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MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM 

MEMBANGUN CITRA SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR 

ISLAM TERPADU NUR ROHMAN SLOGOHIMO 

WONOGIRI 

ABSTRAK 

 
Salah satu permasalahan yang akhir-akhir ini dihadapi oleh 

Sekolah Dasar adalah menurunnya citra sekolah. Hal tersebut ditandai 

dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap  Sekolah 

Dasar serta jumlah siswa yang selalu menurun setiap tahun, sehingga  

harus berupaya untuk meningkatkan citra. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan wawancara sekilas yang Peneliti lakukan,  maka 

penelitian ini dilaksanakan di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri 

karena ada keunikan yaitu meskipun sekolah tersebut berada di daerah 

pedesaan dan baru 14 tahun berdiri, tetapi sudah memiliki jumlah murid 

yang banyak. Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui 

bahwa jumlah murid yang banyak harus diimbangi dengan hubungan 

yang baik dengan masyarakat supaya lembaga memiliki citra yang 

positif. Untuk itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara 

mendalam terkait dengan citra yang dibangun sekolah tersebut dengan 

memaksimalkan peran humas. 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk: (1) Menjelaskan perencanaan 

humas, (2) Menjelaskan pengorganisasian program kerja humas, (3) 

Menjelaskan pelaksanaan program kerja humas, (4) Menjelaskan 

evaluasi program kerja humas dalam membangun citra sekolah di SDIT 

Nur Rohman Slogohimo Wonogiri.  

    Pendekatan  kualitatif  dengan rancangan  studi  kasus 

merupakan metode penelitian yang digunakan. Wawancara  mendalam,  

observasi  partisipatif,  dan  dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang digunakan.   

Dari hasil  penelitian  menyatakan  bahwa:  (1) Perencanaan 

humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri diawali dengan  

menetapkan  tujuan meliputi: eksistensi, publikasi, serta melahirkan 

generasi yang unggul dalam akhlaq dan prestasi akademik. Selanjutnya 

pembuatan progam  kerja  humas  dengan diawali penentuan: nama, 
tujuan, uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, anggaran, serta 

penanggungjawab pada setiap program kerja, (2) Pengorganisasian  
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program kerja humas    dibagi menjadi dua sub bidang  yakni  bidang  

program kerja internal  dan eksternal. Bidang program kerja internal 

meliputi: Arisan, Website, Reuni Akbar, dan Kalender, sedangkan 

program kerja eksternal meliputi: Nur Rohman Peduli, Parenting, Home 

Visit, Nur Rohman Fair, Jum’at Berkah, dan Tarawih Keliling, (3)  

Pelaksanaan  progam  kerja humas menyatakan bahwa  untuk 

membangun    citra  sekolah  yakni  dengan  melaksanakan program 

kerja internal maupun eksternal, dimana  masing-masing program kerja 

memiliki peran dalam membangun citra, (4) Evaluasi program kerja 

humas dilakukan  setelah  program kerja internal maupun eksternal 

terlaksana, tentunya dengan melihat efisiensi serta efektifitas setiap 

program kerja. Sehingga pada setiap tahapan tersebut melahirkan mirror 

image, current image, multiple image, wish image, dan corporate 
image. 
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PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT IN BUILDING THE 

IMAGE OF SCHOOLS IN NUR ROHMAN SLOGOHIMO 

WONOGIRI INTEGRATED ISLAMIC PRIMARY SCHOOL 

Abstract 

 

One of the problems faced recently by elementary schools is the 

declining image of the school. This is characterized by a decrease in the 

level of public trust in elementary schools and the number of students 

that always decreases every year, so it must strive to improve the image. 

Based on the results of observations and brief interviews that researchers 

conducted, the study was conducted at SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri because there is uniqueness that is even though the school is 

in a rural area and only 14 years old, but already has a large number of 

students. However, based on the observations, it can be known that the 

large number of students must be balanced with a good relationship with 

the community in order for the institution to have a positive image. 

Therefore, researchers are interested in conducting in-depth research 

related to the image built by the school by maximizing the role of public 

relations. 

This study aims to: (1) Explain public relations planning, (2) 

Explain the organizing of public relations work programs, (3) Explain 

the implementation of public relations work programs, (4) Explain the 

evaluation of public relations work programs in building the image of 

schools in SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri.  

    Qualitative approach with case study design is a research 

method used. In-depth interviews, participatory observations, and 

documentation are the data collection techniques used.   

From the results of the study stated that: (1) Public relations 

planning at SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri begins by setting 

goals including: existence, publication, and giving birth to a generation 

that excels in akhlaq and academic achievement. Furthermore, the 
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creation of public relations work program with the beginning of 

determination: name, purpose, description of activities, implementation 

time, budget, and person in charge of each work program, (2) 

Organizing public relations work program is divided into two sub-fields, 

namely internal and external work programs. The areas of internal work 

programs include: Arisan, Website, Reuni Akbar, and Kalender, while 

external work programs include: Nur Rohman Peduli, Parenting, Home 

Visit, Nur Rohman Fair, Jum'at Berkah, and Tarawih Keliling, (3) 

Implementation of public relations work programs states that to build 

the image of the school by carrying out internal and external work 

programs, where each work program has a role in building an image, (4) 

Evaluation of work programs carried out after the internal and external 

work programs are carried out , of course by looking at the efficiency 

and effectiveness of each work program. So that at each stage it gives 

birth to mirror image, current image, multiple image, wish image, and 

corporate image. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Hubungan  masyarakat  dengan  sekolah menjadi  

kebutuhan  bersama  untuk meningkatkan  kualitas  sekolah  

dan  terjalinya komunikasi  yang  baik  antara  sekolah  dan 

masyarakatnya.  Program  sekolah  dan  kegiatan sekolah  yang  

berhubungan dengan masyarakat  memerlukan dukungan  dan  

peran  serta  orang  tua  siswa  dan masyarakat  untuk  

mencapai  tujuan  kegiatan sekolah.  Dengan terjalinnya 

hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat 

maka sekolah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Jika 

lembaga pendidikan dapat diterima dengan baik ditengah-

tengah masyarakat maka citranya akan meningkat. 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  

anaknya.  



2 

 

 
 

Sebab  itu,  sekolah dituntut memberikan layanan informasi 

pendidikan dan informasi kegiatan  yang ada di sekolah.
1
  

Jati diri lembaga pendidikan tercermin dari persepsi 

masyarakat yang nantinya akan membentuk citra sekolah.
2
 

Kesesuaian antara fakta dengan realita yang ada dilembaga 

tersebut perlu dibangun secara jujur agar citra yang 

dipersepsikan  oleh  publik  adalah  baik  dan  benar.  

Konsumen akan tumbuh sikap kepercayaan yang tinggi dan 

mampu menarik sanak famili merupakan manfaat  apabila 

suatu  lembaga  pendidikan  menampilkan  citra  positif .
3
 

Pendapat  di  atas  diperkuat  oleh  Siswanto  Sutojo  

menyampaikan, adapun  kegunaan citra  yang  bagus  dan  kuat  

bagi  sekolah/madrasah  adalah sebagai  berikut: 1.  Daya  

saing  jangka  menengah  dan  panjang  yang  sangat baik,  2. 

Menjadi  pelindung  selama  masa  sulit,  3.  Menjadi  daya  

magnet bagi konsumen,  4. Menaikkan hasil guna perusahaan, 

5. Penghematan dana yang digunakan.
4
 

                                                           
      

1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, 6. 

       
2
 Siswanto  Sutojo, Membangun  Citra  Perusahaan, (Jakarta:  PT  

Damar  Mulia,  2004), 34. 

       
3
 Soebagio  Atmodiwiryo. Manajemen  Pendidikan  Indonesia,(Jakarta:  

Ardadizya  Jaya, 2000), 71. 

       
4
 Syariffudin S. Gassing dan Suryanto, Public Relations, (Yogyakarta: 

Andi, 2016), 159-160. 
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Untuk  menciptakan  citra  sekolah/madrasah  yang  baik 

tugas  humas dalam  hal pencitraaan  sangat dibutuhkan.  Citra  

yang  positif akan terwujud dengan adanya manajemen humas 

yang baik. Kegiatan-kegiatan serta kelebihan  

sekolah/Madrasah  ke publik dikomunikasikan oleh humas 

sekolah.   

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Maamarah 

Persepsi  masyarakat  menganggap  SDN  Ungaran 02, 04 

merupakan  sekolah ”kelas  dua”  merupakan  citra  negatif  

yang  mempengaruhi kurang  berminatnya  orang  tua peserta  

didik  untuk  menyekolahkan  putra-putri  mereka ke  SDN  

Ungaran 02, 04.  Hal  ini dibuktikan dari semakin menurunnya 

jumlah peserta didik dari tahun ke tahun. Dari beberapa 

wawancara dengan informan tentang SDN Ungaran 02, 04 

diperoleh informasi bahwa mutu sekolah ini  memang 

dipersepsikan  rendah.  Pandangan  tersebut  sebenarnya  dapat  

diterima, karena  selama  ini  kegiatan  lomba  baik  akademik    

(LCC,  OSN,  IMSO,  Peserta    Didik Berprestasi) maupun non 

akademik (Cipta Seni, Kreatifitas, Olahraga, Dokter Kecil, 

MAPSI, POPDA, Jambore, Pesta Siaga dll), SDN Ungaran 02, 

04 belum mampu masuk ke peringkat sepuluh besar di tingkat 
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kecamatan. Selain itu prestasi akademik (Ujian Sekolah) juga 

belum maksimal.
5
    

Dari hasil penelitian diatas dapat kita pahami bahwa 

menurunnya sebuah citra di suatu lembaga dapat dilihat dari 

indikator menurunnya jumlah murid setiap tahunnya serta mutu 

lulusan yang kurang terjaga sehingga kepercayaan publik 

terhadap lembaga tersebut semakin menurun. Maka dari itu 

diperlukan manajemen humas yang baik.  

Sedangkan  Mc  Elreath  dalam  bukunya  berjudul 

Managing  Systematic  and  Ethical  Public  Relations,  yang  

dikutip  oleh, Rosady Ruslan mengemukakan : 

“Managing  public  relations  means  researching,  planning, 

implementing  and  evaluating  an  array  of  communication 

activities  sponsored  by  the  organization;  from  small  group 

meetings to international satellite linked press conference, 

from simple brochures to multimedia national campaigns, from 

open house  to  grassroots  political  campaigns,  from  public  

services announcement to crisis management”   

“Manajemen  Humas  berarti  penelitian,  perencanaan, 

pelaksanaan  dan  pengevaluasian  suatau  kegiatan  

                                                           
       

5
 Siti Maamarah, Jurnal Kelola : Jurnal Manajemen Pendidikan 

(Strategi Peningkatan Mutu dan Citra(Image)Sekolah Dasar Negeri di 

Ungaran, Semarang. Volume: 3, No. 1, Januari-Juni 2016 
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komunikasi yang disponsori oleh organisasi: mulai dari 

pertemuan kelompok kecil  hingga  berkaitan  dengan  

konferensi  pers international via satelit, dari pembuatan brosur 

hingga  kampanye nasional melalui multimedia, dari  

menyelenggarakan  acara  open  house hingga  kampanye  

politik,  dari  pengumuman  pelayanan  publik hingga 

menangani kasus manajemen krisis”.
6
 

Sekolah/madrasah  yang  berkualitas perlu diinformasikan 

kepada masyarakat luas dengan manajemen humas sekolah.  

Supaya opini yang baik serta citra positif dari masyarakat dapat 

terwujud dengan manajemen humas yang bagus. Dari data, 

fakta, dan teori yang mendukung daripada pentingnya 

manajemen humas dalam membangun citra sekolah, maka 

peneliti akan fokus membahas lebih mendalam dari setiap 

tahapan dalam proses manjemen humas mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi 

dalam membangun citra sekolah yang terbentuk dari aktivitas 

dan pola hubungan. 

 Sekolah  SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri 

merupakan  sekolah  dasar  dibawah  naungan  Yayasan    

                                                           
       

6
 Rosady  Ruslan, Manajemen  Public  Relations  dan  Media  

Komunikasi,  Konsep danAplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), cet. VII, 31. 
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Pendidikan Islam  Terpadu (YPIT)  Al  Huda  Wonogiri.  

Yayasan Pendidikan  Islam  Terpadu  Al Huda Wonogiri  

berkomitmen kuat  mengembangkan  lembaga  pendidikan 

terbaik.  Dengan  latar  belakang  konsep  yang diniatkan  

melahirkan  generasi  teladan yang cerdas, beriman,  dan  

bertaqwa.   

Dengan  melihat tujuan daripada lembaga  tersebut  dapat 

dipahami  bahwa  sekolah  yang  dapat  dijadikan contoh  yang  

layak  bagi  sekolah  lain  harus dapat  meningkatkan  semua  

aspek  kualitas pendidikan  serta  memperhatikan  peran 

masyarakat  yang  memberi    opini  baik  bagi citra sekolah 

SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri. 

Melihat  peristiwa  di atas  dapat  dimaknai  bahwa tujuan  

utamanya adalah citra sekolah,  dan  sekaligus  merupakan  

reputasi  dan  prestasi  yang hendak  dicapai  bagi  hubungan  

masyarakat serta  sekolah.  Maka dari  itu citra  lembaga  

penting  dan  wajib  dilindungi  supaya  tetap  baik  di mata  

masyarakat,  baik internal  maupun  eksternal.  Jadi  hubungan 

yang harmonis dengan publik dapat terwujud dengan citra yang 

baik. Mengingat untuk menarik simpati masyarakat diperlukan 

identitas sekolah dan reputasi positif agar terwujud citra 

sekolah yang baik. 
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Mengingat  pentingnya  hubungan  masyarakat  di  sekolah,  

serta informasi  yang  dibutuhkan  masyarakat  tentang  sekolah  

yang memiliki citra berkualitas. Maka dari  itu  humas  harus  

dikelola  dengan  baik  supaya  suatu sekolah  memiliki  citra  

yang  baik  serta  timbal balik  positif  dari masyarakat. 

Berdasarkan  fakta  diatas,  maka  peneliti  terdorong  untuk  

melaksanakan penelitian  tentang  “Manajemen  Hubungan 

Masyarakat  dalam  Membangun Citra Sekolah di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Nur Rohman Slogohimo Wonogiri” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan humas dalam membangun citra 

sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri?  

2. Bagaimana pengorganisasian program kerja humas dalam 

membangun citra sekolah  di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri? 

3. Bagaimana pelaksanaan program kerja humas dalam 

membangun citra sekolah di SDIT Nur   Rohman 

Slogohimo Wonogiri? 
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4. Bagaimana evaluasi program kerja humas dalam 

membangun citra sekolah di   SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini   adalah: 

1. Menjelaskan dan menganalisis penerapan perencanaan 

humas dalam membangun citra sekolah di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri.  

2. Menjelaskan dan menganalisis penerapan pengorganisasian 

program kerja humas dalam membangun citra sekolah  bagi 

SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri. 

3. Menjelaskan dan menganalisis penerapan pelaksanaan 

program kerja humas dalam membangun citra sekolah di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri. 

4. Menjelaskan dan menganalisis penerapan evaluasi program 

kerja humas dalam membangun citra sekolah di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri. 

 

D.  Kegunaan Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  baik 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Secara Teoritis 

a. Untuk pengembangan  ilmu  manajemen  pendidikan sebagai 

kontribusi akademik dan sumbangan keilmuan, terkhusus  

manajemen  humas  dalam  membangun  citra sekolah di SDIT 

Nur Rohman Slogohimo Wonogiri.  

b. Jika ada penelitian yang serupa di masa yang akan datang, 

bisa dijadikan sebagai sumber rujukan oleh peneliti-peneliti 

lain.  

2.   Secara Praktis  

a.  Bagi  sekolah,  sebagai bahan masukan yang membangun 

untuk memaksimalkan manajemen humas di sekolah.  

b.  Bahan  pertimbangan  untuk seluruh warga sekolah, yayasan 

khususnya humas sekolah  dalam membangun citra sekolah.  

c. Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  masukan  

untuk  para praktisi  dan peneliti  pendidikan  dalam  rangka  

sumbangsih  kajian  ilmiah  untuk menaikkan  kualitas  tentang  

manajemen  humas  dalam membangun citra sekolah.  
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d.  Bagi  para  pengelola lembaga,  sebagai  salah  satu  

barometer  dalam mengambil kebijakan tentang manajemen 

humas dalam membangun citra sekolah. 

 

E.  Kajian Terdahulu 

Dalam  upaya  menggali  dan  menganalisis  pokok-pokok  

permasalahan dalam penelitian  ini,  tentunya  telah  ada  

beberapa  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya  yang  

memiliki  relevansi  dengan  tema  penelitian  yang  dilakukan 

oleh penulis saat ini. Beberapa penelitian tersebut di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

 Pertama, Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ira  Nur  Harini  

dan  Karwanto, tahun 2014, penelitian  ini  bertujuan  untuk  

mengetahui perencanaan  hubungan masyarakat dalam  

peningkatan pencitraan sekolah di SMP Al Hikmah Surabaya,  

pelaksanaan hubungan masyarakat dalam peningkatan 

pencitraan  sekolah  di  SMP  Al  Hikmah  Surabaya,  evaluasi  

hubungan masyarakat dalam peningkatan pencitraan sekolah di 

SMP Al Hikmah Surabaya  dan  usaha-usaha  yang  dikerjakan  

dalam  peningkatan hubungan  masyarakat  di  SMP  Al  

Hikmah  Surabaya.  Penelitian menggunakan  penelitian  

kualitatif. Hasil  penelitian  ini  adalah  pertama, perencanaan  
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hubungan  masyarakat  dalam peningkatan  pencitraan sekolah  

di  SMP  Al Hikmah  Surabaya  melibatkan  semua  pengelola  

sekolah dengan mengagendakan semua kegiatan humas serta 

perencanaan yang baik dan  rinci  melalui  rapat  program  

tahunan.  Kedua,  pelaksanaan  hubungan masyarakat  di  SMP  

Al  Hikmah  Surabaya  dilaksanakan  sesuai  perencanaan 

dimana  tugas  humas  menginformasikan  segala  kegiatan  di  

sekolah  untuk dapat diketahui masyarakat. Ketiga,  evaluasi 

hubungan masyarakat di SMP Al  Hikmah  Surabaya  

dilakukan  sesuai  standart  pelayanan  sekolah,  evaluasi 

dilakukan  oleh  pihak  ekternal  dan pihak  internal  sekolah.  

