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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
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functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating
various resources (information materials money and people)”3.

Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen

merupakan satu atau lebih manajer  yang  secara individu maupun bersama-sama

menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi

terkait (perencanaan pengorgnisasian penyusunan staf pengarahan dan

pengawasan)  dan mengkoordinasi  berbagai sumber daya yang tersedia.

Jadi manajemen  merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui

orang lain untuk mencapai suatu tujuan yakni bahwa para manajer mencapai

tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan  orang-orang lain untuk

melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan dengan menggunakan

fungsi-fungsi manajemen.

2. Fungsi Manajemen

Manajemen oleh para penulis dibagi atas beberapa fungsi manajemen

tujuannya adalah:

a. Supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur

b. Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam

c. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan

dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu

tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen,

3
Ibid, h. 12
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sebagaimana diterangkan oleh Trisnawati Sule fungsi manajemen terdiri dari

empat fungsi, yaitu:

a. Perencanaan atau Planning, yaitu proses yang menyangkut upaya

yang dilakukan  untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang

akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk

mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di antara kecenderungan

dunia bisnis  sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis

yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis

yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya.

b. Pengorganisasian atau Organizing, yaitu proses yang menyangkut

bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam

perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat

dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan

bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja

secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

c. Pengimplementasian atau Directing, yaitu proses implementasi

program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi

serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat

menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan

produktivitas yang tinggi.
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d. Pengendalian dan  pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah

direncanakan, diorganisasikan dan di implementasikan bisa berjalan

sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun  berbagai perubahan

terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Banyak ahli yang berbeda pandangan mengenai fungsi manajemen akan

tetapi esensinya tetap sama, bahwa manajemen terdiri dari berbagai proses yang

terdiri dari tahapan-tahapan tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan

organisasi dan Setiap tahapan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam

pencapaian tujuan organisasi

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulan bahwa manajemen

merupakan sebuah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.

B. Pengertian Humas

Humas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh  sekelompok orang pada

suatu organisasi atau lembaga guna mempromosikan, memperkenalkan,

membangun citra positif, dan menampung segala aspirasi masyarakat.Hubungan

masyarakat atau humas, dalam istilah umum sering pula disebut dengan istilah

bahasa Inggris yaitu “public relations”. Oleh karena itu humas memiliki arti yang

sama dengan public relations.
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Hubungan  Masyarakat menurut definisi Frank Jefkins yang diterjemahkan
oleh Daniel Yadin dalam buku yang berjudul Public Relation adalah “semua
bentuk  komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara
suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan
spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.” 4

Hubungan ke dalam adalah hubungan antara seluruh komponen yang ada

dalam sebuah organisasi atau lembaga.  Hubungan keluar  adalah  hubungan yang

dibina dengan orang-orang diluar organisasi.

Selanjutnya  menurut The British Institute of Public Relations (IPR) dalam
Rachmadi F humas atau public relations adalah “Public relations practice is the
deliberate, planned and sustained effort to establish and mutual understanding
between an organization and its public”5.Artinya upaya yang sungguh-sungguh,
terencana, dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina saling
pengertian antara organisasi dengan publiknya.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa humas adalah

segenap kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, baik komunikasi ke

dalam maupun keluar secara berkesinambungan guna mencapai suatu tujuan yang

telah direncanakan dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

1. Peran Humas

Peranan humas dalam suatu organisasi atau lembaga adalah memasarkan,

menginformasikan terkait kegiatan, program-program kerja yang terdapat dalam

organisasi atau lembaga agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Humas juga

berperan menerima serta menganalisis kritik dan saran dari masyarakat luas

terkait dengan kegiatan-kegiatan yang  dilakukan organisasi atau lembaga

tersebut. Kritik dan saran yang diterima oleh praktisi humas kemudian dianalisis

4
Daniel Yadin, Public Relations,Jakarta ,Erlangga, 2007.h. 10

5
Rachmadi, Public Relations Dalam Teori Dan Praktek,Jakarta,Gramedia,2008.h. 18
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dan  didiskusikan dengan pimpinan. Diskusi dengan pimpinan penting dilakukan

agar terdapat solusi yang tepat dari kritik dan saran dari masyarakat tersebut.

