisasi atau lembaga.Sebagai lembaga pendidikan kedua setelah

pendidikan keluarga, sekolah memerlukan peran penting masyarakat karena

sekolah berada di tengah masyarakat dan diharapkan dapat menjalin kerjasama

pendidikan yang saling membantu di antara keduanya.

Humas berperan memberikan pembinaan hubungan yang harmonis antara

pimpinan  manajemen  dengan para karyawan dan antara pimpinan dengan

pemilik perusahaan atau sebaliknya.begitu juga kemampuan untuk  menjembatani

atau membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat luar sebagai

publiknya.Hubungan masyarakat dengan sekolah menjadi kebutuhan bersama

untuk meningkatkan kualitas sekolah dan terjalinnya komunikasi yang baik antara

sekolah dan masyarakatnya. Program sekolah dan kegiatan sekolah memerlukan

dukungan peran orang tua siswa dan masyarakat untuk mencapai tujuan kegiatan

sekolah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003

pasal 7 ayat 1 yang berbunyi,bahwa orang tua berhak berperan serta dalam

memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan

pendidikan anaknya1. Sebab itu, sekolah dituntut memberikan layanan informasi

pendidikan dan informasi kegiatan yang ada di sekolah.

1 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Pasal 7 Ayat 1
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Tugas humas atau peran humas di sekolah antara lain menyebarkan

informasi sehingga publik mempunyai pengertian yang benar tentang sekolah

serta kegiatan yang dilakukan, memonitoring dan menerima opini publik,

melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan sekolah, menyelenggarakan

berbagai program untuk menjalin hubungan harmonis dengan publik, dan

memberikan pelayanan yang memuaskan pada publik. Berdasarkan tugas-tugas

yang disebutkan diatas, maka terdapat beberapa jenis-jenis pekerjaan yang

dilakukan oleh praktisi public relations diantaranya adalah menyusun

mendistribusikan sajian berita untuk konsumsi kalangan media

massa,menyediakan informasi bagi media, mengelola survei opini publik serta

menganalisis umpan balik dan saran.

Masyarakat salah satu faktor penting dalam berdiri dan berkembangnya

Sekolah karena masyarakat merupakan pelanggan tetap pendidikan. Setiap

perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam pendidikan sebagai realisasi dari

suatu rencana baik dalam hal materi, metode dan sistem tentu akan mempunyai

pengaruh terhadap masyarakat.Sebuah sekolah akan  menarik minat siswa

mendaftar ke sekolah tersebut jika sekolah yang dituju memiliki citra yang baik

dihadapan masyarakat. Citra yang positif  dapat diperoleh dengan cara

mengoptimalkan kinerja guru agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas

dan berkompeten dalam bidangnya.
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Untuk itu peranan humas sangatlah penting untuk membangun citra SMA

Negeri 3 Kendari, selain itu fungsi humas juga sebagai media sosialisasi yang

memperkenalkan SMA Negeri 3 Kendari kepada masyarakat agar masyarakat

dapat mengetahui lebih jelas mengenai SMA Negeri 3 Kendari dan dapat

mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 3 Kendari.

Dengan manajemen humas yang baik,sekolah dapat memberikan layanan

informasi pendidikan yang memuat segala macam bentuk informasi tentang SMA

Negeri 3 Kendari.Manajemen humas di sekolah mencakup dari segi perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan usaha-usaha pencitraan sekolah. Semua langkah

tersebut perlu proses manajemen dengan baik agar terjadi hubungan yang relevan

dan berkesinambungan antara langkah satu dengan langkah yang lain.

Mengingat pentingnya manajemen hubungan masyarakat di sekolah, serta

informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang sekolah yang berkualitas. Untuk

itu humas harus melakukan manajemen dengan baik agar suatu sekolah mendapat

opini yang baik serta citra yang positif dari masyarakat.

Hampir di setiap awal tahun ajaran, dunia pendidikan diributkan dengan

masalah klasik penerimaan siswa-siswi baru. Salah satu indikator utama untuk

mengukur lembaga pendidikan adalah jumlah peserta didik yang diterima dan

prestasi siswa. Jumlah siswa yang mendaftar dipengaruhi minat masyarakat

terhadap sekolah, untuk itu pihak sekolah perlu melaksakan manajemen humas

dengan baik agar pencitraan sekolah baik dan partisipasi masyarakat meningkat.
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti,diperoleh data

bahwa di SMA Negeri 3 Kendari terdapat fungsi humas yang belum berjalan

secara optimal, hal tersebut dikarenakan pengurus humas mempunyai fungsi

ganda sebagai seorang guru dan sebagai pengurus humas sehingga pelaksanaan

fungsi humas menjadi tidak terfokus dan tidak efektif.kemudian faktor daerah

yang kurang stategis menjadi kendala tersendiri karena letak SMA Negeri 3

Kendari berjarak kurang lebih 100 meter dari jalan utama sehingga masih banyak

masyarakat belum mengetahui letak SMA Negeri 3 Kendari.