Keempat,  usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam  upaya  

peningkatan  hubungan  masyarakat  di SMP Al Hikmah 

Surabaya dengan peningkatan penyampian informasi pada 

masyarakat,  memperbaharui informasi  melalui  sarana  

informasi  yang  dimiliki sekolah seperti  majalah  sekolah,  

website  sekolah,  maupun  media  informasi atau sarana 

informasi lain.
7
 

                                                           
       

7
 Ira  Nur  Harini  dan  Karwanto,  Manajemen  Hubungan Masyarakat  

dalam  Upaya Peningkatan Pencitraan Sekolah (Studi Kasus di SMP Al 

Hikmah Surabaya) “Jurnal  Inspirasi Manajemen Pendidikan”, Vol. 4 No. 4 

(April , 2014)Surabaya, 8-20. 
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Kedua, Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Burhan  Nudin  

tahun  2015  yang bertujuan  mengetahui  fungsi  manajemen  

humas,  bagaimana  untuk keberhasilan  manajemen humas, 

faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan  

pengelolaan  pendidikan  di  SD  Muhammadiyah  Kadisoka 

Kalasan  Sleman.  Penelitian  menggunakan  penelitian  

kualitatif.  Hasil penelitian  ini  adalah  terkait  dengan  fungsi  

manajemen  humas  dalam peningkatan  pengelolaan  

pendidikan  di  SD  Muhammadiyah  Kadisoka berupa 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah cukup efektif 

dengan program-program  humas  seperti:  acara  pertemuan  

wali  murid,  acara pengajian ahad perdana,  pengajian akbar 

syawalan,  acara awal dan akhir tahun, home visit, school 

visitation, kunjungan ke sekolah lain, karya wisata, pentas  

seni,  buka  bersama  dan  lain sebagainya. Bentuk  

keberhasilan humas  di  SD  Muhammadiyah  Kadisoka  dapat  

dilihat  dari  terlaksananya program humas, prestasi sekolah 

yang meningkat sehingga menjadi sekolah favorit  berbasis  

agama  yang  kuat,  bertambahnya  sarpras,  memiliki  sekolah 

cabang  di  Bayen,  bertambahnya  jumlah  siswa  saat  ini,  

nama  sekolah semakin  dikenal  oleh  masyarakat  luas.  Faktor  

pendukungnya antara  lain dukungan  serta  partisipasi  aktif  
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dari  kepala  sekolah,  pendidik,  dan  seluruh staf, adanya 

pertanggungjawaban komite sekolah, peran aktif wali murid 

dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 

terlalu banyaknya tugas dan wewenang dimana ada guru yang 

dibebani dengan tugas tambahan lebih dari satu bidang seperti 

koorbid kesiswaan yang merangkap sebagai koorbid humas  

sehingga  kinerjanya  kurang  maksimal  akan  bisa  terjadi  

tumpang tindih, minimnya anggaran meskipun sudah ada BOS 

dari pemerintah pusat yang  dirasa  masih  kurang  sehingga  

ada  beberapa  program  humas  terkait dengan pemberdayaan 

masyarakat sekitar menjadi tertunda.
8
 

Ketiga, tesis karya Muhammad Mahfudh pada tahun 2013 

dengan judul“ Manajemen Humas  Dalam  Meningkatkan  

Hubungan  Masyarakat  di  MINU Trate  Putri  Gresik ”. 

Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa:  

1)Meningkatnya  komunikasi  yang  baik  masyarakat  internal  

maupun  eksternal,yaitu  terciptanya  komunikasi  yang  baik  

antara  pimpinan  madrasah  beserta bawahannya serta adanya 

kepercayaan dari masyarakat terhadap madrasah, 

2)Meningktnya  kerja  sama  dengan  dengan  lembaga  

                                                           
       

8
 Burhan  Nudin, Manajemen  Humas dalam Peningkatan Pengelolaan 

Pendidikan di SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan Sleman, Tesis, 

(Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015) 
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eksternal,  yaitu  sempoa mentari  dalam  bidang  matematika,  

3)  Faktor  pendukung  adalah  adanya dukungan  dan  

partisipasi  aktif  dari  kepala  madrasah,  para  pendidik dan 

seluruh  staf,  adanya  tanggung  jawab  komite  madrasah,  dan  

peran  aktif  walimurid yang terwadahi dalam organisasi 

paguyuban orang tua murid dan guru (POMG). Sedangkan 

faktor penghambatnya  yaitu pejabat yang bersangkutan belum  

sepenuhnya  memiliki  kompetensi,  kewenangannya  dibatasi  

atau tumpang  tindih  serta  minimnya  anggaran  yang  dimiliki  

serta  terbatasnya tenaga humas.
9
 

Adapun  letak  persamaan dari  beberapa  penelitian  di  

atas  dengan penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah sama-

sama membicarakan keterlibatan  masyarakat  dalam  

pendidikan. Selanjutnya, yang menjadi  faktor  pembeda  dari  

penelitian  yang  sudah  lebih  dulu  adalah  pada kondisi  awal  

yang  melatarbelakangi  munculnya inisiasi  sekolah  dalam 

meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat. Kondisi itu 

berangkat dari keterbatasan  sekolah  dalam  hal  ketersediaan  

sarpras dan  hubungan  yang kurang harmonis antara pihak 

sekolah dengan masyarakat karena kurang adanya komunkasi  

                                                           
       

9
 Muhammad  Mahfudh, “Manajemen Humas  Dalam  Meningkatkan  

Hubungan Masyarakat  di  MINU  Trate  Putri  Gresik”,Tesis(Yogyakarta:  

Program  Pascasarjana  UIN  SunanKalijaga,2013). 
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yang  baik.  Akan  tetapi  seiring  berjalannya  waktu  justru 

keadaannya  berubah,  bahkan masyarakat  tergerak membantu  

sekolah. Maka  dari  itu, dalam  penelitian  yang  akan  

dilakukan  oleh penulis  tentunya akan  memberikan  sajian  

yang    berbeda  dengan  penelitian  yang  dahulu. 

 

F.  Metode Penelitian 

1.   Pendekatan dan Jenis Penelitian.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut  

Corbin  dan  Strauss  dalam  Wahidmurni pendekatan kualitatif 

merupakan  bentuk  penelitian dimana  peneliti  dalam  

mengumpulkan  dan  menganalisis  data  menjadi  bagian dari  

proses  penelitian  sebagai  partisipan  bersama  informan  yang  

memberikan data.
10

  

 Alasan menerapkan pendekatan kualitatif diantaranya 

sebagai berikut:   

1. Untuk  mendalami  tentang  manajemen  humas  dalam 

membangun   citra sekolah.  

2. Untuk menemukan wilayah yang belum diteliti secara 

komprehensif.   

                                                           
       

10
Wahidmuri, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif (Repositori UIN 

Malang,  Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang), 5.   
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3.  Untuk  menemukan  variabel  yang  sesuai,  nantinya  bisa  

diuji  melalui bentuk-bentuk penelitian kuantitatif.   

4. Menggunakan  pendekatan  yang menyeluruh dalam  

memahami peristiwa yang ada.   

Jenis  penelitian ini  adalah  studi  kasus  sebagaimana 

dijelaskan  Yin  dalam  Wahidmurni studi  kasus  merupakan  

penyelidikan empiris  kontemporer  dalam  konteks  kehidupan  

nyata,  terutama  ketika  batas-batas antara fenomena dan 

konteks tidak begitu jelas.
11

 Alasan memeilih rancangan studi 

kasus adalah  untuk  membantu  mengembangkan  manajemen  

humas  dalam membangun citra sekolah.  

2.   Lokasi Penelitian  

Penelitian  ini  dilakukan  di  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri  karena peneliti  melakukan  penelitian  di 

sekolah tersebut, dengan pertimbangan kemenarikan, keunikan, 

serta realita:  

1. SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri sebagai  sekolah 

swasta  terbaik   di  Kecamatan Slogohimo Kabupaten 

Wonogiri. 2. SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri sebagai 

sekolah rujukan di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri  

dan  telah terakreditasi A.  

                                                           
       

11
 Ibid.,  5. 
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3. SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri  merupakan satu-

satunya  SD  swasta  di  Kecamatan Slogohimo Kabupaten 

Wonogiri yang menggunakan sistem kurikulum terpadu.  

4. SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri berupaya 

meningkatkan citra sekolah. 

3.   Kehadiran Peneliti  

Peran serta peneliti dalam penelitian kualitatif sangat 

dibutuhkan, sebab peneliti merupakan instrumen  pengumpulan  

data  yang  utama sehingga  kehadiran  peneliti  sangat 

dibutuhkan dalam  menguraikan  data.  Dengan terlibat 

langsung ke lapangan maka peneliti dapat menyaksikan secara 

langsung kejadian di wilayah  yang akan diteliti. Peneliti juga 

merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan data,  

menganalisis,  menafsirkan  data,  dan  pada akhirnya menjadi 

pelapor hasil penelitianya.
12

 

Peneliti  berupaya  bersifat  selektif,  penuh dengan  kehati-

hatian, serta  serta sungguh - sungguh  dalam  menyeleksi  data  

sesuai  dengan  fakta  sebenarnya,  sehingga data  yang  

dikumpulkan  benar-benar  sesuai  dan  terjamin  kevalidannya. 

                                                           
       

12
 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif. (Bandung:  PT  

Remaja  Rosdakarya, 2007), 121. 
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Peneliti berusaha menghindari  persepsi  yang  dapat  

menyinggung  perasaan maupun merugikan lembaga.  

Dalam  memilih  informan,  peneliti  menerapkan  teknik 

purposif   yaitu  peneliti  memilih  orang-orang  yang  dianggap 

mengetahui  secara  jelas  permasalahan  yang  diteliti.  

Informan  yang  secara  riil mengetahui  adalah pengurus 

yayasan, kepala sekolah,  waka  humas, dan  dewan guru SDIT 

Nur Rohman Slogohimo Wonogiri.  

4.  Data dan Sumber Data Penelitian  

Data  kualitatif  adalah  apa  yang  diungkapkan  oleh  

orang-orang  yang berkaitan dengan garis besar pertanyaan 

yang diberikan oleh peneliti. Apa yang orang-orang  

ungkapkan  itu  adalah  sumber  utama  data  kualitatif,  apa  

yang informan  nyatakan  didapat  secara  verbal  melalui 

wawancara  atau   bentuk tertulis melalui analisa dokumen atau 

respon survey.
13

 

1.  Sumber Data Primer   

     Sumber  data  primer  adalah  data yang  dikumpulkan,  

diolah  dan ditampilkan  oleh  peneliti  dari  sumber  utama.  

Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  sumber  data  utama  

                                                           
       

13
 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), 177. 
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yaitu:  Waka  Humas  sebagai key  informan. Kepala Sekolah, 

Guru, Siswa, dan Orang tua siswa SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri.   

2.   Sumber Data Sekunder  

Sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data  pendukung  

yang berfungsi  mendukung  data  yang  dibutuhkan  oleh  data  

primer.  Sumber  data  sekunder  yang  dibutuhkan  adalah :    

buku-buku,  jurnal,  artikel, makalah,  majalah,  dokumen-

dokumen  yang  berkaitan  dengan kehumasan, dokumen  

berupa  foto  dan  dokumen  tentang  kehumasan  SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri.  

Untuk  menetapkan  sumber  data  dalam  penelitian  ini,  

peneliti menerapkan  teknik  sampling  secara  purposif  yang  

kemudian diwujudkan  melalui  desain yaitu  peneliti  akan  

mengumpulkan data seluas-luasnya  kemudian  dipersempit  

dan  dipertajam  sesuai  fokus penelitian.
14

 

 Untuk  mendapatkan  kedalaman  dan  kevalidan  data  maka  

dicari key informan yang  memenuhi  kriteria-kriteria  tertentu  

dan dianggap  mengerti, kompeten,  dan bisa dipercaya, untuk 

menjadi sumber data yang baik serta memahami problemnya 

                                                           
       

14
 Bogdan,  R.C.  &  Biklen,  S.  K. Qualitatif  Research  for  

Education,  A  Introduction  To Theory And Methods (Boston: allyn and 

Bacon Inc. 1992) 62. 
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secara mendalam serta bisa memberikan informasi kepada 

peneliti sesuai  tujuan  penelitian.  Pengambilan  sampel  secara  

purposif  oleh  peneliti dikerjakan  atas  dasar  pertimbangan  

yaitu  subjek  dan  informan  yang  diambil adalah orang yang 

dapat memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai 

fokus penelitian. 

Dalam  menentukan  informan  penelitian  ini,  peneliti  

menggunakan kriteria  awal  mendekati  informan  yang  

dinyatakan  oleh  Spradley yaitu: 1. subjek yang cukup lama 

dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang menjadi 

tempat peneliti, 2. subjek yang masih aktif terlibat di 

lingkungan  kerja  yang  menjadi  sarana  peneliti,  3. subjek  

yang  masih banyak  memiliki  waktu  untuk  dimintai  

keterangan  atau  informasi  oleh peneliti,  4.  subjek  yang  

tidak  mengemas  informasi,  tetapi  relatif memberikan  

hubungan  yang  sesungguhnya,  dan  5. subjek  yang  

tergolong  asing bagi peneliti. Berikut rancangan penelitian 

yang dilakukan: 

Tabel 1.1 Rancangan Sumber Data Penelitian 

Fokus Indikator Data/Informasi 

Tema 

Informan 

Membangu

n Citra 

1. Persepsi  

2. Kognisi  

Image Analysis  

A.Kegiatan 

Pengurus 

Yayasan, 
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Sekolah 3. Sikap wawancara.  

1.Menurut  

Bapak mengapa  

SDIT Nur 

Rohman 

Slogohimo 

Wonogiri 

membangun 

citras sekolah?    

2.Bagaimana  

menurut Bapak  

pandangan 

stakeholder  

terhadap 

citra sekolah 

ini? 

Kepala  

sekolah, 

Waka  

Humas, dan 

Guru.   

Kepala  

Sekolah,  

Waka  

Humas, dan 

Guru, 

Orang 

tua/wali 

siswa   

  B.Kegiatan 

Observasi.  

Mempelajari 

citra yang 

berkembang di 

SDIT Nur 

Rohman 

Slogohimo 

Wonogiri. 

. 

Observasi. 

Fungsi-

fungsi  

Manajemen 

Humas 

1. Perencanaan   

a. Menetapkan  

sasaran.  

b. Alat untuk  

mencapai 

tujuan. 

Perencanaan 

pengelolaan  

humas.  

A. Wawancara.  

1. Bagaimana  

menurut Bapak 

apa saja 

Pengurus 

yayasan, 

Kepala  

sekolah, 

Waka  

Humas dan  

guru. 



22 

 

 
 

persiapan 

dalam 

membangun 

citra sekolah?   

2.Menurut 

Bapak  apa  

citra yang 

diharapkan  di 

sekolah ini? 

  B.Kegiatan 

Observasi.  

1.Mempelajari  

publikasi Citra 

SDIT Nur 

RohmanSlogoh

imo Wonogiri 

. 

Observasi   

  C.Kegiatan 

Dokumentasi.  

1.Software/hard

ware progam- 

progam humas.   

2.Software/hard

ware dalam 

merumuskan 

citra sekolah  

3.Foto-foto 

kegiatan rapat 

kehumasan. 

Dokumentas

i 

 2.Pengorganisa

sian  

a.Pembagian 

tugas  

Pengelolaan 

SDM humas  

A.Wawancara.  

1.Menurut 

Waka 

Humas,  

guru, 
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b.Membentuk 

bagian-bagian 

kegiatan  

c.Mendelegasik

an  

d.Menentukan 

tugas dan 

tanggung jawab 

Bapak mengapa 

penting  dibuat  

struktur  

kehumasan?   

2.Menurut  

Bapak siapa 

saja  yang  

memiliki tugas 

kehumasan? 

  B. 

Dokumentasi.  

1.Software/hard

ware Job 

description 

humas  

2.struktur 

organisasi 

humas 

Dokumentas

i. 

 3.Pelaksanaan  

a.Melaksanaka

n tugas-tugas 

yang telah 

ditetapkan 

Perwujudan 

progam humas  

A. Kegiatan 

Wawancara.  

1.Apakah 

menurut Bapak 

pelaksanaan  

publikasi citra  

sekolah ini  

sudah  

esuai rencana?  

2.Menurut  

Bapak 

bagaimana  

upaya dalam  

Waka 

Humas dan 

Guru 
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mendapatkan  

 citra sekolah? 

  B. Kegiatan  

Observasi.  

1.Menganalisis 

kegiatan 

pelaksanaan 

humas di 

sekolah. 

Observasi 

  C.Kegiatan 

Dokumentasi.   

1.Foto-foto 

kegiatan  

pelaksanaan 

humas.   

2.Software/hard

ware strategi 

pelaksanaan  

humas 

Dokumentas

i 

 4. Evaluasi  

a.Mengendalika

n  

b. Membimbing  

c. 

Menindaklanjut

i 

Penilaian kerja 

humas.  

A.Kegiatan 

Wawancara.  

1.Bagaimana  

evaluasi bapak  

terhadap  

pelaksanaan 

kegiatan  

publikasi  citra  

di  sekolah ini?  

2.Menurut  

Bapak  

mengapa 

Yayasan,Ke

pala sekolah 

Waka 

Humas  

dan Guru. 
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penting ada  

evaluasi 

kegiatan  

publikasi  citra  

sekolah? 

  B.Kegiatan 

Dokumentasi.  

1.software/hard

ware progam 

tindak lanjut 

kegiatan 

humas. 

Dokumentas

i 

Kepemimpi

nan Humas 

1. Komunikasi  

a. Komunikasi  

Formal  

b. Komunikasi  

Nonformal  

3. Komunikasi  

Informal  

4. Komunikasi  

Teknis  

5. Komunikasi  

Prosedural 

Kepemimpin 

humas  

1.Bagaimana 

komunikasi  

yang bapak 

gunakan di 

rapat-rapat 

sekolah untuk  

meraih citra 

sekolah?  

2.Bagaimana 

komunikasi 

yang bapak 

gunakan di luar 

sekolah untuk 

meraih citra 

sekolah? 

Waka 

Humas 

Dampak 

citra bagi 

sekolah 

1. Daya saing 

jangka 

menengah dan 

panjang yang 

Implikasi citra 

sekolah   

A.Kegiatan 

Wawancara.  

Kepala  

sekolah, 

Waka  

Humas dan  
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mantap  

2.Menjadi 

perisai selama 

masa krisis  

3. Menjadi 

daya tarik 

eksekutif andal  

4.Meningkatka

n efektivitas 

strategipemasar

an  

5.Penghematan

biaya  

operasional 

1.Bagaimana 

menurut Bapak 

manfaat adanya  

citra yang 

dibangun bagi 

sekolah?    

2.Bagaimana 

menurut Bapak 

daya saing 

sekolah ini 

dengan sekolah 

lingkungan 

sekitar SDIT 

sini? 

Guru. 

  B.Kegiatan 

Dokumentasi.  

1. Data grafik 

siswa-siswi 

SDIT Nur 

Rohman dari 

tahun ke tahun.  

2.Data 

anggaran untuk 

kegiatan PPDB. 

Dokumentas

i 

 

 

 

5.   Instrumen Penelitian  

Objek  dan  subjek  yang  diteliti sebagai bahan informasi 

serta instrumen peneliti ketika berada dilapangan. Instrumen 
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dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan tujuan yang 

diinginkan.
15

 

Instrumen  penelitian  merupakan  alat  bantu  bagi  peneliti  

dalam mengumpulkan  data.  Sebagaimana  sudah  dinyatakan  

sebelumnya  bahwa  dalam penelitian ini, peneliti menjadi 

instrumen kunci atau utama, sebagai instrumen kunci,  peneliti  

melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  instrumen 

tambahan  berupa  pedoman  wawancara,  pedoman  observasi  

dan  dokumen-dokumen  berupa  foto-foto  kegiatan  ataupun  

data software/hardware tentang kegiatan humas.  