Dozier & Broom dalam  Rosady  Ruslan menjelaskan Peranan humas atau
public raltions dalam organisasi ada empat kategori yaitu:

a. Penasehat Ahli (Expert Presciber) Petugas PR dianggap sebagai orang
yang ahli. Tugasnya menasehati pimpinan perusahaan atau organisasi.

b. Fasilisator Komunikasi (Communication fasilisator) Peranan humas
sebagai fasilisator komunikasi antara perusahaan organisasi dengan publik.
Baik dengan publik eksternal maupun internal.

c. Fasilisator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process
Fasilisator) Peranan petugas humas sebagai fasilisator dalam proses
pemecahan masalah. Pada peranan ini petugas humas melibatkan diri atau
dilibatkan dalam setiap manajemen.

d. Teknisi Komunikasi (Communication Technician) Petugas humas
dianggap sebagai pelaksana teknis komunikasi. Tugasnya menyediakan
layanan di bidang teknis, sementara kebijakan dan keputusan teknik
komunikasi mana yang akan digunakan bukan merupakan keputusan
petugas humas”6.

Menurut Rosady  Ruslan  mendefinisikan terdapat empat peran utama

humas, yaitu:  “(a) Sebagai communicator atau  penghubung. (b) Membina

relationship. (c) Peranan back up management. (d) Membentuk corporate

image”7.

Peran humas sebagai communicator atau penghubung mempunyai peran

menghubungkan antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya.

Humas juga berperan dalam membina relationship (hubungan) yaitu berupaya

membina hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak  publiknya.

Kemudian   peran humas dalam back up management yakni sebagai pendukung

dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan.

6
Rusady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi,Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada,2012. h. 20

7
Rusady Ruslan, Kampanye Public Relations.,Jakarta, PT Raja grafindo Persada,2008,h. 10
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Selain ketiga peran tersebut humas juga berperan dalam membentuk

corporate image yang artinya peranan public relations berupaya menciptakan

citra bagi organisasi atau lembaganya.

Zulkarnain  Nasution  menjelaskan peranan humas di lembaga pendidikan
ke depan , antara lain:

a. Membina hubungan harmonis kepada publik internal (dalam lingkungan
lembaga pendidikan), seperti : guru, tenaga administrasi,siswa dan
hubungan kepada publik eksternal (di luar lembaga pendidikan), seperti
orang tua siswa, dan masyarakat di luar lembaga pendidikan.

b. Membina komunikasi dua arah kepada publik internal (guru, karyawan,
dan siswa) dan publik eksternal (lembaga luar instansi,masyarakat dan
media massa) dengan menyebarkan pesan, informasi dan publikasi
berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan.

c. Mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan,
baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat.

d. Berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi-aspirasi yang terdapat
di dalam masyarakat.

e. Bersikap terampil dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan
dengan baik 8.

Peranan humas erat kaitannya dengan fungsi humas terutama fungsi atau

peranan humas di lembaga pendidikan. Pada era globalisasi akan banyak timbul

masalah atau persoalan yang disebabkan karena kurang baiknya kinerja praktisi

humas. Persoalan yang sering terjadi adalah adanya opini negatif dari publik

terhadap suatu lembaga pendidikan tersebut.Opini publik yang negatif akan

menimbulkan dampak yang buruk bagi proses pencapaian tujuan lembaga

pendidikan tersebut. Itulah mengapa humas mempunyai peranan penting dalam

lembaga pendidikan, yaitu menciptakan opini positif publik terhadap lembaga

pendidikan.

8 Zulkarnain Nasution. Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan.Malang (Universitas Muhammadiyah Malang Press.
http://lintangastr. blogspot.com/2011/03/menentukan-sma-atau\smk.html) diakses pada 2 Februari 2016 pukul 13.00
WIB



16

Kemudian humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah (timbal balik)

antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan publik (masyarakat).

2. Tujuan Humas

Tujuan humas adalah menciptakan citra positif masyarakat terhadap

organisasi atau lembaga, agar masyarakat percaya bahwa organisasi atau lembaga

tersebut merupakan organisasi atau lembaga yang memberikan manfaat untuk

masyarakat, terutama masyarakat di sekitar organisasi tersebut berdiri.

Oemi Abdurrahman menjelaskan bahwa tujuan humas atau public relations
diantaranya adalah” mengembangkan good-will dan memperoleh opini publik
yang favorable atau menciptakan kerjasama berdasarkan  hubungan yang
harmonis dengan publik, kegiatan public relations harus dikerahkan kedalam
(internal) dan keluar (eksternal)” 9.