Selama kepemimpinan kepala sekolah sebagai ketua pengurus humas

SMA Negeri 3 Kendari yang telah dilakukan beliau dalam melaksanakan tugasnya

sebagai pengurus humas dalam rangka menarik minat masyarakat mendaftar di

SMA Negeri 3 Kendari yaitu melakukan promosi. Promosi dilakukan dengan cara

menyebarkan brosur penerimaan siswa-siswi baru ke SMP dan MTs di sekitar

SMA Negeri 3 Kendari.Wilayah yang menjadi sasaran penyebaran brosur ini

adalah di SMP dan MTs yang  berada di wilayah  Kota lama Kecamatan

Kendari.Bahkan penyebaran brosur juga disebarkan hampir disebagian kota

Kendari.

Selain itu pihak sekolah juga melakukan promosi melalui website SMA

Negeri 3 Kendari, namun sejauh ini informasi dalam website tersebut  jarang

diperbarui oleh pihak pengelola website sekolah, sejauh ini yang sedikit

diperbarui hanyalah deskripsi kegiatan sekolah saja. Informasi tentang bagaimana

pendaftaran peserta didik baru tidak diperbarui. Hal tersebut mengakibatkan

masyarakat yang ingin mengetahui informasi sekolah melalui website gagal
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memperoleh informasi yang diinginkan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka

dapat dilihat  bahwa  pelaksanaan promosi sekolah yang dilakukan oleh humas

SMA Negeri 3 Kendari belum optimal.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih

lanjut mengenai “Hubungan Manajemen Humas dengan Pencitraan Publik di

SMA Negeri 3 Kendari Kota Kendari”.

B. Batasan dan rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan manajeman humas cukup luas dan

kompleks sehingga tidak dapat dikaji seluruhnya secara lengkap dalam penelitian

ini. Oleh karena itu, maka penelitian ini hanya mengfokuskan pada pelaksanaan

manajemen humas dalam pencitraan publik di SMA Negeri 3 Kendari  dalam

mempromosikan  SMA Negeri 3 Kendari kepada masyarakat luas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dirumuskan dalam

penelitian ini adalah Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara

manajemen humas dengan pencitraan publik di SMA Negeri 3 Kendari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang positif dan signifikan

anatara manajemen  humas dengan pencitraan publik  di SMA Negeri 3 Kendari

Kota Kendari
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D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan

penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan yang terkait di bidang manajemen humas.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi lembaga pendidikan

Bagi lembaga pendidikan khususnya SMA Negeri 3 Kendari Kota

Kendari sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam bidang

manajemen humas dengan pencitraan publik.

b. Manfaat bagi ilmu pendidikan

Bagi ilmu pengetahuan sebagai referensi dalam ilmu pendidikan

dan menambah khazanah keilmuan tentang manajemen humas dengan

pencitraan publik di SMA Negeri 3 Kendari

c. Bagi IAIN Kendari

Untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi

mahasiswa IAIN Kendari sehingga dapat dijadikan referensi bagi

penelitian sejenis
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d. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti  hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan

pengalaman dalam hal Hubungan Manajemen Humas Dengan

Pencitraan Publik Di SMA Negeri 3 Kendari , dan berguna untuk

memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan yang posistif dan signifikan

antara manajemen humas dengan pencitraan publik di SMA Negeri 3 Kendari

F. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini diberikan batasan pengertian-pengertian untuk

menyamakan persepsi mengenai variabel-variabel penelitian yang akan digunakan

sebagai berikut:

1. Manajemen Humas

Humas merupakan kegiatan komunikasi dua arah antar lembaga pendidikan

dengan masyarakat yaitu sekolah menyampaikan informasi-informasi secara

terbuka tentang suasana atau kondisi sekolahnya yang dilakukan oleh para praktisi

humas yang mana proses kegiatan komunikasi tersebut didasarkan dengan teori

manajemen dan fungsi-fungsinya sehingga menciptakan citra yang positif dan

meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan.

2. Pencitraan Publik

Pencitraan yang dimaksud dalam hal ini adalah citra yang positif sehingga

akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan

tersebut yang berdampak pada masyarakat (orang tua siswa) untuk menumbuhkan
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daya tarik atau minat untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan dan

mendukung program sekolah inilah yang menjadi tujuan praktisi humas disekolah

dan ini menjadi tolak ukur bagi keberhasilan program-program yang telah

dilaksanakan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Manajemen Humas

1. Deskripsi Manajemen

Hasibuan  mendefinisikan Manajemen adalah:  “ilmu dan seni mengatur

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”2. Istilah  manajemen

memiliki berbagai pengertian.  Secara universal manajemen adalah  penggunaan

sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam

berbagai tipe organisasi.

Definisi manajemen  yang dikemukakan oleh Daft sebagai berikut:

“Management is the attainment of organizational goals in an effective and

efficient manner through planning organizing leading and controlling

organizational resources”.

Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen

merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan  cara  yang  efektif dan efisien

lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumberdaya

organisasi.

Plunket mendefinisikan manajemen sebagai “One or more managers
individually and collectively setting and achieving goals by exercising related

2
Hasibuan, Malayu. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah,Jakarta , PT Bumi Aksara,2009,h. 95