6.   Teknik Pengumpulan Data  

Tiga  teknik  pengumpulan  data digunakan dalam 

penelitian ini  yang dilakukan. Observasi partisipasi  

(pengamatan),  wawancara (interview),  dan  studi  

dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan.  

a.  Observasi partisipasi.  

     Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik 

participant observations,  yaitu  peneliti  terlibat  dalam 

berinteraksi  pada kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  subjek  

penelitian  SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri,  selain  itu  

                                                           
       

15
 Sukardi, Metodologi  Penelitian  Pendidikan,  Kopetensi dan 

Praktiknya (Jakarta:  Bumi Aksara, 2005),  121. 
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juga  mengumpulkan  data  secara  sistematik  dalam bentuk  

catatan  lapangan,  maka dari itu,  peneliti  benar - benar 

mendalami obyek penelitian.   Hal-hal  yang  diamati  dalam  

penelitin  ini  secara  umum  meliputi  kegiatan  kehumasan,  

serta  kegiatan  yang  terkait  dengan fokus penelitian.  

b.   Wawancara.  

Jenis  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

adalah   interview bebas terpimpin. Peneliti melaksanakan 

wawancara  yang pertama  kepada key  informan  yakni  waka  

humas  untuk  menggali informasi  utama  berkaitan  dengan  

membangun  citra  sekolah  dan  fokus penelitian lainnya.  

Kemudian  hari  selanjutnya  peneliti  melakukan wawancara 

dengan yayasan dan kepala sekolah untuk memperkuat hasil 

wawancara di  hari  pertama  terkait  dengan  membangun  citra  

sekolah dan  fokus penelitian yang diinginkan.   

Kemudian hari selanjutnya kepada informan lainnya seperti 

guru  dan  siswa  untuk  memperkuat  data  yang  diinginkan.  

Dalam  setiap pertemuan  peneliti  melakukan  wawancara  

kepada  satu  informan. Kemudian  setelah  wawancara selesai  

kepada  setiap  informan,  peneliti langsung  melakukan  

koding  data.  Data  dikoding  untuk  memudahkan dan 

menemukan temuan data.  
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c.  Studi Dokumentasi.   

     Pada saat wawancara dilakukan dokumentasi sebagai alat 

bantu. Dokumen-dokumen  data  sekolah, foto-foto kegiatan  

yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian adalah beberapa hal 

yang didokumentasikan.  Dokumen yang diinginkan oleh 

peneliti antara lain sebagai berikut:  

a.  Progam-progam kerja humas. 

b. Dokumen  perumusan citra sekolah  

c. Foto-foto kegiatan rapat kehumasan.  

d. Dokumen Job description humas  

e. Struktur organisasi humas  

f. Foto-foto kegiatan pelaksanaan program kerja  humas.  

g. Dokumen progam strategi pelaksanaan program kerja 

humas. 

h. Dokumen progam tindak lanjut kegiatan humas.  

i. Data grafik siswa-siswi SDIT Nur Rohman Slogohimo dari 

tahun ke tahun.  

j.  Data anggaran untuk kegiatan PPDB. 

 

7.  Teknik Analisis Data  

Proses analisis  data  kualitatif adalah:  1.  mencatat hasil 

catatan lapangan dengan di beri tanda supaya sumber datanya 
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tetap  bisa  dilacak,  2. Mengumpulkan,  memilah-milah,  

mengklasifikasikan, mensistensiskan, membuat ikhtisar, dan 

membuat indeksnya, 3. berpikir dengan cara membuat 

klasifikasi supaya data mempunyai arti, mencari dan 

mendapatkan pola hubungan, dan membuat temuan-temuan 

umum.
16

 

Metode  analisis data  miliik  Miles  &  Humbernam 

digunakan dalam penelitian ini  yaitu  analisis  model  

interaktif.  Analisis data  berlangsung  secara  selaras  yang  

dilakukan  bersamaan  dengan  proses pengumpulan  data  

dengan  tahapan:  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyaji 

data dan kesimpulan atau verifikasi.
17

  

a.   Pengumpulan Data   

Deskripsi  dan  refleksi merupakan dua aspek dalam catatan 

lapangan yang terdapat pada observasi,  wawancara,  dan 

dokumentasi.  Kemudian apa  yang dilihat, didengar, dirasakan, 

disaksikan dan dialami  sendiri  oleh  peneliti  tanpa  adanya  

pendapat  dan  penafsiran  dari  peneliti tentang fenomena yang 

dijumpai merupakan data alami dalam catatan deskripsi. 

                                                           
       

16
 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif. (Bandung:  PT  

Remaja  Rosdakarya, 2007), 248. 

       
17

 Miles, M. B. & Humbernam Am, An Expended source Book, 

Qualitatif Data Analysis (London: Sage Publication, 1984),  20. 
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Sementara catatan  yang  mengandung  kesan, komentar  dan  

tafsiran  peneliti  tentang  temuan  yang  dijumpai  dan 

merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap 

berikutnya termuat dalam catatan refleksi. Wawancara  kepada 

beberapa informan digunakan untuk mendapatkan catatan 

tersebut.  

b.   Reduksi Data (Data Reduction)  

Data  yang  didapat  di  lapangan  ditulis  dalam  bentuk  

laporan atau uraian yang terinci, kemudian disederhanakan dan 

difokuskan pada hal yang  penting  dan  dilakukan  klasifikasi  

yang  sesuai  dengan  fokus penelitian. Di  lapangan  data  yang  

didapat  sangat  banyak,  sehingga  perlu  diteliti dan  diperinci  

sesuai  dengan  fokus  penelitian  yaitu  tentang  manajemen 

humas  dalam  membangun  citra sekolah. Peneliti  melakukan  

seleksi,  membuat  ringkasan  atau  uraian  singkat, serta 

menggolongkan  data dalam mereduksi data yang berguna 

untuk  memperjelas,  mempersingkat,  membuat  fokus dan  

kemudian  mengeliminasi  data  yang  tidak  dibutuhkan.  

Reduksi  data berlangsung  secara berkesinambungan  selama  
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penelitian  kualitatif  berjalan  dan merupakan bagian dari 

analisis.
18

 

c.   Penyajian Data (Data Display).  

Sekumpulan  informasi  yang tersusun  sehingga 

memberikan  kemungkinan  penarikan  kesimpulan  dan  

pengambilan tindakan disebut dengan penyajian data. 

Sedangkan matrik,  skema,  tabel  dan jaringan  kerja  yang  

berkaitan  dengan  kegiatan merupakan informasi – informasi 

yang ada didalamnya.  Peneliti akan mengerti apa yang akan 

terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu pada  analisis  data  

ataupun  langkah-langkah  lain  berdasarkan  penelitiannya dari  

dalam penyajian data yang dimiliki peneliti.
19

 

d.   Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.   

Penarikan  kesimpulan  menyangkut  pandangan  peneliti,  

yaitu penjabaran arti dari data yang disajikan. Peneliti berusaha 

menemukan makna  dari  data  yang  telah  diperoleh  dalam  

penelitian,  serta  menganalisis data  dan  selanjutnya  menarik  

kesimpulan. Sebelum  menarik  kesimpulan, peneliti  harus  

menemukan  pola,  hubungan  persamaan  dan  sebagainya  

                                                           
       

18
 Mathew  B.  Miles  &  A.  Huberman, Analisis  Data  Kualitatif  

Buku Sumber  Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: UPI Press, 2009), . 

16. 

       
19

 Ibid.,16 



33 

 

 
 

antar detail  untuk  dipahami  selanjutnya  disimpulkan. 

Selanjutnya  skematis proses analisis interaktif dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Teknik Analisis Data 

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari hasil 

wawancara kepada setiap  informan  yang  sudah  ditentukan  

kemudian  dilakukan  koding  data. Kemudian peneliti 

menyuguhkan data yang sudah dikoding dari hasil wawancara 

disuguhkan  dalam  bentuk  tabel.  Kemudian  peneliti  

mereduksi  atau  mengurangi data-data  yang  tidak  sesuai  

dengan  fokus  penelitian.  Setelah  data  direduksi peneliti 

menarik kesimpulan data yang didapat dan menghasilkan 

temuan data.   

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 
Kesimpulan – 

kesimpulan : 

Gambaran / 

verifikasi 

Penyajian Data 
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8.   Pengecekan Keabsahan Data.  

Uji  kredibilitas digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 

keabsahan data dalam penelitian. Dalam  bukunya Sugiyono 

dijelaskan  uji  kredibilitas  data  atau  kepercayaan  terhadap  

data hasil  penelitian  kualitatif  antara  lain:  1.  Perpanjangan  

pengamatan,  2. Meningkatkan  ketekunan,  3.  Triangulasi,  4.  

Analisis  kasus  negatif,  5. Menggunakan bahan refrensi, dan 

6. Member check.
20

 

Berdasarkan  enam  uji  kredibilitas  di  atas  peneliti  

mendapatkan  kredibilitas  data dengan menggunakan 

triangulasi data.  Peneliti  menggunakan triangulasi  sumber  

dan  triangulasi  teknik.  Triangulasi  sumber  adalah mengecek  

kebenaran  informasi  yang  didapat  melalui  hasil  wawancara  

dari berbagai  sumber  informan.  Sumber  informan dalam  

penelitian  diantaranya,  yayasan, kepala  sekolah,  waka 

humas, dan guru.  Dari  semua  informan  tersebut  peneliti  

mengeksplorasi  data yang berhubungan dengan  fokus  

penelitian.  Kemudian  melakukan  koding  data  untuk 

mendapatkan validitas data dari semua informan yang telah 

ditentukan.   

                                                           
       

20
 Sugiyono, Memahami PenelitianKualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2010). 



35 

 

 
 

Sedangkan  triangulasi  teknik  dilakukan  dengan  cara 

membandingkan  informasi  atau  data  dengan  mengecek  dari  

hasil observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Dalam  hal  

ini  peneliti  melakukan wawancara terlebih dahulu kepada 

semua informan untuk memperoleh data yang  diperlukan.  

kemudian  peneliti  melakukan  observasi  untuk  mengecek 

dari  hasil  wawancara  supaya  memperoleh  data  yang  valid.  

Kemudian menguatkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  

wawancara  dan  observasi  dengan teknik dokumentasi yakni 

berupa berkas-berkas, file, dan foto-foto kegiatan yang sesuai 

dengan fokus penelitian. 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika bertujuan untuk mempermudah para pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang ada didalamnya. Dalam 

penulisan laporan nanti terdiri dari tujuh batang tubuh, adapun 

sistematika pembahasannya sebagai berikut : 

Bab Pertama Pendahuluan: berfungsi untuk memberi 

gambaran secara global permasalahan yang dibahas, yaitu 

terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab kedua Kajian Teori: berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian yang terdiri dari manajemen humas dan 

citra. 

Bab Ketiga Paparan Data SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri: yang berisi sejarah dan profil sekolah, serta 

penerapan perencanaan  humas dalam membangun citra 

sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri: yang 

berisi deskripsi dan analisis. 

Bab Keempat penerapan pengorganisasian  humas dalam 

membangun citra sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri: yang berisi deskripsi dan analisis. 

 Bab Kelima penerapan pelaksanaan program kerja humas 

dalam membangun citra  sekolah di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri: yang berisi deskripsi dan analisis. 

Bab Keenam penerapan evaluasi  program kerja humas 

dalam membangun citra  sekolah di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri: yang berisi deskripsi dan analisis. 

Bab Ketujuh Penutup: berisi tentang kesimpulan dan 

rekomendasi yang berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari dari laporan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A.  Manajemen Humas 

Kegiatan hubungan masyarakat di sebuah organisasi serta 

lembaga pendidikan membutuhkan manajemen yang baik. 

Secara etimologi manajemen berasal  dari  bahasa  Inggris  

yaitu dari  kata to  manage yang  artinya mengurus,  mengatur,  

menggerakkan,  dan  mengelola.
1
 

 Oleh karena itu, secara sederhana manajemen dapat 

diartikan sebagai pengelolaan. Secara  terminologi  manajemen  

sering  disandingkan  dengan administrasi,  sehingga  muncul  

3  pandangan  yang berbeda:  1.  Memandang administrasi  

lebih  luas  daripada  manajemen,  2.  Mengartikan  manajemen 

lebih  luas  dari  administrasi,  3  menganggap  manajemen  

sama  dengan administrasi.
2
 Menurut  Terry, sebagaimana 

dikutip Ngalim  Purwanto Manajemen  is  a  distric  process  

consisting of  planning,  organizing, actualling  and  

                                                           
       

1
 John M.Echol dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: 

PT Gramedia, 1996), cet. XXIII,  372. 

       
2
 E.  Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah,  (Bandung:  PT.  Remaja  

Rosdakarya, 2003), cet III dan IV,  19. 
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controlling  performed  to  determine  and  accomplish  stated 

objectives by the use of human being and other resources.
3
 

Berdasarkan  beberapa  pandangan  di  atas,  kata  

“manajemen”  adalah salah  satu  kata  yang  mempunyai  

persamaan kata  “pengaturan”  dalam  berbagai  hal. Bisa 

dikatakan  ”manajemen”  secara  etimologis  mempunyai  arti  

kata  yang setara dengan kata ”mengelola”, memeriksa, 

mengawasi atau mengurus.  

Berdasarkan pendefinisian  tentang  manajemen oleh 

beberapa ahli,  penulis mencoba   mendefinisikan  serta  

mengurai  secara kritis  bahwa  manajemen  sebagai  proses  

pengelolaan  yang dilakukan  sekelompok  orang  yang  

tergabung  dalam  organisasi, mempunyai  tujuan  tertentu,  

dipimpin  oleh  seorang manajer  serta  mempunyai  tugas  

tertentu  untuk  mencapainya secara efektif dan efisien.  

Salah satu   bagian yang  perlu  menjadi  perhatian  untuk  

meningkatkan  mutu pendidikan adalah manajemen, karena 

salah satu cara yang strategis untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan merupakan komponen integral dalam proses 

pendidikan secara keseluruhan adalah manajemen.  

                                                           
       

3
 Ngalim  Purwanto, Adminiatrasi  dan  Supervisi  Pendidikan,  

(Bandung:  PT  Remaja Rosda Karya, 1995), cet. VII, 7. 
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Pada  lembaga  pendidikan,  manajemen  adalah  aktivitas 

utama  yang  membedakan  dengan  organisasi  lain  dalam  

memberikan pelayanan kepada peserta didik sebagai konsumen 

utama. Maka dari itu, kesuksesan lembaga pendidikan dalam 

mencapai tujuan pendidikan serta  tanggung  jawab  sosialnya  

sangat  ditentukan  peran pemimpin  lembaga. Kinerja  

manajerial  memberikan kesempatan yang  besar  terhadap  

pimpinan  lembaga  pendidikan  untuk mengelola sumber daya.  

Sehingga  segala kesuksesan  organisasi  pendidikan  sangat  

bergantung  pada  pimpinan lembaga.  

Hubungan  masyarakat  pada dasarnya  merupakan  fungsi  

tertentu  yang  diperlukan  setiap lembaga  pendidikan. Salah 

satu bagian dari ilmu komunikasi adalah humas. Ilmu  sosial,  

seperti  sosiologi, antropologi,  politik,  dan  psikologi  melalui  

pakarnya, seperti  Harold  D. Lasswell, Kurt Lewin, Carl I. 

Hovland, dan Paul F. Lazarsfeld merupakan yang mendasari 

ilmu komunikasi.
4
  

Secara  terminology,  humas  dapat  didefinisikan  sebagai 

hubungan dengan masyarakat luas, sedangkan secara khusus 

adalah  fungsi  manajemen  yang  mengevaluasi  sikap  publik, 

mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 

                                                           
       

4
 Elvinaro, Metodologi  Penelitian  Untuk  Public  Relations (Bandung:  

Simbiosa Rekatama Media, 2014), 92. 
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seseorang atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan 

menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan 

penerimaan publik.
5
  

Harlah dan Scott sebagaimana dikutip Marzawi public 

relations is finding out what the people like about you and 

doing more of it, and to fish out what the people don‟t like 

about you and doing less of it ( pada  dasarnya  humas  adalah  

usaha  atau  kegiatan  mencari keterangan  tentang  hal-hal  

yang  disukai  dan  tidak  disukai masyarakat atau orang lain, 

untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan  bagi  

lembaga  dalam  melakukan  kegiatan selanjutnya ).
6
 

Berdasarkan  berbagai  pengertian  di  atas  dapat  

disimpulkan  bahwa  humas adalah  organisasi  yang  

mempunyai  tugas  untuk merangkul  masyarakat  sekitar,  

mengajak  masyarakat  bekerja  sama  serta memperoleh  

dukungan  masyarakat  demi  kemajuan organisasi. Humas  

bertugas  memberi  pemahaman  terkait  organisasi  yang 

bersangkutan, agar publik mengetahui organisasi tersebut dan 

bersedia diajak kerjasama.  

                                                           
       

5
 Marzawi,  , Jurnal,Innovatio (Komunikasi  dan  Humas  Ala  Islam:  

Studi  Silaturrahmi dalam Mendukung MBS), Vol. VIII, No. 1, Januari-Juni 

2009  89. 

       
6
 Ibid., 14.   
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Humas  adalah  pusat  kegiatan yang  perannya  sangat 

penting dalam pendidikan. Maka humas perlu dikelola dengan 

baik. Kegiatan humas  meliputi banyak bidang di masyarakat, 

diantaranya: hubungan  antar  manusia,  hubungan  antar  kerja,  

hubungan  manusia  dengan media massa, keahlian 

menggunakan dan memilih alat komunikasi, serta  media  

massa.  Seni  mengajak  musyawarah,  seni mengajak  untuk  

secara  sadar  menyelesaikan  masalah,  seni mengajak  untuk  

secara  sadar  tertarik  untuk  membeli, menggunakan,  

periklanan,  publisitas,  keahlian  menduga,  dan 

memperhitungkan  situasi  dan  kondisi  sosial,  ekonomi,  

politik,  budaya, keahlian,  melindungi  lingkungan  dan  

pelestarian  alam,  keahlian membicarakan  dan  menciptakan  

pandangan  masyarakat,  serta  pendapat umum dan lain 

sebagainya.
7
 

Berdasarkan  pengertian  manajemen  serta humas  di  atas 

dapat  diambil  kesimpulan  kedua  konsep  tersebut  yakni  

definisi  manajemen humas.  Menurut  Zulkarnain  Nasution  

manajemen humas  adalah  suatu proses  dalam  menangani  

perencanaan,  pengorganisasian, mengkomunikasikan serta 

                                                           
       

7
 Mulyono, Jurnal  Ulumuna  (Teknik  Manajemen  Humas  Dalam  

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam),Volume XV Nomor 1 Juni 

2011, 168.  
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pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya 

pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga  yang 

diwakilinya.
8
 

Sementara  itu  menurut  Mc  Elreath  dalam  bukunya  

berjudul Managing  Systematic  and  Ethical  Public  Relations,  

yang  dikutip  oleh, Rosady Ruslan menyatakan bahwa:  

“Managing  public  relations  means  researching,  planning, 

implementing  and  evaluating  an  array  of  communication 

activities  sponsored  by  the  organization;  from  small  group 

meetings to international satellite linked press conference, 

from simple brochures to multimedia national campaigns, from 

open house  to  grassroots  political  campaigns,  from  public  

services announcement to crisis management”   

“Manajemen  Humas  berarti  penelitian,  perencanaan, 

pelaksanaan  dan  pengevaluasian  suatau  kegiatan  

komunikasi yang disponsori oleh organisasi; mulai dari 

pertemuan kelompok kecil  hingga  berkaitan  dengan  

konferensi  pers international  via satelit,  dari  pembuatan  

brosur  hingga  kampanye  nasional melalui  multimedia,  dari  

menyelenggarakan  acara  open  house hingga  kampanye  

                                                           
       

8
Zulkarnain  Nasution, Manajemen  Humas  di  Lembaga  Pendidikan,  

(Malang:  UMM Press, 2010), 11 . 
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politik,  dari  pengumuman  pelayanan  publik hingga 

menangani kasus manajemen krisis”.
9
 

Manajemen  hubungan  masyarakat  secara  umum  

diartikan  sebagai fungsi  manajemen  yang  khas  antara  

organisasi  dengan  publiknya (masyarakat)  dengan  kata  lain  

antara  lembaga  pendidikan  dengan publik internal (guru, 

karyawan, dan siswa) dan publik eksternal (orang tua siswa, 

masyarakat, institusi lain).
10

 Dari  berbagai  penjelasan  tentang  

manajemen  humas   di  atas, peneliti  berupaya  

mendefinisikan  sebagai  suatu  kegiatan  komunikasi  yang 

dimaksudkan  untuk  menciptakan  hubungan  yang  harmonis,  

mendapatkan kepercayaan,  pengertian,  dan  dukungan 

masyarakat  sehingga  meningkatkan  citra   lembaga  

pendidikan,  yang akhirnya  citra  yang  diinginkan  dapat 

terwujud.  