Tujuan internal public relations adalah mencapai karyawan yang

mempunyai kegairahan kerja. Sedangkan tujuan eksternal public relations adalah

untuk mengeratkan hubungan dengan orang-orang diluar instansi.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

humas adalah menciptakan kesan atau citra positif organisasi, lembaga atau

perusahaan terhadap masyarakat.Kegiatan public relations harus dikerahkan

kedalam (internal) dan keluar (eksternal) yang mana tujuan internal public

relations adalah mencapai karyawan yang mempunyai kegairahan kerja.

Sedangkan tujuan eksternal relations adalah untuk mengeratkan hubungan

dengan orang orang diluar instansi.

9
Oemi Abdurrachman.. Dasar-Dasar Public Relation,Bandung,Citra Aditya Bakti,2006,h. 34
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3. Fungsi Humas

Fungsi humas erat kaitannya dengan peranan humas, sesuai yang telah

dijelaskan pada peranan humas diatas, yaitu menciptakan opini positif publik

terhadap lembaga pendidikan. Humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua

arah (timbal balik) antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan publik

(masyarakat). Komunikasi dua arah (timbal balik) tersebut diserahkan secara

sepenuhnya kepada staf hubungan masyarakat (humas).

Rosady Ruslan, menjelaskan bahwa fungsi public relations atau
manajemen  humas adalah: “Fungsi manajemen humas yang bertujuan
menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga,
organisasi, perusahaan atau produknya terhadap segmen masyarakat, yang
kegiatannya langsung ataupun tidak langsung mempunyai dampak bagi masa
depan organisasi, lembaga, perusahaan dan produknya”.10

Maksud dari pendapat Rosady Ruslan tersebut adalah bahwa humas

mempunyai fungsi dalam menciptakan persepsi atau kesan baik dari masyarakat

yang berhubungan langsung atau yang memberikan dampak bagi masa depan

organisasi atau lembaga itu sendiri.

Zulkarnain Nasution menjelaskan fungsi-fungsi manajemen humas dalam
lembaga pendidikan antara lain:

a. Mampu sebagai mediator dalam menyampaikan  komunikasi secara
langsung (komunikasi tatap muka) dan tidak langsung (melalui media pers)
kepada pimpinan lembaga dan publik intern (guru, karyawan, dan siswa).

b. Mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
mempublikasi lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas bertindak sebagai
pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern, seperti:
menyampaikan informasi kepada pers, dan promosi.

c. Menciptakan suatu citra yang  positif  terhadap lembaga pendidikannya.11

10
Rusady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi.,Jakarta:,PT Raja Grafindo Persada.,2012, hlm. 36

11
Zulkarnain Nasution. Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan.Malang:Universitas Muhammadiyah Malang

Press.http://lintangastr.blogspot.com/ 2011/03/ menentukan-sma-atau\smk.html(diakses pada 2 Februari 2015 pukul 13.00
WIB)
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Fungsi humas di lembaga pendidikan menurut  Zulkarnain Nasution sesuai

yang disebutkan diatas maksudnya adalah bahwa humas harus mampu menjadi

mediator dalam menjalin komunikasi dengan publik internal maupun publik

eksternal, memberikan dukungan serta menunjang pelaksanaan kegiatan di

lembaga pendidikan, serta menciptakan citra positif lembaga pendidikan.

Ada tiga fungsi utama humas, yaitu: 1. Memberikan penerangan kepada

masyarakat. 2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan

masyarakat secara langsung. 3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan

perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan

masyarakat atau sebaliknya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan  bahwa fungsi

humas adalah mampu menjadi komunikator dan mediator untuk anggota dalam

sebuah perusahaan, organisasi atau lembaga maupun untuk masyarakat luas.

Menampung segala aspirasi  masyarakat  terkait dengan  kegiatan-kegiatan  yang

dilakukan oleh  perusahaan, organisasi atau lembaga. Humas juga berfungsi

menciptakan citra yang baik atau positif dalam masyarakat.
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4. Bentuk Humas

Humas dalam organisasi atau lembaga tidak hanya hubungan antara

praktisi humas dalam organisasi kepada masyarakat luas, namun juga kepada

seluruh anggota dalam organisasi tersebut. Hal tersebut biasa disebutkan dengan

Humas Internal.  Oemi Aburrachman  membagi hubungan masyarakat ke dalam

dua bentuk yaitu :

1. Internal Public Relations adalah hubungan antara anggota, karyawan, dan
pimpinan dalam sebuah instansi. Internal public relations yang baik adalah
yang memperlakukan tiap karyawan dengan sikap yang sama.