Manajemen  humas  di  sekolah meliputi segi perencanaan,  

pengorganisasian, pelaksanaan,  evaluasi,  dan  usaha-usaha  

pencitraan. Semua langkah tersebut perlu dimanajemen dengan 

                                                           
       

9
 Rosady  Ruslan, Manajemen  Public  Relations  dan  Media  

Komunikasi,  Konsep danAplikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), cet. VII, 31. 

       
10

 Ira  Nur  Harini  dan  Karwanto, Jurnal Inspirasi  Manajemen  

Pendidikan  (Manajemen Hubungan  Masyarakat  Dalam  upaya  

Peningkatan  Pencitraan  Sekolah  Studi  Kasus  di SMP Alhikmah 

Surabaya), Vol. 4 No. 4, April 2014, 12. 
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baik supaya terjadi  hubungan  yang  sesuai  dan  

berkesinambungan  antara  langkah satu dengan langkah yang 

lain.   

Mengingat  pentingnya  manajemen  hubungan  masyarakat  

di sekolah,  serta  informasi  yang  dibutuhkan  masyarakat  

tentang sekolah bermutu,  maka humas  harus  dikelola dengan 

baik supaya sekolah memperoleh opini yang baik serta citra 

positif dari publik. 

 

B.  Fungsi - fungsi Manajemen Hubungan Masyarakat  

Proses  manajemen  digambarkan dengan fungsi-fungsi  

manajemen  secara  umum  yang  diterapakan  di  dalam  

bingkai aktivitas  lembaga  pendidikan.  Para  ahli  manajemen 

memiliki  perbedaan  pendapat  dalam  merumuskan  proses  

manajemen. Beberapa pendapat para ahli di bawah ini:1.  Fayol  

yang  dikenal  dengan  bapak  manajemen  ilmiah  

mengedepankan proses  manajemen  sebagai  berikut:  

planning,  organizing,  comanding, coordinating, controlling.
11

 

Manajemen  humas  secara  garis  besar  meliputi fungsi-

fungsi manajemen dari Goerge Tery  yang dikenal POAC: 

Planning, Organizing,  Actuating,  Controlling.  Fungsi-fungsi  

                                                           
       

11
 Sulistyorini,  Manajemen  Pendidikan  Islam:  Konsep,  Strategi,  dan  

Aplikasi (Yogyakarta:Teras, 2009, 27.  
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manajemen  humas  di sebuah lembaga pendidikan bisa 

diwujudkan sebagai berikut:  

1.   Perencanaan Hubungan Masyarakat  

Cara  atau  hasil  kerja merencanakan  disebut 

perencanaan.
12

 Penentuan secara matang cerdas tentang apa 

yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam 

rangka mencapai tujuan dinamakan perencanaan. Anderson dan 

Bowman mengatakan bahwa perencanaan  adalah proses 

mempersiapkan seperangkat keputusan bagi perbuatan di masa 

datang.
13

 

Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  

bahwa perencanaan  humas adalah  serangkaian  kegiatan  

manajemen  dalam memprediksi  kejadian  yang  akan  datang  

dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  sekolah untuk  membangun  

citra  baik. Berhasil  atau  tidaknya  sebuah  kegiatan  

dipengaruhi oleh  perencanaan.  Jika  perencanaan  sangat  

baik,  maka  kegiatan  yang berlangsung  akan  baik.  

Sebaliknya,  kurangnya  perencanaan  akan  membuat  kegiatan  

di  masa  mendatang  kurang maksimal.  

                                                           
       

12
 Poerwa  Darminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai  

Pustaka,  2007),  987.   

       
13

 Marno  dan  Trio  Supriatno, Manajemen  dan  Kepemimpinan 

Pendidikan  Islam, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 13. 
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Syarifuddin  S.  Gassing  dan  Suryanto  menyatakan bahwa 

langkah-langkah dalam membuat progam kerja humas ada lima 

bagian : a).  Pengumpulan  data, data  dan  informasi  untuk  

progam  kerja  humas dapat  berasal  dari  catatan  sejarah,  

informasi  lisan  majalah,  media  cetak, media  sosial  dan  lain  

sebagainya. b).  Analisis,  dimulai  dengan membuat  

pertimbangan  kekuatan  dan  kelemahan  data  yang  berhasil 

dikumpulkan.  c).  Strategi  dan  Penentuan  Media,  soal  

strategi  dan penentuan  media,  langkah  pertama  yang  perlu  

dilakukan  adalah mengenali  publik  yang  menjadi  sasaran. 

d).  Pelaksanaan,  setelah mengumpulkan data, membuat 

analisis dan menentukan strategi, langkah selanjutnya  adalah  

melaksanakan  progam  kerja  tersebut.  e).  Evaluasi, 

dilakukan tidak hanya diakhir pelaksanaan progam kerja, tetapi 

sebaiknya dikerjakan setiap menyelesaikan bagian-bagian 

progam kerja.
14

 

Menurut Munjaya,   ada  beberapa  manfaat yang diperoleh 

apabila organisasi memiliki sebuah perencanaan, maka 

organisasi akan mengetahui  dengan  jelas  tujuan  yang  ingin  

dicapai dan cara  mencapainya.
15

 Kemudian mereka  

                                                           
       

14
 Syariffudin S. Gassing dan Suryanto, Public Relations (Yogyakarta: 

C.V Andi Offset, 2016), 74. 

       
15

 Mairizon  dan  Kiswanto,Jurnal  Kebijakan  Publik (Implementasi  

Fungsi-fungsi Manajemen Publik) Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, 53. 
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mengetahui  jenis  dan struktur  organisasi  yang  dibutuhkan,  

jenis dan jumlah  staf  yang  diinginkan  dan  uraian  tugasnya,  

sejauhmana  efektifitas kepemimpinan dan  pengarahan  yang 

diperlukan, serta mengetahui  bentuk  dan  standar  

pengawasan  yang akan dikerjakan.  

2.   Pengorganisasian Hubungan Masyarakat.  

Seorang humas  harus  memiliki  keterampilan-

keterampilan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Keterampilan tersebut  tidak  hanya  di  bidang administratif ,  

melainkan  juga  kemampuan  memimpin,  mengorganisir, 

memotivasi kepada guru, tenaga kependidikan, serta para siswa 

untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu. 

Pengorganisasian  dimaksudkan  sebagai  kegiatan  membagi  

tugas-tugas  kepada  orang  lain  yang  terlibat  pada  lembaga  

pendidikan.
16

 Zulkarnain  mendefinisikan  pengorganisasian  

sebagai  kegiatan  membagi tugas kepada  orang  yang  terlibat  

dalam  kerjasama  di  lembaga pendidikan.
17

 Ilham  

menyatakan  bahwa  pengorganisasian    adalah penentuan,  

pengelompokan,  dan  pengaturan  berbagai  kegiatan  yang 

perlu,  menetapkan  struktur  formal  dari kewenangan  di  

                                                           
       

16
 George Terry R, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2001), 9. 

       
17

 Zulkarnain  Nasution, Manajemen  Humas  di  Lembaga  Pendidikan,  

(Malang:  UMM Press, 2010), 12. 
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mana  pekerjaan dibagi-bagi  sedemikian  rupa,  ditentukan,  

dan  dikoordinasikan  untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.
18

 

Pengorganisasian  adalah hal yang  harus  dikerjakan,  

karena  menghubungkan  kegiatan  perencanaan  dengan 

pelaksanaannya,  oleh karena itu dalam  pengorganisasian perlu  

adanya  pendelegasian terhadap  tugas  yang diembannya.  

Pembagian  tugasnya ada  yang sebagai  koordinator program,  

masing-masing  guru  dan  karyawan  secara  tidak  langsung 

mempunyai  kewajiban dan  terlibat  untuk  mensukseskan  

program-program humas yang telah direncanakan.  

Zulkarnain Nasution mengatakan bahwa peran secara 

struktural humas  diletakkan  sebagai  wakil  kepala  sekolah  

bidang  humas  dan mempunyai  staf  humas.  Secara  

organisasi  di  bawah  instruksi  dan koordinasi kepala sekolah, 

dan staf humas di bawah instruksi dari wakil kepala sekolah 

bidang kehumasan.
19

 

 

 

                                                           
       

18
 Ilham, Jurnal Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah (Penerapan Fungsi-

Fungsi Manajemen dalam Bimbingan dan Konseling Agama Islam) Vol.13 

No.25, Januari-Juni 2014, 41. 
19

 Zulkarnain, Manajemen  Humas  di  Lembaga  Pendidikan  :  

Konsep,  Fenomena  dan Aplikasinya (Malang: UMM Press, 2010), 36. 
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3.   Pelaksanaan Hubungan Masyarakat  

Menyusun  sumber  daya  manusia  untuk mencapai  tujuan, 

seperti  spesialisasi, delegasi, latihan dalam pekerjaan 

membutuhkan manajer yang baik. Zulkarnain mendefinisikan 

pelaksanaan/actuating dalam hal ini bertujuan  untuk  

menstimulus  angota-anggota  organisasi  supaya mengerjakan  

tugas  dengan  semangat dan  kemauan baik.
20

  

Dalam  pelaksanaan  progam  humas mengacu  pada 

perencanaan  yang  telah  dibuat.  Agar  tujuan yang  

diinginkan  sekolah bisa terwujud dengan baik. Ira Nur Harini 

menyatakan bahwa dalam  pelaksanaan  progam  humas  ada  

dua  hal  yang  harus  diperhatikan: a.  dilaksanakan sesuai  

perencanaan.  b.  tugas  humas  menyampaikan segala  kegiatan 

di sekolah untuk dapat diketahui masyarakat.
21

 

4.   Evaluasi Hubungan Masyarakat.  

Menurut Robinson evaluasi sebagai proses memonitor 

aktivitas untuk  mengetahui  apakah  individu  dan  organisasi   

tersebut  memperoleh  dan  memanfaatkan  sumber-sumber 

                                                           
20

 Zulkarnain  Nasution, Manajemen  Humas  di  Lembaga  Pendidikan,  

(Malang:  UMM Press, 2010), 13. 
21

 Ira  Nur  Harini,  “Manajemen  Hubungan  Masyarakat  Dalam  

Upaya  Peningkatan Pencitraan  Sekolah  (Studi  Kasus  di  SMP  Al-

Hikmah  Surabaya),”Inspirasi  Manajemen Pendidikan, 4 (April, 2014), 18. 
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secara  efektif dan  efisien  dalam rangka  mencapai  tujuannya,  

dan mengevaluasi bila  tidak  terwujud.
22

 Pendapat  di  atas  

diperkuat  oleh Johnson bahwa evaluasi sebagai  fungsi  sistem  

yang  melakukan penyesuaian  terhadap rencana, 

mengusahakan agar penyimpangan hanya dalam batas yang 

dapat ditoleransi.
23

 

Evaluasi itu  penting  sebab  merupakan  jembatan  terakhir 

dalam rantai  fungsional  kegiatan-kegiatan  manajemen.  

Pengendalian merupakan  salah  satu  cara  para manajer  untuk  

mengetahui  apakah tujuan-tujuan organisasi itu tercapai atau 

tidak dan alasannya. Selain itu controlling adalah sebagai 

konsep pengendalian, pemantau  efektifitas  dari  perencanaan,  

pengorganisasian,   kepemimpinan, serta pengambilan 

perbaikan pada saat diperlukan.  

Secara  garis  besar,  pengevaluasian  adalah  tahapan  

terakhir  dari serangkain  proses  manajemen.  Pengevaluasian  

bertujuan  untuk mengevaluasi  rencana  kegiatan  yang  telah  

dilakukan.  Dengan  adanya evaluasi  kegiatan  manajemen  

akan  selalu  mendapatkan perbaikan.  
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 Made  Pidarta, Manajemen  Pendidikan  Indonesia (Jakarta:  Bina  

Aksara,  1988), 168. 
23

 Ricardh  A.  Johnson  et.al, The  Theory  and  Management  of  

Systems (Tokyo:  Hill Kogakusha, 1973), 74 
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C.  Citra  

1. Pengertian Citra 

Citra  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah a.  

kata  benda :  gambar,  rupa,  gambaran. b.  Gambaran  yang  

dimiliki orang  banyak  mengenai  pribadi,  perusahaan,  

organisasi,  atau sekolah/madrasah.  c. Kesan  mental  atau  

bayangan  visual  yang  ditimbulkan oleh sebuah kata, frase 

atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam  

karya  prosa  atau  puisi.
24

 Selanjutnya  citra  pada  hakekatnya 

adalah pemahaman kesan yang timbul karena pemahaman akan 

suatu kenyataan.
25

 

Saat  ini  banyak  sekali  perusahaan  atau  organisasi  atau 

sekolah/madrasah  dan  orang-orang  yang  mengelolanya  

sangat  sensitif menghadapi  publik yang  kritis  terhadap  

perusahaan  atau  organisasi atau  sekolah/madrasahnya.  

Dalam  satu  penelitian  terhadap  seratus  top eksekutif, lebih  

dari  50%  menganggap  “penting  sekali  untuk  memelihara 

publik yang baik”.
26
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25

 Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  no  90  Tahun2013  Tentang  

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal 1. 
26

 Sholeh  Soemirat  dan  Elvinaro  Ardianto,  Dasar-Dasar  Publik  

Relations, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 111. 
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Sekarang ini banyak sekali perusahaan atau organisasi atau  

sekolah/madrasah  memahami  perlunya  memberi  perhatian  

yang cukup  untuk  membangun  suatu  citra  yang  

menguntungkan  bagi perusahaan tidak hanya  melepaskan diri 

terhadap terbentuknya suatu kesan publik negatif.  Dalam  hal  

ini  sekolah/madrasah  perlu  melakukan  pencitraan 

lembaganya.  Agar  sekolah/madrasah  yang  dikelolanya  bisa  

diterima  masyarakat  dan  memiliki  citra  yang  positif.  

Terlebih  dahulu  kita pahami  awal  dari  kata  pencitraan,  

bahwa awal  mulanya  digunakan dalam dunia  perindustrian  

terutama  berkaitan dengan  suatu produk.  Namun  yang terjadi 

pada dunia industri merambah pada dunia pendidikan.
27

 

Penyebab  terjadinya  penyerapan  istilah pada masing-

masing  bidang,  sehingga  istilah kata  citra  pada  dunia  

industri digunakan juga pada dunia pendidikan merupakan 

dampak dari adanya globalisasi. Bedanya adalah pada dunia 

industri hasilnya  berupa  sebuah  produk benda  sedangkan  

pada  pendidikan  berupa lulusan siswa.   

Sandra Oliver menjelaskan bahwa pencitraan merupakan 

anggapan yang  muncul  dalam  diri  konsumen  ketika  

                                                           
27

 Erwin  Indiroko, Jurnal  UNIVERSUM  (Membangun  Citra Publik  

dalam Lembaga Pendidikan Islam), Vol. 9 No. 2 Juli 2015, 266. 



53 

 

 

mengingat  suatu  produk tertentu.
28

 Anggapan  tersebut  dapat 

muncul  dalam  bentuk  kesan tertentu yang dikaitkan dengan 

suatu merek. Anggapan tersebut dapat dikonsepkan 

berdasarkan  pengklasifikasian,  dukungan,  ingatan,  dan 

keunikan. Jenis anggapan tersebut meliputi antribut, manfaat, 

dan sikap.  

Kotler mendefinisikan citra adalah sebagai seperangkat 

keyakinan, ide,  dan  kesan  yang  dimiliki orang  terhadap  

suatu  objek,  dimana  sikap  dan tindakan  seseorang  terhadap  

suatu  objek  sangat  dipengaruhi  oleh  objek tersebut.
29

 Objek  

yang  dimaksud  bisa  berupa  orang,  organisasi  atau 

kelompok  orang.  Jika  objek  yang  dimaksud  adalah  

organisasi,  berarti seluruh  keyakinan,  gambaran,  dan  kesan  

atas  organisasi  dari  seseorang merupakan citra.   

Dalam buku Essential of publik relations Jafkins menyebut 

bahwa citra  adalah  kesan  yang  diperoleh  berdasarkan  

pengetahuan  dan  pengertian seseorang  tentang  fakta-fakta  

atau  kenyataan.
30

 Jalaluddin  Rakhmat  dalam bukunya  

psikologi  komunikasi  menyebutkan  bahwa  citra  adalah 

                                                           
28

  Sandra Oliver, Public Relations Strategy (London: KoganPage, 

2010), 73. 
29

 Philip Kotler. B2B Brand Management. (Berlin: Springer, 2006), 26. 
30

 Frank Jafkins. Essential of publik relations. (Jakarta: PT Gelora 

Aksara, 2003), 14 
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penggambaran  tentang  realitas dan  tidak  harus  sesuai  

dengan  realitas.
31

 

Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  

disimpulkan  bahwa citra  adalah kesan  yang  timbul  

dikarenakan  pemahaman  tentang  sesuatu  kenyataan. 

Pemahaman  yang  berasal  dari  suatu  informasi  yang  tidak  

lengkap  akan menghasilkan citra yang tidak sempurna dan 

sebaliknya. Sedangkan  citra  yang  berhubungan  dengan  

lembaga  pendidikan  akan terbangun dari kepercayaan  

khalayak melalui interaksi timbal balik antara khalayak dengan  

lembaga.  

Sedangkan  konsep  dasar  untuk  membangun  citra 

menurut Rosady Ruslan adalah seperti diagram di bawah ini:

   

        

        

        

        

        

        

        

                                                           
31

 Jalaludin Rakhmat. Psikologi Komunikasi. ( Jakarta: Simbiosa, 

2011),114 
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Gambar 2.1 Membangun Citra Sekolah/Madrasah.
32

 

Berdasarkan  pendapat  publik  yang  dibangun  serta sikap 

output yang  terbentuk dari SDIT Nur Rohman Slogohimo.  

Akan tetapi,  sikap  dan  usaha untuk menjalin komunikasi dan 

berinteraksi guna mencari dukungan positif dari khalayak.  

Pembangunan  citra SDIT Nur Rohman Slogohimo  bisa  

diukur dari  seberapa  besar  pendidikan  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo  mampu memainkan  peran  dalam  mencetak 

generasi yang Unggul dalam prestasi akademik dan akhlaqul 

karimah menjadi  suatu  hal  yang memiliki  nilai keunikan  

dan daya tarik tersendiri  dan   tetap dipertahankan karena 

justru faktor penentu inilah  yang menjadikan sekolah bisa 

diterima masyarakat dengan memberikan citra positif. Faktor 

penentu  tersebut  merupakan  dasar  bagi  perubahan  dalam  

hidup  pribadi atau  kelompok yang mana  jika  faktor-faktor  

                                                           
32

 Zulkarnain  Nasution,  Manajemen  Humas  di  Lembaga  

Pendidikan:  Konsep, Fenomena,dan Aplikasinya (Malang: UMM Press, 

2006), 25. 
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penentu tersebut  dihilangkan justru eksistensi sekolah akan 

memudar. 

2.   Faktor Pembentuk Citra.  

Dibawah ini merupakan faktor yang membentuk citra 

sekolah, diantaranya:  

a. Identitas Fisik.  

Sebuah  sekolah/madrasah  bisa  dilihat  dari pengenalan  

visual,  audio,  dan  media  komunikasi  yang  diterapkan. 

Nama  yang  melekat pada lembaga,  logo,  dan  gedung 

sekolah/madrasah merupakan contoh pengenal visual.  

Selanjutnya, lagu  khas sekolah/madrasah  yang  dinyanyikan  

ketika  ada  kegiatan  sebagai sarana memperkenalkan citra diri 

kepada publik merupakan contoh pengenal audio.  

b.   Identitias Nonfisik.  

Identitas sekolah/madrasah  yang  tidak  dapat  dilihat  

dengan  mata  telanjang merupakan identitas nonfisik. 

Berikutnya sejarah,  filosofi,  budaya  di  dalam  

sekolah/madrasah,  sistem reward  and  punishment,  susunan  

manajemen  sekolah/madrasah, kepercayaan,  dan  nilai-nilai  

yang  ditanamkan  di  dalam sekolah/madrasah merupakan 

contoh identitas nonfisik.  

c.   Kualitas Hasil, Mutu, dan Pelayanan.  
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Hasil dan mutu produk merupakan faktor pembentuk citra 

sekolah/madrasah. Kualitas  manajemennya dapat dilihat dari 

produk yang dirancang, baik berupa barang maupun jasa.  

Semakin  baik  hasil kerja  dengan  diikuti  mutu  yang  terjaga,  

maka  citra sekolah/madrasah  semakin  baik  dimata  

masyarakat.  Untuk  menambah  dan menjaga  mutu  yang  

telah  dihasilkan  perlu  adanya  pelayanan  yang prima  

terhadap  publik  dalam  hal  ini  adalah  pelayanan  maksimal 

berupa jasa kepada peserta didik dan orang tua siswa.  

d.   Aktivitas dan Pola Hubungan  

Menjaga  hubungan  dengan  stakeholder  harus  selalu 

kontinue supaya sekolah/madrasah mempunyai produk dengan 

mutu yang terjaga.  Aktivitas  serta  pola  hubungan  antara  

stakeholder  internal maupun  eksternal  menunjukkan  citra  

sekolah/madrasah.  Memberikan respon  jujur,  kepercayaan  

dan  memperlihatkan  tanggungjawab  adalah sebuah 

keharusan.
33

 

3.   Proses Pembentukan Citra.  

. Pengetahuan  dan  informasi-informasi yang  diterima  

seseorang dapat membentuk citra.  Proses  terbentukknya  citra  

                                                           
33
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dalam struktur  kognitif sebagai pengalaman mengenai 

stimulus adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembentukan Citra Pengalaman Mengenai Stimulus 

    

    

    

  

   Stimulus    Respon 

   Rangsang                                  Perilaku

    

     

Gambar 2.2 Model Pembentukan Citra Sekolah/Madrasah 

Ketika stimulus  rangsangan  diberikan,  maka  masyarakat  

akan lanjut  ke  tahap  berikutnya  yaitu  melakukan  persepsi,  

                                

                                 Kognisi 

Persepsi                                          Sikap          

                                                    

                 Motivasi                  
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dimana  persepsi ini memberikan  makna  terhadap  rangsang  

berdasarkan  pengalamannya mengenai  objek.  Berikutnya  

akan  dilakukan  kognisi,  dimana  ia  paham akan  rangsangan  

yang  diberikan.  Selanjutnya  timbul  motivasi  untuk 

mengerjakan  suatu  kegiatan  tertentu  atau  sering  disebut  

motif.  Terakhir  timbulah  sikap  kecenderungan bertindak,  

berpersepsi,  berfikir,  dan  terdapat  perasaan  mendalam  

terhadap objek, ide, situasi, dan nilai.
34

 

Pengalaman  yang  dialami  oleh seseorang terhadap 

sesuatu, sehingga dapat membangun suatu sikap mental dapat 

membentuk citra. Kemudian  sikap  mental  digunakan sebagai  

pertimbangan  untuk mengambil keputusan. Karena citra 

dianggap mewakili totalitas pengetahuan seseorang terhadap 

sesuatu. Oleh sebab itu, dengan adanya upaya pencitraan  

terhadap  pendidikan  maka  akan  menciptakan  kualitas  

pendidikan.  Sehingga  proses  pendidikan  yang  disediakan  

sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  dan  menimbulkan  

kepuasan.  Sedangkan  kepuasan dari masyarakat akan 

menghantarkan lembaga tersebut pada citra yang positif dimata 

publik.  

4.   Implikasi Citra Bagi Sekolah.  

                                                           
34
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Citra  sekolah  yang  baik  dan kuat, menurut Siswanto 

Sutojo mempunyai dampak sebagai berikut: 

a.  Daya Saing Jangka Menengah dan Panjang yang Mantap. 

Dimana  citra  sekolah/madrasah  yang  baik  dan  kuat  akan  

menjadi identitas  sekolah/madrasah  yang  tidak  mudah  ditiru 

sekolah/madrasah lain sekaligus melindungi sekolah/madrasah 

dari pesaing.  

b.   Menjadi Perisai Selama Masa Krisis.   

Sekolah/madrasah  yang  memiliki  citra  baik  dan  kuat 

akan  lebih mudah  mendapatkan  dukungan  serta  maaf  dari  

masyarakat  atas kesalahannya.   

c.   Menjadi Daya Tarik Eksekutif Andal.   

Sebuah  sekolah/madrasah  dengan  citra  yang  baik  dan  

kuat  akan mampu menarik, memotivasi dan menahan 

eksekutif andal yang merupakan aset penting penggerak roda 

sekolah/madrasah.  

d.   Meningkatkan Efektivitas Sekolah.  

Dengan  citra  yang  sudah  terbentuk  dengan  baik,  dalam 

mempromosikan  jasa  layanan  pendidikan  di  masyarakat  

maka  kegiatan strategi  marketing  sekolah/madrasah  tidak  

akan  sebesar  saat  belum mempunyai citra.   

e.   Penghematan Biaya Operasional.  
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Sekolah/madrasah  dengan  citra  yang  baik  dan kuat  

membutuhkan biaya untuk mempromosikan sekolah/madrasah 

lebih sedikit dibandingkan  dengan  sekolah/madrasah  yang  

belum dikenal masyarakat.
35

 

5.   Jenis – jenis Citra 

Ada beberapa jenis citra yang disebutkan Jeffkins (dalam 

Ardianto). Berikut ini lima jenis citra yang dikemukakan, 

yakni:  

1. Mirror  Image (Citra  Bayangan).  Citra  ini  melekat  pada 

orang dalam  atau  anggota-anggota  organisasi  –  biasanya  

adalah pemimpinnya  –  mengenai  anggapan  pihak  luar  

tentang organisasinya.   

2. Current Image (Citra yang Berlaku). Citra yang berlaku 

adalah suatu  citra  atau  pandangan  yang  dianut  oleh  pihak-

pihak  luar mengenai suatu organisasi.   

3. Multiple  Image  (Citra  Majemuk).  Yaitu  adanya  image  

yang bermacam-macam  dari  publiknya  terhadap  organisasi  

tertentu yang  ditimbulkan  oleh  mereka  yang  mewakili  

organisasi  kita dengan  tingkah  laku  yang  berbeda-beda  atau  

tidak  seirama dengan tujuan atau asas organisasi kita.  

                                                           
35

 Syariffudin  S.  Gassing  dan  Suryanto, Public  Relations, 

(Yogyakarta:  Andi,  2016), 159-160. 
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4. Corporate  Image  (Citra  Perusahaan).  Apa  yang  

dimaksud dengan  citra  perusahaan  adalah  citra  dari  suatu  

organisasi secara  keseluruhan,  jadi  bukan  sekedar  citra  atas  

produk  dan pelayanannya.  

5. Wish  Image  (Citra  Yang  Diharapkan).Citra  harapan  

adalah suatu  citra  yang  diinginkan  oleh  pihak  manajemen  

atau  suatu organisasi.
36

 

      Sedangkan citra menurut M. Linggar Anggoro dalam buku 

Teori & Profesi Kehumasan ada lima jenis yakni:  

1. Citra Bayangan. Citra yang melekat pada orang atau anggota 

organisasi yang bisanya adalah pimpinan (leader) mengenai 

pandangan pihak luar tentang organisasinya. Sebuah bayangan 

mengenai pandangan orang dalam mengenai pandangan orang 

luar. Citra yang kadangkala tidak tepat, atau bahkan hanya 

sebuah ilusi belaka, yang didasari oleh kurang memadainya 

informasi, pengetahuan maupun pemahaman oleh kalangan 

dalam organisasi mengenai pendapat atau pandangan pihak 

diluar organisasi. Anggapan citra positif atau bahkan sangat 

positif karena kebanggan mengenai organisasi sehingga merasa 

serba hebat sehingga muncullah anggapan yang dirasakan 

orang dalam adalah sama dengan orang luar. Anggapan 

                                                           
36

 Ardianto, Elvinaro, Op.Cit . 2011.  Hlm. 117 
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tersebut belum tentu selalu benar, bahkan bertentangan dengan 

harapan yang sudah tertanam dalam orang dalam.  

2. Citra yang Berlaku. Sebuah citra mengenai pandangan yang 

sudah melekat pada orang luar terhadap organisasi. Seperti 

halnya cita bayangan hal ini tidak semerta-merta benar. Citra 

yang berlaku tidak selamanya sesuai dengan kenyataan kerena 

semata-mata terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan 

orang luar yang bersangkutan yang terkadang tidak memadai. 

Biasanya citra ini cenderung negatif yang bersifat memusihi, 

penuh prasangka, apatis, dan keacuhan. 12 Citra ini sangat 

ditentukan oleh jumlah informasi yang didapatkan oleh 

penganutnya. Sebuah kewajaran dengan dunia yang begitu 

padat dan produktif ini mendapatkan informasi yang memadai. 

 3. Citra Harapan. Suatu Citra yang diinginkan oleh pihak 

manajemen. Citra yang tidak sama dengan citra yang 

sebenarnya. Biasanya lebih baik daripada citra yang ada, meski 

dalam kondisi tertentu citra yang terlalu baik, bisa jadi akan 

menjadi sesuatu yang merepotkan. Secara umum citra harapan 

mupakan sesuatu yang memiliki konotasi lebih baik.  

4. Citra Perusahaan. Citra perusahaan atau citra lembaga adalah 

citra dari suatu organisasi secara keseluruhan bukan hanya soal 

produk dan pelayanan semata yang terbentuk karena banyak 

hal. Hal-hal positif yang dapat meningkatkan citra perusahaan 
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antara lain sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang 

gemilang, keberhasilan dalam bidang keuanganyang pernah 

diraihnya, sukses ekspor, hubungan indrustri yang baik, 

reputasi pencipta lapangan pekerjaan yang besar, kesediaan 

untuk memikul tanggung jawab social, komitmen tentang 

pengadaan riset serta lain sebagainya. 

 5. Citra Majemuk. Setiap perusahaan pastinya memiliki 

banyak unit dan pegawai. Setiap unit dan individu memiliki 

perilaku tersendiri, jadi secara sengaja maupun tidak merekan 

akan memunculkan citra yang belum tentu sama dengan citra 

organisasi secara keseluruhan. Secara tidak langsung jumlah 13 

citra suatu organisasi atau perusahaan sama banyaknya dengan 

jumlah pegawainya.
37

  

Dari pandangan Frank Jefkins dan M. Linggar Anggoro 

mereka sama-sama menjabarkan citra baik dari segi pandangan 

seorang pemimpin, pandangan orang diluar perusahaan, citra 

yang diharapkan oleh perusahaan agar terbentuk di benak 

khalayak diluar perusahaan melalui prilaku dari orang-orang 

didalam perusahaan yang berupa pelayanan terhadap 

pelanggan, serta citra yang dibentuk untuk menyamakan visi 

misi dari dalam perusahaan yang bertujuan untuk 
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 Anggoro, M Linggar, Teori & Profesi Kehumasan ( Jakarta: 

rosdakarya 2001) 59-68 
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meningkatkan loyalitas dari setiap komponen dalam 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari 

perusahaan tersebut.  

Dari kedua pandangan tersebut Frank Jefkins 

menambahkan citra serbaneka yang meliputi logo, atribut 

identitas, brand name, uniform yang bertujuan sebagai 

perwujutan dari identitas akan sebuah perusahaan sehingga 

setiap orang diluar perusahaan dapat dengan mudah 

mengetahui perusahaan tersebut. Citra yang terbentuk baik 

citra positif maupun citra negatif bersumber dari adanya citra-

citra yang berlaku (current images). Kesan yang terbentuk 

berlandaskan pada pengalaman, pengetahuan serta pemahaman 

mengenai kenyataan yang sesungguhnya. Faktor-faktor 

tersebut yang menjadikan media merupakan pilihan tepat 

sebagai alat untuk membangun opini publik, dengan 

memberikan informasi-informasi yang dapat mengarahkan 

pikiran orang kepada tujuan yang diinginkan sang pembuat 

informasi. 

 

D. Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Konteks 

Islam          



66 

 

 

Humas  masyarakat/ public  relations  dalam  bahasa  Arab 

disebut : alaqahijtima‟iyyah atau shilah ijtima‟iyyah.
38

 Dua 

kata yang menjadi satu  istilah  itu  menunjukkan  pengertian  

bahwa  yang  pertama  yang  disifati (man‟ut/maushuf)  dan  

yang  kedua  sifatnya  ( na‟t/shifah ),  dalam  terminology 

gramatika  Arab  disebut na‟t man‟ut (shifahmaushuf),
39

maka  

dapat  diartikan “hubungan yang bersifat sosial atau umum” 

dengan masyarakat luas. Menurut Mulyono  ada  dua  kata  

yang  memiliki  makna  yang  dekat  dengan  istilah  itu, yaitu  

“habl”  yang  artinya  “tali  atau  hubungan”,  dan  “shîlah  

alrahîm” (silaturahim) yang artinya “menyambung  

persaudaraan”.
40

Penggunaan  kata habl dalam makna ini adalah 

sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Ali „Imran (3):112 

sebagai berikut:  

ِ َوَحۡثٖل مِّ  َه ٱَّللَّ لَّةُ أَۡيَه َما ثُِقفُٓىاْ إَِّلَّ تَِحۡثٖل ّمِ َه ٱلىَّاِس ﴿ُضِرتَۡت َعلَۡيِهُم ٱلرِّ

ِلَك تِأَوَُّهۡم َكاوُىاْ يَۡكفُُروَن   ذََٰ
ِ َوُضِرتَۡت َعلَۡيِهُم ٱۡلَمۡسَكىَةُُۚ َه ٱَّللَّ َوتَآُءو تِغََضٖة ّمِ

َكاوُىاْ يَۡعتَدُوَن  بِ  ِلَك تَِما َعَصىاْ وَّ ِ َويَۡقتُلُىَن ٱۡۡلَۢوثِيَآَء تِغَۡيِر َحّقُٖۚ ذََٰ ِت ٱَّللَّ ايََٰ َٔ  ٔ

١١١﴾ 

                                                           
38

 M.  Napis  Djuaeni, Kamus  Kontemporer  Istilah  Politik-

Ekonomi:Indonesia-Arab, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), 145. 
39

 Ali  al-Jaram  dan  Mushthafa  Amin,  (t.th.), An-Nahw  al-Wadhih  

fi Qawaid  al-Lughah al-Arabiyah, Juz I, (Mesir: Dar al-Maarif,), 82-83. 
40

 Mulyono, Jurnal  Ulumuna  (Teknik  Manajemen  Humas  Dalam  

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam),Volume XV Nomor 1 Juni 

2011, 168. 
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        “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, 

kecuali jika  mereka  berpegang  kepada  tali  (agama)  Allah  

dan  tali (perjanjian)  dengan  manusia,  dan  mereka  kembali  

mendapat kemurkaan  dari  Allah  dan  mereka  diliputi  

kerendahan.  yang demikian  itu  karena  mereka  kafir  kepada  

ayat-ayat  Allah  dan membunuh  Para  Nabi  tanpa  alasan  

yang  benar.  yang  demikian itu disebabkan mereka durhaka 

dan melampaui batas”.
41

 Berdasarkan ayat di atas dapat 

dipahami bahwa “hubungan yang bersifat sosial atau umum” 

dengan masyarakat luas. Secara istilah (terminology), humas 

dapat didefinisikan  secara  umum  sebagai  hubungan  dengan  

masyarakat  luas; sedangkan  secara  khusus adalah  fungsi  

manajemen  yang  mengevaluasi  sikap publik , 

mengidentifikasi  kebijakan-kebijakan  dan  prosedur-prosedur  

seseorang  atau  organisasi  berdasarkan  kepentingan  publik,  

dan menjalankan  suatu  program  untuk  mendapatkan  

pengertian  dan  penerimaan publik.
42

 

                                                           
41

 Q.S Ali Imran: 112. 
42

 Marzawi, Jurnal Innovatio (Komunikasi Humas Ala Islam: Studi 

Sillaturrahmi Dalam Mendukung MBS), Vol. VIII, No. 1, Januari-Juni 

2009, 88. 
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BAB III 

PERENCANAAN HUMAS DALAM MEMBANGUN 

CITRA SEKOLAH DI SDIT NUR ROHMAN 

SLOGOHIMO WONOGIRI 

 

 

A. Selayang Pandang SDIT Nur Rohman Slogohimo   

Wonogiri 

1. Sejarah Berdirinya SDIT Nur Rohman Slogohimo        

Wonogiri 

Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al Huda Wonogiri 

berlokasi di Jalan Kelengkeng No.2, Salak, Giripurwo, 

Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Yayasan 

Pendidikan Islam Terpadu Al Huda Wonogiri didirikan pada 

tanggal 7 Agustus 2004 dan telah disahkan dihadapan notaris 

pada tanggal 7 Agustus 2004 dengan akta notaris Budi 

Hartoyo, SH nomor 7. Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al 

Huda Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, 

bergerak dalam bidang pendidikan. Wujud dari anggaran dasar 

tersebut Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al Huda Wonogiri 

berupaya turut berpartisipasi dalam pembentukan pribadi 

manusia Indonesia yang memiliki keunggulan. Keunggulan 

dalam akidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlaq yang 
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mulia, jasmani yang kuat, cerdas dalam berfikir, mampu 

mengendalikan hawa nafsu, ibadah yang tekun dan istiqomah, 

serta pandai mengatur waktu teratur dalam suatu urusan, 

memiliki kemandirian, bermanfaat bagi orang lain, serta 

kompetensi pribadi islami dalam membangun bangsa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Yayasan Pendidikan Islam 

Terpadu Al Huda Wonogiri mendirikan dan menyelenggarakan 

pendidikan formal, diantaranya jenjang Pendidikan Anak Usia 

Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 

Kejuruan.
1
   

Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Rohman Slogohimo atau 

yang lebih dikenal dengan SDIT Nur Rohman Slogohimo 

beralamatkan di Dusun Sanan, Desa Waru, Kecamatan 

Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. SDIT Nur Rohman 

Slogohimo adalah salah satu lembaga pendidikan yang dimiliki 

oleh Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al Huda Wonogiri. 