2. External Public Relations Adalah hubungan instansi dengan orang-orang
yang berada diluar instansi tersebut hingga terbentuk opini publik yang
favorable terhadap instansi tersebut” 12.

Selanjutnya dijelaskan kegiatan humas eksternal dan kegiatan humas

internal oleh Suryosubroto sebagai berikut :

1. Kegiatan Eksternal
a. Secara langsung (tatap muka)
b. Secara tidak langsung (melalui media)

2. Kegiatan Internal
a. Secara langsung (tatap muka)
b. Secara tidak langsung (melalui media tertentu)” 13

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk

hubungan masyarakat ada dua macam, yaitu hubungan internal humas dan

eksternal humas. Internal humas merupakan hubungan dengan anggota dalam

organisasi atau lembaga tersebut.

12
Oemi Abdurrachman. Dasar-Dasar Public Relation,Bandung,Citra Aditya Bakti, 2006,h. 34

13
Suryosubroto B. Humas dalam Dunia Pendidikan,Yogyakarta,Mitra Gama Widya,2007.h. 163
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Eksternal humas merupakan hubungan dengan masyarakat luas, seperti

organisasi atau lembaga lain, masyarakat sekitar organisasi atau lembaga,

pemerintah, dan lain-lain.

Adapun media yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk turut

membantu kegiatan humas adalah sebagai berikut:

1. Media berita (news media) seperti surat kabar, majalah

2. Media siaran (broadcast media) seperti radio, televisi

3. Media komunikasi tatap muka atau komunikasi tradisional.

Komunikasi tatap muka (face to face) dengan masyarakat akan

memperoleh hasil optimal. Kegiatan humas dapat diadakan dengan

mempergunakan alat bantu seperti:

1. Penyelenggaraan pertunjukan kesenian rakyat

2. Pameran

3. Dialog publik dan ceramah

4. Pengaturan dan penyelenggaraan open house kepada masyarakat.

Jadi media humas diyakini berperan membangun citra suatu organisasi,

sebab melaui media tersebut organisasi akan mampu menyampaikan

pesan-pesannya lebih efektif, efisien dan produktif sesuai dengan dinamika

masyarakat
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C. Deskripsi Pencitraan Publik

Persaingan antar sekolah terutama dalam hal kualitas dan hasil pendidikan,

sudah sangat ketat dan terbuka. Salah satu upaya sekolah untuk memenangkan

persaingan tersebut adalah membangun citra sekolah di mata masyarakat. Persepsi

warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua murid) dan masyarakat

tentang citra sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi warga

sekolah dan masyarakat. Semakin baik persepsi warga sekolah dan masyarakat

terhadap citra suatu sekolah, maka semakin tinggi pula partisipasi warga sekolah

dan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Untuk itu, sekolah harus dapat

membangun citra yang baik agar dapat menjalin hubungan baik dengan

masyarakat serta diminati oleh masyarakat.

Menurut kamus bahasa indonesia citra adalah gambaran yang dimiliki oleh

seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) mengenai pribadi, atau

organisasi.Dengan demikian, citra sekolah adalah gambaran yang memberikan

kesan yang kuat pada seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) tentang

suatu sekolah.Dalam hal ini, citra sekolah dapat bersifat positif, dan dapat bersifat

negatif. Namun yang dimaksudkan dalam kajian ini, adalah citra sekolah yang

bersifat positif yakni yang mengambarkan citra sekolah unggul dengan berbagai

perangkatnya. Upaya pencitraan suatu sekolah dimaksudkan untuk mewujudkan

visi dan misi sekolah. Untuk itu, upaya pencitraan suatu sekolah harus merupakan

bagian integral dari program humas sekolah dan berbasis pada visi dan misi

sekolah.
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Citra adalah suatu opini publik atau opini masyarakat luas pada suatu
organisasi atau lembaga. Rosady Ruslan menjelaskan bahwa “citra adalah tujuan
utama, sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia
hubungan masyarakat atau public relations”14. Pengertian citra tidak dapat diukur
secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau
buruk, seperti penerimaan atau tanggapan baik positif maupun negatif dari
masyarakat luas.

Membangun citra sekolah memang bukan merupakan hal yang mudah.