SDIT Nur Rohman Slogohimo  berdiri pada tanggal 17 Juni 

2006. Secara organisasi SDIT Nur Rohman berada dibawah 

YPIT Al Huda Wonogiri yang di ketuai Ibu Sugiyanti, M.Pd. 

                                                           
1
 Sugiyanti, wawancara, Slogohimo Wonogiri, Sejarah berdirinya 

SDIT Nur Rohman  Sabtu, 11 April 2020 pukul 09.00 WIB. 
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Sedangkan untuk kepengurusan di Kecamatan Slogohimo 

berada dibawah Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al Huda 

cabang Slogohimo yang diketuai oleh bapak Tohir, S.Pd.I.
2
      

Awal berdirinya SDIT Nur Rohman adalah untuk 

mewadahi lulusan dari TK Islam Nur Rohman khususnya dan 

TK-TK di Kecamatan Slogohimo, yang secara khusus 

mempunyai dasar pendidikan Islam.  Sebelum memiliki 

gedung,  SDIT Nur Rohman mendapatkan tanah wakaf dari 

Bapak Dimo Mardi Wiyono seluas 1.048 m2. Yang terletak di 

Dusun Sanan RT 2 RW 1 Desa Waru Kecamatan Slogohimo. 

Namun sebelumya SDIT Nur Rohman mengontrak di salah 

satu rumah warga yaitu Bapak Suyoto. Alhamdulillah untuk 

selanjutnya SDIT Nur Rohman mendapat 1 gedung baru pada 

2006 bantuan dari APBD kabupaten Wonogiri. Pada waktu 

awal berdiri SDIT Nur Rohman mendapat 24 Siswa, sedangkan 

dewan guru pada angkatan pertama atau guru yang memulai 

yaitu Bapak Iwan Susilo,A.Md, Ibu Prihdiyatmi,A.Md, Ibu Iis 

Romdhoni,S.Pd, Bapak Widodo, SHI untuk bidang Tata Usaha 

Ibu Supatmi, Bapak Sutar. Alhamdulillah pada tahun 2007 

SDIT Nur Rohman mendapat bantuan 4 (empat) lokal  kelas 

                                                           
2
Dokumentasi, Profil Sekolah Slogohimo Wonogiri, Sabtu, 11 April 

2020. 
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atau ruang kelas baru dari donatur yaitu ibu Aminah Ibrahim 

Abdullah dari Qatar.   

Pada tahun pelajaran 2007/2008 proses belajar mengajar 

sudah menempati gedung yang baru. Beberapa bantuan baik 

ruang kelas baru, perpustakaan, juga masjid  dari WAMY yang 

difasilitasi bapak Hamid Noor Yasin juga telah diterima SDIT 

Nur Rohman.
3
 

2.  Letak Geografis SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri 

Secara geografis SDIT Nur Rohman terletak di dusun 

Sanan, Desa Waru, Kecamatan Slogohimo kabupaten 

Wonogiri. Meskipun berada di daerah pedesaan, namun SDIT 

Nur Rohman Slogohimo memiliki letak yang strategis dan 

dekat dengan jalan raya Purwantoro-Wonogiri, sehingga 

mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian secara 

geografis, SDIT Nur Rohman Slogohimo terletak dikawasan 

yang cukup strategis untuk menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan karena mudah dijangkau. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri  

                                                           
3
 Iwan Susilo, wawancara, Slogohimo Wonogiri, Sejarah berdirinya 

SDIT Nur Rohman  Senin, 11 April 2020 pukul 09.00 WIB. 
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Kata visi berasal dari bahasa inggris, vision yang berarti 

penglihatan, daya lihat, pandangan, impian atau bayangan. 

Secara epistimologi bisa juga berupa pandangan disertai 

pemikiran mendalam dan jernih yang menjangkau jauh 

kedepan. Visi mengandung arti kemampuan untuk melihat 

pada inti persoalan.
4
 

Visi sekolah gambaran tentang kualitas pendidikan di 

tingkat sekolah yang diinginkan di masa depan.
5
 Bagi sekolah, 

visi adalah imajinasi moral yang mengambarkan profil sekolah 

yang diinginkan di masa datang. Imajinasi ke depan seperti ini 

akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini 

akan terjadi di masa mendatang. Dalam menentukan visi, suatu 

lembaga pendidikan harus memperhatikan perkembangan dan 

tantangan masa depan. Pernyataan visi harus selalu berlaku 

pada semua kemungkinan perubahan yang terjadi sehingga visi 

hendaknya bersifat fleksibel. 

Sedangkan misi menurut Sharplin sebagaimana dikutip 

oleh Devi Pramitha, misi adalah upaya mengenai hal-hal yang 

harus dicapai organisasi bagi pihak yang berkepentingan di 

                                                           
4
 Devi Pramitha, Urgensi Perumusan Visi, misi dan Nilai-nilai Pada 

Lembaga Pendidikan Islam, Jurnal Tarbawi Vol. 01 No. 01 2013, 3 
5
 Ruswandi Hermawan, Jurnal Pengembangan Sumber Daya Sekolah. 
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masa datang.
6
 Misi adalah penjabaran secara terperinci dari visi 

lembaga yang masih bersifat global. 

Berikut ini adalah visi dari SDIT Nur Rohman Slogohimo 

:
7
 

a. Visi 

Menjadi sekolah yang unggul dalam akhlaq dan akademik 

yang dilandasi iman dan taqwa. 

b.  Misi 

Adapun misi SDIT Nur Rohman Slogohimo adalah sebagai 

berikut :
8
 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang dicontohkan 

Rasulullah. 

2. Melakukan islamisasi dalam isi dan proses pendidikan. 

3. Melaksanakan layanan pendidikan secara adil dan      

memuaskan. 

4. Melakukan pemberdayaan SDM secara berjenjang dan 

berkesinambungan. 

                                                           
6
 Devi Pramitha, Urgensi Perumusan Visi, misi dan Nilai-nilai Pada 

Lembaga Pendidikan Islam, Jurnal Tarbawi Vol. 01 No. 01 2013, 4. 
7
 Visi SDIT Nur Rohman Slogohimo, dokumentasi, Rencana Kerja 

Sekolah SDIT Nur Rohman Slogohimo, Sabtu, 18 April 2020 pukul 09.00 

WIB.  
8
 Misi SDIT Nur Rohman Slogohimo, dokumentasi, Rencana Kerja 

Sekolah SDIT Nur Rohman Slogohimo, Sabtu, 18 April 2020 pukul 09.00 

WIB.  
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5. Melakukan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan. 

6. Melakukan pembimbingan secara komprehensif dengan  

orientasi terbentuknya akhlak yang mulia. 

7. Melakukan penggalian dan pengembangan bakat secara 

terprogram 

c. Tujuan 

Sedangkan tujuan SDIT Nur Rohman Slogohimo adalah 

sebagai berikut :
9
 

Mendidik putra putri muslim seutuhnya sebagai generasi 

bangsa dan warga masyarakat dunia dengan bekal 10 

kompetensi dasar yaitu : Beraqidah lurus, beribadah yang 

benar, berakhlak terpuji, mandiri, berwawasan luas, berbadan 

sehat dan kuat serta berbadan sehat, beramal dengan sungguh-

sungguh, Disiplin, pandai memanfaatkan waktu, bermanfaat 

untuk sesama. 

4. Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDIT   

Nur Rohman Slogohimo 

Salah satu unsur paling penting serta memegang peranan 

kunci dalam keberhasilan proses pendidikan adalah 

                                                           
9
 Tujuan SDIT Nur Rohman Slogohimo, dokumentasi, Rencana Kerja 

Sekolah SDIT Nur Rohman Slogohimo, Sabtu, 18 April 2020 pukul 09.00 

WIB.  
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Ustadz/ustadzah sebagai tenaga pendidik, oleh sebab itu 

ustadz/ustadzah bertanggung jawab penuh atas pendidikan. 

Adapun tenaga pendidik di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

adalah berjumlah 31 orang dengan kualifikasi pendidikan 

minimal S1. Untuk kualifikasi pendidikan S2 baru dimiliki 

oleh satu orang. Untuk tenaga pendidik memang semuanya 

berasal dari program studi pendidikan, akan tetapi ada 

beberapa pendidik yang kualifikasi pendidikannya belum 

sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, sehingga kualitas 

pembelajaran belum berlangsung secara maksimal. 

Sedangkan tenaga kependidikan adalah sebagai fasilitator 

memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi peserta 

didik untuk belajar. Serta bertanggung jawab atas pengelolaan 

proses belajar dan tercapainya hasil belajar peserta didik.
10

 

Tenaga kependidikan tersebut dibantu oleh 2 orang tenaga TU, 

yang membantu mengurusi administrasi sekolah. Sekaligus 

hal-hal yang berkaitan dengan tekhnologi digital seperti: media 

sosial, website dan lain-lain yang akan memudahkan 

penyebaran informasi tentang SDIT Nur Rohman Slogohimo. 

5. Data Peserta Didik SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri 

                                                           
10

Kompri, Manajemen Pendidikan: Komponen-Komponen Elemen 

Kemajuan Sekolah (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2015), 51. 
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Jumlah peserta didik SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri  setiap tahunnya mengalami peningkatan yang 

signifikan.
11

 Tahun ajaran 2015/2016  jumlah peserta didik 

yaitu 344 anak. Tahun ajaran 2016/2017  jumlah peserta didik 

yaitu 376 anak. Tahun ajaran 2017/2018  jumlah peserta didik 

yaitu 436 anak. Tahun ajaran 2018/2019  jumlah peserta didik 

yaitu 451 anak. Tahun ajaran 2018/2019  jumlah peserta didik 

yaitu 478 anak.  

Tabel 3.1 Data Peserta Didik  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri 

Kelas 

Jumlah siswa  

2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

2018/

2019 

2019/

2020 

I 66 

siswa 

88 

siswa 

100 

siswa 

84 

siswa 

74 

siswa 

II 79 

siswa 

66 

siswa 

88 

siswa 

98 

siswa 

83 

siswa 

III 45 

siswa 

76 

siswa 

66 

siswa 

85 

siswa 

97 

siswa 

IV 61 45 76 63 85 
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 Data Peserta didik SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri, 

Dokumentasi, Senin, 20 April 2020. 
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siswa siswa siswa siswa siswa 

V 42 

siswa 

61 

siswa 

45 

siswa 

76 

siswa 

63 

siswa 

VI 51 

siswa 

40 

siswa 

61 

siswa 

45 

siswa 

76 

siswa 

Jumlah 344 

siswa 

376 

siswa 

436 

siswa 

451 

siswa 

478 

siswa 

 

6.  Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah 

Adapun fasilitas yang tersedia di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo yaitu: memiliki tanah dan bangunan seluas 5.454 

m
2
. Sedangkan sarana prasarana yang dimiliki SDIT Nur 

Rohman Slogohimo diantaranya adalah ruang kepala madrasah 

1 unit, ruang guru 2 unit, ruang adminisrasi 1unit, ruang kelas 

20 unit yang terdiri atas 2 lantai, ruang perpustakaan 1 unit, 

ruang laboratorium IPA 1 unit, UKS 1 unit, koperasi sekolah 1 

unit, masjid 1 unit, toilet dan tempat bermain. 

7. Struktur Organisasi SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri 

Tanggung jawab pendidikan dan pengajaran di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri berada di tangan ketua yayasan, 

kepala Sekolah, komite sekolah, dan guru demi ketercapaian 
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kualiatas pendidikan secara optimal. Berikut ini struktur 

kepengurusan SDIT Nur Rohman Slogohimo:
12

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

SDIT NUR ROHMAN SLOGOHIMO 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
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Dokumentasi, Struktur Organisasi SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri, Senin, 20 April 2020. 
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Gambar 3.1 : Struktur Organisasi SDIT Nur Rohman 

Slogohimo 

8. Tata Kerja SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri 

SDIT Nur Rohman adalah sekolah yang berbasis islam, 

oleh karenanya setiap kegiatan belajar mengajar unsur 

keagamaan selalu menyertai. Tak beda halnya dengan aktifitas 

keseharian didalam ruang kerja ustadz/ustazahnya.  

Dalam sistem kerja yang ada di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo dipimpin oleh Kepala Sekolah, yang kemudian 

pada setiap bidangnya dibentuk waka-waka (wakil kepala). 

Pada setiap waka kemudian dibentuk pula kepanitian yang 

mana setiap guru/karyawan mempunyai peran masing-masing. 

Untuk meningkatkan serta memantau setiap kegiatan 

belajar mengajar yang ada disekolah, maka  setiap dua minggu 

sekali diadakan rapat kerja yang dihadiri oleh seluruh guru dan 

karyawan (kecuali penjaga kebersihan). Dalam rapat tersebut 

dibahas semua permasalahan dan dilaporkan kondisi sekolah. 
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Sekolah tersebut  pulang jam 13.30 WIB, kemudian 

disediakan makan siang di sekolah, yang mana melibatkan 

pekerja katering disetiap penyajiannya.
13

  

 

B. Temuan Penelitian terkait dengan Perencanaan Humas 

dalam Membangun Citra SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri. 

Pada bab ini peneliti ingin menyajikan secara deskriptif 

tentang bagaimana perencanaan humas dalam membangun 

citra sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri. 

Setelah melakukan studi lapangan secara langsung melalui 

observasi, wawancara dan melihat berbagai dokumentasi 

perencanaan humas dalam membangun citra sekolah di SDIT 

Nur Rohman Slogohimo Wonogiri, serta untuk menjawab 

sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan ada 

bebarapa hal pokok yang peneliti temukan yakni : 1) Penetapan 

tujuan, yang terdiri dari bagaimana cara mempertahankan 

eksistensi, publikasi, serta unggul dalam akhlaq dan prestasi 

akademik ditambah lagi dengan keterlibatan proses yang 

melibatkan internal maupun eksternal sekolah, yang akhirnya 

                                                           
13

 Iwan Susilo, wawancara, Slogohimo Wonogiri, Sejarah berdirinya 

SDIT Nur Rohman  Senin, 11 April 2020 pukul 09.00 WIB. 
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akan berdampak pada citra yang meningkat sesuai dengan 

harapan dari sekolah tersebut. 2) Menetapkan program kerja, 

yang mana berisi tentang nama progam  kegiatan, tujuan 

program kegiatan, uraian kegiatan, waktu pelaksanaan,  

anggaran kegiatan, serta penanggung jawab kegiatan, dalam 

pembuatan program kerja melibatkan lingkungan internal 

sekolah yang mana waka humas sebagai garda terdepan dalam 

pembuatan program tersebut, yang akhirnya akan berdampak 

pada citra yang meningkat sesuai dengan harapan dari sekolah 

tersebut. 

Dari Uraian diatas peneliti membuat gambaran tentang 

tahapan perencanaan humas dalam membangun citra sekolah di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERENCANAAN HUMAS DALAM MEMBANGUN 

CITRA SEKOLAH  DI  SDIT NUR ROHMAN 

SLOGOHIMO   WONOGIRI 

PENETAPAN TUJUAN PROGRAM KERJA 

HUMAS 

1. EKSISTENSI                                  

2. PUBLIKASI                                 

3. UNGGUL DALAM 

AKHLAQ DAN PRESTASI 

AKADEMIK 

1. NAMA PROGRAM                      

2. TUJUAN PROGRAM                   

3. URAIAN KEGIATAN                  

4. WAKTU PELAKSANAAN           

5. ANGGARAN                               

6. PENANGGUNG JAWAB   
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Gambar 3.2 : Konsep Perencanaan  Humas dalam   Membangun Citra   

Sekolah SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri 

 

 

1.  Penetapan Tujuan Hubungan Masyarakat  

Waka  humas  dalam  merencanakan  kegiatan  humas  di  

SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

Dalam merencanakan kegiatan progam humas yang ingin 

diraih. Waka  humas  dan  teknisi  humas  menetapkan  cara 

mempertahankan eksistensi lembaga, bagaimana publikasinya, 

serta bagaimana cara mencapai visi yang diharapkan lembaga.  

Progam  humas dapat berhasil dan terarah jika tujuan telah 

ditetapkan. Tujuan sekolah tidak dapat dipisahkan dari 

pencapaian tujuan program humas. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas:  

Pertama  kita  menetapkan  tujuan  dari  humas.  Yakni  

bagaimana cara mempertahankan eksistensi lembaga, 

bagaimana publikasinya, serta bagaimana cara mencapai 

visi yang diharapkan lembaga. Tujuan kami  disini  salah 
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satunya  adalah  mempertahankan  eksistensi SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri.  Publikasi  kami  

tekankan sebagaimana perusahaan Prudential. 

selanjutnya  adalah    dari  kegiatan  progam  humas 

melahirkan  generasi  siswa-siswi  yang  “Unggul dalam 

Akhlaq dan Akademik berlandaskan iman dan taqwa”.
14

 

          

         Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  

perencanaan humas  diawali dengan menetapkan tujuan.  

Tujuan  humas  di    SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri 

adalah  ingin  mempertahankan  eksistensi  sekolah, publikasi, 

dan mewujudkan generasi yang unggul dalam akhlaq dan 

prestasi akademik.  

Saat ini lembaga pendidikan tersebut sudah besar serta 

peminatnya banyak. Akan tetapi selalu  sungguh-sungguh  

dalam publikasi  sekolah  serta  menjalin  banyak  kerjasama  

dengan  masyarakat, orang tua/wali murid, yayasan, tokoh- 

tokoh masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan maupun 

lembaga-lembaga diluar lembaga pendidikan dan lembaga 

pemerintah merupakan tanggung jawab utama Waka Humas 

selaku bagian dari pihak sekolah.  Tujuan  humas  perlu  

ditetapkan  sebagai  pedoman  humas  dalam meraih  citra  

sekolah.  Selanjutnya  setelah  tujuan  humas  ditetapkan,  

                                                           
14

Suryanto, Wawancara, (Ruang  Waka  Humas  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  14  April 2020) Pukul 13.00 WIB  
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teknisi humas  membuat  progam  kerja  humas  yang  

endingnya  untuk menghasilkan  lulusan  yang  unggul dalam 

akhlak dan prestasi akademik berlandaskan iman dan taqwa. 