Untuk itu, sekolah harus mampu mengenali potensi yang dimiliki serta

mengkaitkannya dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Keberhasilan

mengkaitkan kedua hal tersebut akan melahirkan program-program unggulan,

yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan citra sekolah. Salah satu indikator

utama untuk mengukur keberhasilan membangun citra suatu sekolah adalah

berapa jumlah peserta didik yang mendaftar dan diterima di suatu sekolah, berapa

tinggi peran serta masyarakat, serta bagaimana prestasi siswa di suatu sekolah.

Jumlah peserta didik yang mendaftar di suatu sekolah dipengaruhi oleh citra

sekolah di mata masyarakat, sedangkan kualitas pendidikan di suatu sekolah

dipengaruhi oleh seberapa tinggi peran serta masyarakat terhadap suatu sekolah

Pengertian citra itu sendiri abstrak (intangiable) dan tidak dapat diukur

secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau

buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang

khususnya datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada

umumnya.

14
Rusady Ruslan Manajemen Public Relations & Media Komunikasi, Jakarta,PT Raja Grafindo

Persada,2012,h. 75
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

pencitraan adalah sebuah tujuan utama praktisi humas dalam suatu organisasi atau

lembaga, terkait bagaimana pandangan masyarakat luas terhadap organisasi atau

lembaga tersebut. Citra yang dari masyarakat luas dapat berupa citra positif

maupun citra negatif

1. Prinsip-prinsip Pencitraan Publik Sekolah

Sebuah organisasi atau lembaga berdiri bukan tanpa suatu alasan dan pasti

mempunyai tujuan tertentu. Tujuan berdirinya organisasi atau lembaga ditentukan

sejak organisasi atau lembaga tersebut berdiri atau dibentuk. Tercapainya tujuan

organisasi atau lembaga tersebut ditentukan oleh kinerja dari seluruh praktisi

dalam organisasi atau lembaga tersebut dan dapat dilihat dari opini masyarakat

terhadap organisasi atau lembaga tersebut. Opini masyarakat terhadap suatu

organisasi atau lembaga tersebut biasa disebut dengan istilah citra.

Upaya pencitraan sekolah merupakan upaya kolektif yang melibatkan

semua unsur yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, pendidik, tenaga

kependidikan, dan orang tua murid. Masing-masing unsur tersebut memiliki tugas

dan fungsi yang berbeda-beda. Jika salah satu unsur sekolah bekerja kurang

optimal maka upaya pencitraan sekolah tidak akan dapat mencapai hasil yang

maksimal. Untuk itu upaya pencitraan sekolah harus dirancang secara cermat

dengan melibatkan semua unsur sekolah dan memberdayakan semua potensi yang

ada di suatu sekolah.Merancang atau membangun citra sekolah harus berdasarkan

prinsip-prinsip sebagai berikut
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a. Berdasarkan visi dan misi sekolah, artinya upaya pencitraan sekolah harus

mengacu pada visi dan misi sekolah dan tidak boleh bertentangan dengan

visi dan misi sekolah.

b. Kebersamaan dan komitmen artinya upaya pencitraan sekolah melibatkan

semua unsur sekolah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing

dengan penuh tanggung jawab.

c. Memberdayakan seluruh potensi yang ada, artinya upaya pencitraan

sekolah harus mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki sekolah.

d. Kesungguhan dan keikhlasan, artinya upaya pencitraan sekolah harus

dirancang dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan semata-mata

untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

e. Keterbukaan dan kejujuran, artinya upaya pencitraan sekolah harus

didasarkan pada kondisi yang sesuai dengan fakta di sekolah, serta dapat

diakses secara mudah oleh masyarakat.

f. Adanya keinginan untuk berubah, artinya pencitraan sekolah dilakukan

seiring dengan tuntutan perubahan yang ada.

Menurut  Frida Kusumastuti ada beberapa aspek yang harus dirasakan

langsung kepada masyarakat yang kemudian bisa menimbulkan citra yang positif

sehingga aspek-aspek ini menjadi tolak ukur berhasilnya program dan kegiatan

praktisi humas di sekolah.aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

a. Terpeliharanya dan terbentuknya saling pengertian (Aspek Kognisi).aspek
kognisi adalah membuat publik dan organisasi atau lembaga saling
mengenal,baik mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun budaya
masing-masing. Dengan demikian, aktivitas kehumasan haruslah
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menunjukkan adanya usaha komunikasi untuk mencapai saling kenal dan
saling mengerti.

1. Menjaga dan membentuk saling percaya  (Aspek Afeksi).Sikap saling
percaya keberadaannya masih bersifat tersembunyi, yakni ada pada
keyakinan masyarakat terhadap kebaikan dan ketulusan instansi dan juga
pada keyakinan organisasi lembaga terhadap kebaikan dan ketulusan
masyarakatnya.

2. Memelihara dan menciptakan kerjasama (Aspek Psikomotoris).Bantuan dan
kerjasama sudah dalam bentuk perilaku dalam bentuk tindakan tertentu.
Aspek psikomotoris dapat dilihat dari usaha humas sebagai wakil organisasi
atau lembaga untuk senantiasa terbuka terhadap pers yang menginginkan
fakta, tidak mempersulit masyrakat dalam mendapat informasi dan sumber
berita” 15.

Pencapaian citra positif suatu organisasi atau lembaga dapat diperoleh

dengan cara memberikan segala informasi yang sebenar-benarnya terkait

organisasi atau lembaga tersebut. Informasi yang diberikan kepada masyarakat

luas bukan informasi palsu atau dengan sengaja membohongi publik. Citra positif

juga dapat diperoleh dengan cara selalu bersikap baik terhadap masyarakat,

dengan begitu masyarakat akan senantiasa mendukung kegiatan positif yang

diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga tersebut.

Menurut  Rosady Ruslan  menjelaskan bahwa Penilaian atau tanggapan
masyarakat dapat  berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, kesan-kesan yang
baik dan menguntungkan terhadap suatu citra lembaga organisasi atau produk
barang dan jasa pelayanan yang diwakili oleh pihak humas16.

Sedangkan menurut pendapat Muslimin bahwa “landasan citra itu
bermulai dari nilai-nilai kepercayaan yang diberikan secara individual dan
merupakan pandangan atau persepsi masyarakat serta terjadinya proses akumulasi
dari amanah kepercayaan yang telah diberikan oleh individu-individu tersebut
akan mengalami suatu proses cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini
publik yang lebih luas dan abstrak, yaitu sering dinamakan citra (image).”17

15
Frida Kusumastuti. Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat.,Jakarta, Ghalia Indonesia,2012, h. 20-21

16 Rusady Ruslan,Manajemen Public Relations & Media Komunikasi,Jakarta,PT Raja Grafindo

Persada,2012 h. 75-76
17

Muslimin. Hubungan Masyarkat dan Konsep Kepribadian,Malang,UMM Press, 2004,h. 94
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Sebuah organisasi atau lembaga jika gagal membuat  masyarakat publik

“tidak percaya” atau kepercayaan masyarakat menurun maka akan sangat

merugikan bagi organisasi atau lembaga tersebut. Kepercayaan masyarakat

menurun dapat mengakibatkan organisasi atau lembaga tersebut mendapatkan

citra negatif dari masyarakat. Citra negatif dari masyarakat akan sangat

mempengaruhi berlangsungnya kegiatan atau program-program kerja yang

diselenggarakan oleh organisasi lembaga tersebut.

2. Bentuk-bentuk Pencitraan Publik Di sekolah

Ada banyak bentuk pencitraan publik di sekolah, diantaranya :

a. Pencitraan yang terkait dengan lingkungan fisik sekolah

Lingkungan fisik sekolah yang menarik akan memberikan citra positif di

mata publik. Pekarangan dan lingkungan fisik sekolah hendaknya ditata

semenarik mungkin sehingga memberikan citra positif. Pepohonan dan aneka

macam tanaman hendaknya kelihatan terawat agar menunjukan kepada publik

bahwa warga sekolah mampu merawat diri dan lingkungannya dengan baik.Ruang

kelas tempat peserta didik belajar, hendaknya berada dalam keadaan

menyenangkan ketika dipandang, ditempati dan dipergunakan untuk melakukan

aneka macam aktivitas. Terdapat dekorasi, aksesoris dan aneka pajangan karya

siswa yang menunjukkan bahwa penghuninya adalah orang-orang terpelajar yang

dapat dicontoh oleh masyarakat luas.