Dibawah ini adalah tujuan humas di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri:  

a.  Mempertahankan eksistensi  

SDIT Nur Rohman Slogohimo dalam mempertahankan 

eksistensi lembaga melakukan langkah-langkah sebagai berikut 

: 1) Menghilangkan pikiran negatif serta menumbuhkan pikiran 

positif kepada seluruh stakeholder yang ada, 2) Menumbuhkan 

kebersamaan dalam tim sekolah, 3) Menghadapi persaingan 

dengan hati lapang, 4) Mengorientasikan visi dan misi pada 

peningkatan kualitas, 5) Selau Meyakini bahwa Allah S.WT 

memberikan yang terbaik. Berikut pertanyaan Bapak Iwan 

Susilo selaku kepala sekolah : 

Dalam mempertahankan eksistensi sekolah, kami 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) 

Menghilangkan pikiran negatif serta menumbuhkan 

pikiran positif kepada seluruh stakeholder yang ada, 2) 

Menumbuhkan kebersamaan dalam tim sekolah, 3) 

Menghadapi persaingan dengan hati lapang, 4) 

Mengorientasikan visi dan misi pada peningkatan 

kualitas. 5) Selau Meyakini bahwa Allah S.WT 

memberikan yang terbaik.
15
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 Iwan Susilo, Wawancara, (Ruang  Kepala Sekolah  SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020) Pukul 13.00 WIB  



85 

 

 

    

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa untuk 

mempertahankan eksistensi lembaga pendidikan adalah dengan 

cara : menghilangkan pikiran negatif serta menumbuhkan 

pikiran positif kepada seluruh stakeholder yang ada. 

Menumbuhkan kebersamaan dalam tim sekolah. Menghadapi 

persaingan dengan hati lapang.  Mengorientasikan visi dan misi 

pada peningkatan kualitas.  Selau meyakini bahwa Allah 

S.W.T memberikan yang terbaik. 

b.   Publikasi  

SDIT Nur Rohman Slogohimo dalam melaksanakan 

publikasi menggunakan media-media sebagai berikut: 1) 

mengoptimalkan jaringan yang sudah ada ( jaringan 

kekerabatan dan jaringan kelembagaan, 2) Membentuk 

jaringan baru melalui kegiatan sosial masyarakat ( ikut dalam 

kegiatan jama’ah yasin ), 3) Bekerjasama dengan lembaga-

lembaga lain: Word Assemby Moeslim Youth (WAMY), 

Bulan Sabit Merah Indonesia ( BSMI ), BMT, serta lembaga 

lain yang tidak mengikat. Berikut pernyataan dari Bapak 

Suryanto selaku waka humas : 

Dalam melaksanakan publikasi menggunakan media-

media sebagai berikut: 1) mengoptimalkan jaringan yang 

sudah ada ( jaringan kekerabatan dan jaringan 

kelembagaan, 2) Membentuk jaringan baru melalui 
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kegiatan sosial masyarakat ( ikut dalam kegiatan jama’ah 

yasin ), 3) Bekerjasama dengan lembaga – lembaga lain: 

Word Assemby Moeslim Youth (WAMY), Bulan Sabit 

Merah Indonesia ( BSMI ), BMT, serta lembaga lain 

yang tidak mengikat.
16

    

     

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan publikasi menggunakan media-media sebagai 

berikut: 1) mengoptimalkan jaringan yang sudah ada ( jaringan 

kekerabatan dan jaringan kelembagaan, 2) Membentuk 

jaringan baru melalui kegiatan sosial masyarakat (ikut dalam 

kegiatan jama’ah yasin), 3) Bekerjasama dengan lembaga-

lembaga lain: Word Assemby Moeslim Youth (WAMY), 

Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), BMT, serta lembaga lain 

yang tidak mengikat. 

c. Langkah-langkah yang ditempuh SDIT Nur Rohman 

Slogohimo dalam melahirkan generasi yang unggul dalam 

akhlaq dan prestasi akademik berlandaskan iman dan taqwa. 

Nilai - nilai akhlak yang diajarkan di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri dibagi dalam  tiga aspek,  yaitu  yang 

pertama aspek  kepribadian  religius  meliputi: jujur  dalam  

berbagai  situasi,  disiplin  dalam  berbagai  aturan, 
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 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Kepala Sekolah  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 13.00 WIB   
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bertanggungjawab ketika melaksanakan kewajiban,  berbicara 

dengan sopan,  mencintai tanah  airnya,  senang  membaca 

ilmu-ilmu  keagamaan,  gemar melakukan  ibadah  sunnah, 

yang kedua  aspek  sosial  yang  meliputi:  toleransi  dalam 

berbagai  hal,  gemar  menolong  untuk hal-hal yang positif ,  

menghormati kepaada  yang lebih  tua,  responsif diberbagai   

kegiatan,  suka bergaul,  mudah  dalam  meminta maaf,  dan  

memberi  maaf. Selanjutnya  aspek  yang  ketiga  yaitu  

multilife  (lingkungan  hidup  dan  alam sekitar) yang meliputi 

rajin melestarikan alam, selalu bertujuan mengingat Allah s.w.t 

pada saat mendekat dengan alam dalam berbagai situasi. 

Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka Humas : 

Dalam melahirkan generasi yang unggul dalam akhlaq 

dan prestasi akademik berlandaskan iman dan taqwa. 

Nilai- nilai akhlak yang diajarkan di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri dibedakan menjadi  tiga aspek,  

yaitu  aspek  personal/kepribadian  religius  meliputi: 

jujur  dalam  berbagai  kondisi/  keadaan,  disiplin  dalam  

berbagai  aturan, tanggung  jawab  kewajiban,  santun  

dalam  bertutur  kata,  cinta  terhadap tanah  air,  gemar  

membaca/menggali  pengetahuan  agama,  serta senang 

menjalankan  ibadah  sunnah, yang kedua  aspek  sosial  

meliputi:  toleransi  dalam berbagai  hal,  gemar  

menolong  dalam  kebaikan,  hormat  terhadap  yang 

lebih  tua,  cepat  respon  dalam  segala  hal,  komunikatif  

dan  tidak  menutup diri  dengan  orang  lain,  mudah  

dalam  meminta maaf  dan  memberi  maaf, dan  aspek  

yang  ketiga  yaitu  multilife  (lingkungan  hidup  dan  
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alam sekitar) yang meliputi gemar menjaga kelestarian 

alam, selalu berorientasi pada dzikrullah ketika tafakur 

alam dalam segala kondisi.
17

 

 

    Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa 

dalam melahirkan generasi yang unggul dalam akhlaq dan 

prestasi akademik berlandaskan iman dan taqwa. Nilai-nilai 

akhlaq yang diajarkan di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri dibedakan menjadi  tiga aspek,  yaitu  : aspek  

kepribadian, aspek sosial, serta aspek manulife (lingkungan 

hidup dan alam sekitar). 

Sedangkan dalam hal prestasi akademik, upaya yang 

dilakukan SDIT Nur Rohman Slogohimo adalah dengan: 1) 

Melakukan pembinaan melalui kegiatan Bina Pribadi Islami 

sepekan sekalah sebagai salah satu cara untuk memotivasi 

siswa untuk belajar, 2) Memberikan tambahan jam belajar bagi 

siswa ketika disekolah. Berikut pernyataan Bapak Suryanto 

selaku Waka Humas : 

Dalam hal prestasi akademik, upaya yang dilakukan 

SDIT Nur Rohman Slogohimo adalah dengan: 1) 

Melakukan pembinaan melalui kegiatan Bina Pribadi 

Islami sepekan sekalah sebagai salah satu cara untuk 
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 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Kepala Sekolah  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 13.00  
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memotivasi siswa untuk belajar. 2) Memberikan 

tambahan jam belajar bagi siswa ketika disekolah.
18

 

 

 Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa 

dalam hal prestasi akademik upaya yang dilakukan SDIT Nur 

Rohman Slogohimo adalah dengan: 1) melakukan pembinaan 

melalui kegiatan Bina Pribadi Islami sepekan sekalah sebagai 

salah satu cara untuk memotivasi siswa untuk belajar, 2) 

memberikan tambahan jam belajar bagi siswa ketika disekolah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan 

humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo adalah untuk 

mempertahankan eksistensi lembaga, publikasi lembaga, serta 

endingnya melahirkan generasi yang unggul dalam akhlaq dan 

prestasi akademik. Dari ketiga aspek diatas diharapkan 

melahirkan citra mirror image, currrnt image, multiple image, 

wish image, dan corporate image.             

2.   Progam Kerja Hubungan Masyarakat.  

Perencanaan  pada  fungsi  manajemen  humas  di  lembaga 

pendidikan  adalah kesepakatan  serta  pengertian  diantara  

stakeholder  tentang  apa  yang  harus  diraih. Tanpa adanya  

suatu  progam  yang  terencana seorang  teknisi  humas  akan 
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 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Kepala Sekolah  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 13.00 WIB 
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melakukan  tindakan  secara  tanpa sadar  sehingga  mudah 

kehilangan arah ketika    

Bagian terpenting  bagi  waka  humas  dalam perencanaan 

humas adalah menetapkan target-target  operasi  humas  yang  

nantinya  akan  menjadi  tolak  ukur  atas seluruh hasil yang 

didapat,  memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai 

biaya yang diperlukan, serta memilih prioritas untuk  

menentukan  jumlah  progam serta  waktu  yang  dibutuhkan  

guna  melaksanakan  seluruh  progam humas yang telah 

diprioritaskan. Berikut pernyataan dari Bapak Suryanto selaku 

Waka Humas SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri:  

Dalam  membangun  citra  sekolah,  kami  membuat  

progam kerja humas yang tujuannya adalah untuk meraih 

citra baik sekolah. Kita  petakan  dari  setiap  kegiatan  

yang  dicapai  mulai  dari nama progam  kegiatan,  tujuan 

program kegiatan,  waktu pelaksanaan kegiatan,  sumber  

dana,  dan  siapa saja  pelaksana  kegiatan progam yang 

telah dibuat.
19

 

     

   Berdasarkaan  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  

bahwa  dalam membuat  progam  kerja humas perlu adanya 

perencanaan.  Oleh sebab itu sebagai  pedoman  dalam  meraih  

citra  sekolah adalah program kerja humas.  Adapun tahapan 
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 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas,  14 April 2020). Pukul 

13.00  
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yang dilakukan dalam  membuat  progam kerja  humas  di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri adalah sebagai 

berikut: a.) nama program kegiatan,  b.) tujuan program 

kegiatan,  c.) waktu pelaksanaan kegiatan, d.)anggaran,  dan e.) 

penanggungjawab. 

Pernyataan  di  atas  diperkuat  oleh  Bapak  Iwan Susilo  

selaku Kepala Sekolah menyatakan bahwa:   

Waka humas beserta teknisi humas membuat rancangan   

program humas sebagai arah meraih  citra  sekolah.  

Progam  humas  harus  dibuat  jelas,  apa, siapa,  dimana,  

dan  kapan  pelaksanaannya  serta  berapa anggaran yang 

dibutuhkan. Kemudian setelah program disepakati waka 

humas dan teknisi humas, selanjutnya kesepakatan 

tersebut dibawa dalam forum besar bersama dengan 

Kepala Sekolah dan seluruh dewan guru untuk 

dimusyawarahkan dan disepakati bersama.
20

 

 

    Berdasarkan  pernyataan  kepala  sekolah  di  atas  dapat  

dipahami  bahwa kejelasan progam humas harus diperhatikan 

dalam perencanaan humas harus dibuat oleh waka humas harus 

membuat progam humas dengan sub-sub  yang  saling  

berhubungan .  Misalnya  adalah  apa  nama kegiatannya, 

tujuan  kegiatannya, kapan waktu pelaksanaannya, berapa 

anggaran yang dibutuhkan, serta siapa  yang  pelaksana  dan  
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 Iwan Susilo, Wawancara, (Ruang  Kepala  Sekolah  SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri,  14 April 2020). Pukul 10.00 WIB 
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penanggungjawab  progam  tersebut.  Berikut  beberapa  

tahapan dalam penyusunan progam humas dalam membangun 

citra sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri: 

a.  Penentuan Nama Program Kegiatan 

Dalam menentukan nama program humas. Waka  humas  

beserta  teknisi  humas  bermusyawarah menentukan nama-

nama program humas.  Penetapan  nama-nama program  

menjadi  arah  bagi  waka  humas  dalam menguraikan dari 

setiap program- program  humas. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas:  

Pertama  kita  bermusyawarah dengan teknisi humas 

untuk menuliskan dan menetapkan nama -nama program 

humas.  Yakni  apa saja nama-nama programnya , dan 

program apa saja yang menjadi prioritas. Tujuan kami  

disini  salah satunya  adalah menentukan kejelasan dari 

setiap program yang ingin dicapai SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri.
21

     

 

         Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  

penetapan nama program humas  dimulai  dari bermusyawarah 

untuk  menentukan program-program apa saja yang hendak 

dicapai oleh lembaga.  Penetapan program-program  humas  di    

SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri adalah  ingin  

memberikan kejelasan nama-nama program humas. Nama 
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program  humas  perlu  ditetapkan  sebagai  pedoman  humas 

untuk menguraikan setiap program humas. 

b.   Menguraikan Program Kegiatan 

Dalam menguraikan dari setiap nama program humas. Waka  

humas  beserta  teknisi  humas  bermusyawarah menentukan 

uraian kegiatan dari setiap  program humas.  Penentuan uraian 

kegiatan dari setiap program  menjadi  arah  bagi  waka  humas  

dalam menentukan waktu pelaksanaan dari setiap program- 

program  humas. Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku 

Waka Humas:  

Pertama  kita  bermusyawarah dengan praktisi humas 

untuk menguraikan nama-nama program humas.  Yakni  

apa saja maksud dan tujuan dari nama-nama program 

yang telah dibuat. Tujuan kami  disini  salah satunya  

adalah menentukan uraian kegiatan dari setiap program 

yang ingin dicapai SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri.
22

     

 

          Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  

bahwa  penetapan uraian kegiatan dari setiap program humas  

dimulai  dari bermusyawarah untuk  menentukan maksud dan 

tujuan program-program apa saja yang hendak dicapai oleh 

lembaga.  Penetapan uraian kegiatan program-program  humas  

di    SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri adalah  ingin  
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memberikan kejelasan maksud dan tujuan dari nama-nama 

program humas. Uraian kegiatan program  humas  perlu  

ditetapkan  sebagai  pedoman  humas untuk menentukan waktu 

pelaksanaan program kegiatan. 

c.   Penentuan Waktu Pelaksanaan Program Humas 

Dalam menentukan waktu pelaksanaan dari setiap nama 

program humas. Waka  humas  beserta  teknisi  humas  

bermusyawarah menentukan waktu pelaksanaan dari setiap  

program humas.  Penentuan waktu pelaksanaan dari setiap 

program  menjadi  arah  bagi  waka  humas  dalam menentukan 

anggaran dari setiap program-program  humas. Berikut 

pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

Pertama  kita  bermusyawarah dengan teknisi humas 

untuk menentukan waktu pelaksanaan nama-nama 

program humas.  Yakni  kapan waktu pelaksanaan dari 

nama-nama program yang telah dibuat. Tujuan kami  

disini  salah satunya  adalah menentukan waktu 

pelaksanaan dari setiap program yang ingin dicapai SDIT 

Nur Rohman Slogohimo Wonogiri.
23

      

 

   Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  

penetapan waktu pelaksanaan kegiatan dari setiap program 

humas  dimulai  dari bermusyawarah untuk  menentukan kapan 
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dilaksanakannya program-program yang dibuat oleh lembaga.  

Penetapan waktu pelaksanaan kegiatan program-program  

humas  di    SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri adalah  

ingin  memberikan kejelasan maksud dan tujuan kapan 

program- program humas dapat dilaksanakan. Waktu 

pelaksanaan kegiatan program  humas  perlu  ditetapkan  

sebagai  pedoman  humas untuk menentukan anggaran dari 

setiap program kegiatan. 

d.   Penentuan Anggaran dari Setiap Program Humas 

Dalam menentukan anggaran dari setiap nama program 

humas. Waka  humas  beserta  praktisi  humas  bermusyawarah 

menentukan alokasi anggaran dari setiap  program humas.  

Penentuan anggaran dari setiap program  menjadi  arah  bagi  

waka  humas  dalam menentukan penanggung jawab dari setiap 

program-program  humas. Berikut pernyataan Bapak Suryanto 

selaku Waka Humas:  

Pertama  kita  bermusyawarah dengan teknisi humas 

untuk menentukan anggaran dari setiap nama-nama 

program humas.  Yakni  berapa anggaran yang 

dibutuhkan dari program yang telah dibuat. Tujuan kami  

disini  salah satunya  adalah menentukan pendanaan dari 

setiap program yang ingin dicapai SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri.
24
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         Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  

penetapan anggaran kegiatan dari setiap program humas  

dimulai  bermusyawarah untuk  menentukan alokasi anggaran 

dari program-program yang dibuat oleh lembaga.  Penetapan 

anggaran kegiatan program-program  humas  di    SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri adalah  ingin  memberikan 

kejelasan maksud dan tujuan berapa anggaran yang dibutuhkan 

dari program-program yang telah ditetapkan. Anggaran 

kegiatan program  humas  perlu  ditetapkan  sebagai  pedoman  

humas untuk menentukan penanggungjawab dari setiap 

program kegiatan. 

e.   Penentuan Penanggungjawab Kegiatan 

Dalam menentukan penanggungjawab dari setiap kegiatan 

program humas. Waka  humas  beserta  teknisi  humas  

bermusyawarah menentukan penanggungjawab dari setiap  

program humas.  Penentuan penanggungjawab dari setiap 

program  menjadi  arah  bagi  waka  humas  dalam menentukan 

siapa orang-orang yang bertanggung jawab dari setiap 

program- program  humas. Berikut pernyataan Bapak Suryanto 

selaku Waka Humas:  
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Pertama  kita  bermusyawarah dengan teknisi humas 

untuk menentukan penanggungjawab dari setiap nama-

nama program humas.  Yakni  siapa yang 

bertanggungjawab dari program yang telah dibuat. 

Tujuan kami  disini  salah satunya  adalah menentukan 

orang-orang sebagai pelaksana dari setiap program yang 

ingin dicapai SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri.
25

       

 

         Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  

penetapan penanggungjawab kegiatan dari setiap program 

humas  dimulai  bermusyawarah untuk  menentukan orang- 

orang yang bertugas sebagai pelaksana dari program-program 

yang dibuat oleh lembaga.  Penetapan penanggungjawab 

kegiatan program-program  humas  di    SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri adalah  ingin  memberikan kejelasan 

maksud dan tujuan siapa yang bertanggungjawab program-

program yang telah ditetapkan. Penanggungjawab kegiatan 

program  humas  perlu  ditetapkan  sebagai  pedoman  humas 

untuk menentukan orang-orang yang bertugas sebagai pelaksan 

dari setiap program kegiatan.  