b. Pencitraan yang terkait dengan pelayanan yang diberikan

Selain cepat dan benar saat memberikan pelayanan,petugas humas yang

bertugas memberikan pelayanan pendidikan juga menunjukkan citra diri sebagai
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orang yang terpelajar. Dalam memberikan layanan,petugas humas menunjukkan

sikap yang ramah dan bersahabat, memperlakukan orang yang dilayani sebagai

pelanggan. Jangan sampai pihak yang dilayani kecewa terhadap jenis pelayanan

apapun yang diberikan, sehingga pihak yang dilayani merasa dihormati.

c. Pencitraan yang terkait dengan pembelajaran

Pembelajaran yang menyenangkan dan ramah anak akan memberikan citra

positif, karena apapun yang diterima oleh anak di sekolah senantiasa diceritakan

kepada orang tuanya. Proses pembelajaran yang benar dan bervariasi sesuai

dengan kompetensi yang akan dibentuk, akan menghantarkan peserta didik pada

pencapaian prestasi optimal.Aneka macam masalah siswa yang menuntut solusi

untuk masalahnya, hendaknya juga menjadi perhatian guru, karena hal tersebut

berkaitan juga dengan prestasi anak.

d. Pencitraan yang terkait dengan sikap dan perilaku praktisi humas

Selama berkomunikasi secara internal, antar warga sekolah hendaknya

dikondisikan agar selalu tampak baik. Kebiasan baik yang terbentuk di lingkungan

internal ini, akan ditransfer ketika berkomunikasi dengan pihak eksternal.

e. Pencitraan yang terkait dengan transparansi program dan anggaran sekolah

Kepercayaan publik dapat diperoleh sekolah dengan menunjukkan citra

jujur. Citra jujur tersebut, hendaknya ditunjukkan oleh sekolah pada pelaksanaan

seluruh program sekolah, dan lebih-lebih dalam soal pengelolaan anggaran. Oleh

karena itu, anggaran hendaknya dikelola secara jujur dan transparan dengan

menggunakan prinsip-prinsip akutansi keuangan. Pelaporan kepada pihak-pihak
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berkepentingan tentang pemasukan dan pengeluaran anggaran, akan mampu

menaikkan kepercayaan publik kepada sekolah.memberikan informasi yang

terkait dengan anggaran pada tempat-tempat yang mudah diakses oleh publik,

akan mampu meningkatkan citra sekolah di mata publik.

f. Pencitraan yang terkait dengan prestasi akademik dan nonakademik

sekolah

Hampir semua sekolah yang prestasi akademik dan non akademiknya

tinggi, selalu menjadi sekolah favorit. Oleh karena itu, usaha keras untuk

mencapai prestasi akademik dan non akademik haruslah dilakukan oleh warga

sekolah. Ketika prestasi akademik dan non akademik diraih, seberapapun prestasi

tersebut, hendaknya dikomunikasikan kepada publik, karena terkait dengan citra

baik suatu sekolah. Oleh karena itu, acara gelar prestasi akademik dan non

akademik, yang mengundang semua lapisan masyarakat menjadi penting, agar

masyarakat tahu dengan nyata tentang prestasi sekolah.

g. Pencitraan yang terkait dengan keberadaan alumni

Keberadaan alumni sekolah, baik yang berada pada jenjang SD, SMP,

SMA dan perguruan tinggi, dapat dikomunikasikan kepada mayarakat. Terutama

alumni yang berada pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang baik

(unggul).
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Pentingnya program humas pada sekolah adalah untuk mencapai tujuan

yang diharapkan oleh sekolah dan juga yang diinginkan oleh masyarakat. Tanpa

adanya hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat, maka

sekolah akan kesulitan dalam menjalankan kegiatan sekolah, seperti kegiatan

pembelajaran, dan kegiatan lain diluar kegiatan belajar-mengajar.Kesulitan-

kesulitan yang dihadapi tersebut  akan sangat  berdampak pada proses pencapaian

tujuan. Oleh karena itu, perlu adanya hubungan baik antara masyarakat dan

sekolah agar kegiatan yang ada pada sekolah tersebut dapat terlaksana dengan

baik.



30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif.Penelitian

ini adalah  penelitian yang menggunakan analisis data statistik.

B. Variabel Dan Desain Penenelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya hubungan antara

variabel X dan Y.Desain penelitiannya adalah sebagai berikut:

r

Keterangan:

X : Managemen humas

Y : Pencitraan publik

r : Hubungan manajemen humas dan pencitraan publik

C. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kendari Kota

Kendari.pemilihan lokasi ini didasarkan kemudahan peneliti dalam mendapatkan

informasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan,sampai dengan

waktu yang ditetapkan.

YX