Selanjutnya, berikut kami uraikan progran kerja humas 

yang ada di SDIT Nur Rohman Slogohimo : 

a.  Arisan 
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Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh 

beberapa orang, kemudian diundi diantara  mereka merupakan 

pengertian dari arisan. Undian tersebut dilakukan berkala 

sampai semua anggota mendapatkannya.
26

  

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan arisan 

bertujuan untuk menjalin silaturahim bersama antara yayasan 

dan seluruh PTK. Arisan tersebut diadakan setiap 2 bulan 

sekali dengan sistem anjangsana dari rumah-kerumah seluruh 

anggota. Selain itu dalam kegiatan arisan tersebut juga 

diadakan pembinaan rohani dengan diisi dengan tausiyah. 

Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan arisan 

bertujuan untuk menjalin silaturahim bersama antara 

yayasan dan seluruh PTK. Arisan tersebut diadakan 

setiap 2 bulan sekali dengan sistem anjangsana dari 

rumah- kerumah seluruh anggota. Selain itu dalam 

kegiatan arisan tersebut juga diadakan pembinaan rohani 

dengan diisi dengan tausiyah.
27

       

 

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa arisan 

diadakan setiap 2 bulan sekali dengan sistem anjangsana secara 

bergilir dari rumah kerumah setiap anggota. Dalam kegiatan 
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tersebut juga dilaksanakan pembinaan rohani dengan diisi 

dengan tausiyah.   

b.  Website 

Suatu cara untuk menyampaikan informasi pada internet, 

baik berupa teks, gambar, suara atau video yang interaktif dan 

mempunyai kelebihan untuk menghubungkan satu dokumen 

dengan dokumen lainnya, serta bisa diakses melalui sebuah 

browser merupakan pengertian dari website.
28

 SDIT Nur 

Rohman membuat website dengan tujuan untuk : a. 

Menampilkan profil sekolah, b. Membantu dalam 

meningkatkan kredibilitas sekolah, c. Sebagai media informasi 

sekolah dengan wali siswa, d. Menyambung tali silaturahmi 

antara guru dan alumni. Berikut pernyataan Bapak Suryanto 

selaku Waka Humas:  

SDIT Nur Rohman Slogohimo membuat website 

bertujuan untuk: menampilkan profile sekolah, 

meningkatkan legitimasi sekolah kepada masyarakat,  

sebagai media informasi sekolah dengan wali siswa, serta 

menyambung tali silaturahmi antara guru dan alumni.
29

       

 

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

pembuatan website bertujuan untuk: menampilkan profile 
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sekolah, meningkatkan legitimasi sekolah kepada masyarakat,  

sebagai media informasi sekolah dengan wali siswa, serta 

menyambung tali silaturahmi antara guru dan alumni. 

c.  Nur Rohman Peduli 

      SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan kegiatan Nur 

Rohman Peduli untuk memberikan kepedulian kepada 

masyarakat yang membutuhkan bantuan Kegiatan ini sifatnya 

insidental ketika ada warga masyarakat yang tinggal disekitar 

SDIT Nur Rohman Slogohimo terkena musibah ( kebakaran, 

tanah longsor, gempa bumi, dll.) Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas:  

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan kegiatan Nur 

Rohman Peduli untuk memberikan kepedulian kepada 

masyarakat yang membutuhkan bantuan Kegiatan ini 

sifatnya insidental ketika ada warga masyarakat yang 

tinggal disekitar SDIT Nur Rohman Slogohimo terkena 

musibah ( kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, dll.).
30

       

 

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan Nur Rohman Peduli bertujuan untuk membantu 

meringankan beban warga masyarakat di sekitar SDIT Nur 

Rohman Slogohimo yang baru saja terkena musibah. 

d.  Kalender 
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SDIT Nur Rohman Slogohimo membuat kalender bertujuan 

untuk mempromosikan kepada masyarakat tentang kegiatan 

dan program sekolah. Kalender ini buat setiap akhir tahun 

kemudian dibagikan kepada seluruh warga sekolah pada awal 

tahun. Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka 

Humas:  

SDIT Nur Rohman Slogohimo membuat kalender 

bertujuan untuk mempromosikan kepada masyarakat 

tentang kegiatan dan program sekolah. Kalender ini buat 

setiap akhir tahun kemudian dibagikan kepada seluruh 

warga sekolah pada awal tahun.
31

       

 

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

pembuatan kalender bertujuan untuk mempromosikan kepada 

masyarakat tentang kegiatan dan program sekolah. Pembuatan 

kalender dilakukan setiap akhir tahun kemudian dibagikan 

kepada seluruh warga sekolah pada awal tahun. 

e.  Parenting 

Semua hal tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh 

orang tua/ pengasuh dalam melaksanakan tugas-tugas serta 
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tanggung jawab terhadap perkembangan anak merupakan 

pengertian dari parenting.
32

 

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan parenting 

bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua/wali 

siswa dalam mendidik anak dirumah maupun diluar rumah. 

Parenting diadakan setiap akhir semester pada saat 

pengambilan LHBS peserta didik dengan mengundang 

penceramah dari dalam daerah maupun luar daerah. Berikut 

pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan parenting 

bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang 

tua/wali siswa dalam mendidik anak dirumah maupun 

diluar rumah. Parenting diadakan setiap akhir semester 

pada saat pengambilan LHBS peserta didik dengan 

mengundang penceramah dari dalam daerah maupun luar 

daerah.
33

       

  

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa dengan 

diadakannya parenting diharapkan dapat memberikan edukasi 

kepada orang tua/wali siswa dalam mendidik anak dirumah 

maupun diluar rumah. Dalam pelaksanaanya, parenting 

diadakan setiap akhir semester pada saat pengambilan LHBS 
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peserta didik dengan mengundang penceramah dari dalam 

daerah maupun luar daerah. 

f.    Home visit 

Home visit atau kunjungan rumah adalah kegiatan 

pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, 

keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya 

permasalahan klien melalui kunjungan kerumahnya. Kegiatan 

ini memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan 

keluarga lain.
34

  

Tujuan diadakannya home visit oleh SDIT Nur Rohman 

Slogohimo adalah untuk menjalin silaturahim dengan tokoh-

tokoh masyarakat dan orang tua siswa/wali murid. Berikut 

pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan home visit 

bertujuan untuk menjalin silaturahim dengan tokoh-tokoh 

masyarakat dan orang tua siswa/wali murid.
35

       

  

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa dengan 

diadakannya home visit diharapkan dapat merekatkan 

hubungan silaturahim antara sekolah dengan tokoh-tokoh 

masyarakat dan orang tua siswa/wali murid. 
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g.  Jum’at berkah 

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan jum’at berkah 

bertujuan untuk  memperkuat ukuwah dan ruqyah wali siswa. 

Kegiatan tersebut diadakan setiap satu minggu sekali di 

sekolah. Pada pertemuan tersebut diisi dengan tausiyah atau 

pelatihan membaca Al Qur’an dengan metode tilawati. Berikut 

pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan kegiatan 

jum’at berkah bertujuan untuk memperkuat ukuwah dan 

ruqyah wali siswa. Kegiatan tersebut diadakan setiap satu 

minggu sekali di sekolah. Pada pertemuan tersebut diisi 

dengan tausiyah atau pelatihan membaca Al Qur’an 

dengan metode tilawati.
36

       

 

          Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

dengan diadakannya jum’at berkah diharapkan dapat 

merekatkan ukhuwah dan ruqyah wali siswa. Dalam 

pelaksanaanya, kegiatan tersebut diadakan setiap satu minggu 

sekali di sekolah. Untuk menambah pengetahuan yang lebih 

banyak, pada pertemuan tersebut juga diisi dengan tausiyah 

atau pelatihan membaca Al Qur’an dengan metode tilawati. 

h.  Tarawih keliling 
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Tarawih keliling dilaksanakan pada bulan Ramadhan 

dengan mengunjungi masjid-masjid yang ada di wilayah 

Kecamatan Slogohimo dan sekitarnya. Masjid yang dikunjungi 

diutamakan yang anak-anak yang tinggal disekitar masjid 

bersekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo. Dalam 

pelaksanaanya, rombongan tim Tarawih keliling juga 

membawa bingkisan yang akan diberikan kepada masjid yang 

ketempatan Tarawih keliling sebagai kenang-kenangan. Tujuan 

daripada kegiatan tersebut adalah untuk menjalin silaturahim 

dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat sekitar untuk 

memperkenalkan SDIT  Nur Rohman. Berikut pernyataan 

Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan kegiatan 

tarawih keliling bertujuan untuk memperkuat ukuwah 

dan ruqyah wali siswa menjalin silaturahim dengan tokoh 

agama serta tokoh masyarakat sekitar untuk 

memperkenalkan SDIT  Nur Rohman.
37

       

 

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa dengan 

diadakannya tarawih keliling diharapkan dapat memperkuat 

ukuwah dan ruqyah wali siswa menjalin silaturahim dengan 

tokoh agama serta tokoh masyarakat sekitar untuk 

memperkenalkan SDIT  Nur Rohman. 
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i.  Reuni Akbar 

Reuni akbar diadakan setiap 1 tahun sekali setelah hari raya 

Idul Fitri dengan mengundang semua alumni. Dalam 

pelaksanaanya, kegiatan tersebut diadakan di Rumah Makan 

yang ada gedung pertemuannya. Selain kegiatan temu kangen, 

acara tersebut juga diisi dengan sharing alumni yang sudah 

berhasil, dengan sharing para alumni yang telah sukses 

diharapkan dapat memotivasi alumni yang lain untuk 

melakukan hal yang sama, serta untuk menambah wawasan 

keagamaan para alumni juga diisi dengan tausiyah. Tujuan dari 

semua kegiatan tersebut adalah untuk mempererat silaturahim 

antar alumni dengan sekolah. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas:  

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan kegiatan 

Reuni Akbar bertujuan untuk untuk mempererat 

silaturahim antar alumni dengan sekolah.
38

       

 

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa dengan 

diadakannya Reuni Akbar diharapkan dapat mempererat 

silaturahim antar alumni dengan sekolah. 

j.    Nur Rohman Fair 
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Nur Rohman Fair diadakan setiap 1 tahun sekali setelah 

hari raya Idul Fitri dengan mengundang semua TK/RA se 

kecamatan Slogohimo ditambah kecamatan-kecamatan lain 

disekitar kecamatan Slogohimo. Dalam pelaksanaanya, 

kegiatan tersebut diadakan di SDIT Nur Rohman Slogohimo. 

Kegiatan  tersebut diisi dengan berbagai macam perlombaan, 

diantaranya : lomba mewarnai, lomba hafalan Qur’an, dll. 

Selain itu untuk menghibur pengunjung yang datang juga ada 

penampilan siswa- siswi SDIT Nur Rohman Slogohimo, seperti 

seni rebana dan nasyid, seni tari, serta ditampilkan hasil karya 

siswa berupa kerajinan tangan. Untuk mensukseskan kegiatan 

Nur Rohman Fair, sekolah juga mencarikan sponsor untuk 

membantu dalam hal pendanaan kegiatan tersebut. Tujuan dari 

semua kegiatan tersebut adalah untuk membangun silaturahim 

antara sekolah dengan TK/RA dan masyarakat umum. Berikut 

pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

SDIT Nur Rohman Slogohimo mengadakan kegiatan Nur 

Rohman Fair bertujuan untuk membangun silaturahim 

antara sekolah dengan TK/RA dan masyarakat umum.
39

        

 

        Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa dengan 

diadakannya Nur Rohman Fair diharapkan dapat membangun 
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silaturahim antara sekolah dengan TK/RA serta masyarakat 

umum. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa program kerja 

humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo dibuat untuk  

mensuskeskan tujuan daripada hums itu sendiri. Ada lima 

tahapan dalam menyusun program kerja humas : 1) 

Menentukan nama program kegiatan, 2) Membuat tujuan, 3) 

Menentukan waktu pelaksanaan, 4) menentukan anggaran, 5) 

Menentukan penanggungjawab kegiatan. Untuk jumlah 

program kerja yang berhasil dibuat oleh SDIT Nur Rohman 

Slogohimo jumalahnya ada 10. Dari program kerja humas 

diatas diharapkan mampu menimbulkan kesan citra yang 

positif berupa: mirror image, current image, multiple image, 

wish image, dan corporate image. 

Tabel 3.2 

Progam Humas Dalam Membangun Citra Sekolah.
40

 

No. 
Program 

Kegiatan 
Tujuan 

Waktu 

Pelaksana

an 

Anggaran Pj 

1 Arisan 

Untuk menjalin 

silaturahim bersama 

SDIT Nur Rahman 

dan yayasan 

keluarga besar SDIT 

2bulan 

sekali 
- 

Fitria,

S.Pd 

2 Website Untuk 

memperkenalkan 
Insidental Rp100.000  

Fitria, 

S.Pd 

                                                           
40

 Dokumentasi, Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri,  (Slogohimo,  16 April 2020). 
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SDIT Nur Rahman 

dan kegiatan di 

dalam SDIT Nur 

Rahman pada 

khalayak masyarakat 

3 

Nur 

Rahman 

Peduli 

Untuk memberika 

kepedulian kepada 

masyarakat yang 

membutuhkan 

bantuan 

Insidental - 

Surya

nto, 

S.Pd 

4 Kalender 

Untuk 

mempromosikan 

kepada masyarakat 

tentang kegiatan dan 

program SDIT 

Akhir 

tahun 

(Septembe

r) 

Rp3.000.0

00 

Surya

nto, 

S.Pd 

5 Parenting 

Untuk memberikan 

edukasi kepada 

orang tua/wali siswa 

dalam pendidikan 

dirumah 

1 tahun 2 

kali(stlah 

pengambil

an raport) 

Rp1.000.0

00 

Anjar 

R, 

S.Pd 

6 
Home 

Visit 

Untuk menjalin 

silaturahim dengan 

tokoh-tokoh 

masyarakat dan 

orang tua siswa/wali 

murid 

Insidental 
Rp1.000.0

00 

Surya

nto, 

S.Pd 

7 
Jumat 

Berkah 

Untuk  memperkuat 

ukuwah da ruqyah 

wali siswa SDIT 

Nur Rahman 

1Bulan 

sekali 

Rp1000.00

0 

Anjar 

R, 

S.Pd 

8 Tarling 

Untuk silaturahim 

dengan tokoh agama 

dan masyarakat 

sekitar untuk 

memperkenalka 

SDIT  Nur Rahman 

Dalam 

bulan 

ramadhan 

(4 kali) 

Rp 

200.000 

Surya

nto, 

S.Pd 

9 
Reuni 

Akbar 

Untuk mempererat 

silaturahim antar 

alumni dengan 

sekolah 

1tahun 

sekali(setel

ah lebaran) 

Rp2.000.0

00 

Anjar 

R, 

S.Pd 

10 

Nur 

Rohman 

Fair 

Untuk membangun 
silaturahim antara 

sekolah dengan TK/RA 

serta masyarakat umum 

 

1 tahun 

sekali 

menjelang 

tahun 

ajaran baru 
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Jumlah Rp 9.400.000 

Dalam perencanaan humas dalam membangun citra sekolah 

di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri secara garis besar 

ada dua tahapan utama: 1) Menentukan tujuan humas, 2) 

Membuat program kerja humas.  

Pada tahapan yang pertama, tujuan humas di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo adalah untuk : mempertahankan eksistensi 

lembaga, publikasi lembaga kepada khalayak umum, serta 

melahirkan generasi yang unggul dalam akhlaq dan prestasi 

akademik yang sesuai dengan visi dan misi lembaga.  

Pada tahapan yang kedua, dalam menyusun program kerja 

humas terlebih dahulu dibuat nama program kemudian tujuan 

program, waktu pelaksanaan, anggaran, serta 

penanggungjawab kegiatan yang akhirnya melahirkan 10 

program kerja humas. 

Dari kedua aspek utama diatas, ketika dalam pelaksanaan 

dilapangan menunjukkan adanya kesan serta citra yang positif 

baik dalam internal lembaga maupun eksternal lembaga/ 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti mencoba mengambil 

kesimpulan bahwa citra  yang ingin dibentuk dalam 

perencanaan humas dalam membangun citra sekolah di SDIT 
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Nur Rohman Slogohimo  yakni mirror image, current image, 

multiple image, wish image, dan corporate image. 
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BAB IV 

PENGORGANISASIAN PROGRAM KERJA HUMAS 

DALAM MEMBANGUN CITRA SEKOLAH DI SDIT 

NUR ROHMAN SLOGOHIMO WONOGIRI 

 

Pada bab ini peneliti ingin menyajikan secara deskriptif 

tentang bagaimana pengorganisasian program kerja humas 

dalam membangun citra sekolah di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri. Setelah melakukan studi lapangan secara 

langsung melalui observasi, wawancara, dan melihat berbagai 

dokumentasi pengorganisasian program kerja humas dalam 

membangun citra sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri, serta untuk menjawab sesuai dengan rumusan 

masalah yang sudah ditetapkan maka peneliti menemukan 

bahwa dalam pengorganisasian program kerja humas ada 

pembagian tugas (Job description) pada masing-masing 

anggota humas, yakni  yang mengurusi bidang program kerja  

internal dan  bidang program kerja eksternal serta keterlibatan 

proses yang melibatkan internal sekolah maupun eksternal 

sekolah. 

Pada bidang program kerja internal humas terdiri dari 

empat program keja, yaitu: mengadakan arisan, membuat 

kalender, melaksanakan acara reuni akbar, dan pembuatan 
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website. Sedangkan pada bidang program kerja eksternal terdiri 

dari enam program kerja, yaitu: kegiatan nur rohman peduli, 

kegiatan jum’at berkah, kegiatan tarawih kelilih dibulan suci 

ramadhan, pelaksanaan home visit dari rumah-kerumah, 

melaksanakan parenting secara rutin, serta melaksanakan nur 

rohman fair untuk lebih lebih mengenal sekolah kepada 

masyarakat luas. 

Untuk lebih mempermudah peneliti dalam menjelaskan 

bagaimana pengorganisasian humas dalam membangun citra 

sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo, maka peneliti 

membuat bagan seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGORGANISASIAN PROGRAM KERJA HUMAS DALAM 

MEMBANGUN CITRA SEKOLAH DI  SDIT NUR ROHMAN 

SLOGOHIMO   WONOGIRI 

PROGRAM KERJA 

INTERNAL 

PROGRAM KERJA 

EKSTERNAL 

1. ARISAN                                

2. KALENDER                              

3. REUNI AKBAR                             

4. WEBSITE 

 

1. NURROHMAN    PEDULI                            

2. JUM’AT BERKAH               

3. TARAWIH KELILING                    

4. HOME VISIT                        

5. PARENTING                               

6. NURROHMAN    FAIR  

MIRROR IMAGE, CURRENT IMAGE, MULTIPLE  IMAGE, WISH 

IMAGE,  DAN CORPORATE IMAGE 



114 

 

 
 

Gambar : 4.1 Konsep Pengorganisasian Program Kerja Humas 

Dalam Membangun Citra Sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri 

Suksesor waka humas dalam menjalankan  tugasnya 

merupakan fungsi dari unit kehumasan.  unit  kehumasan  

memiliki  peran  yang signifikan dalam  meraih  citra  sekolah.  

Berikut  hasil  wawancara  dengan Bapak Suryanto selaku 

Waka Humas:   

Bidang program kerja internal dan  bidang program kerja 

eksternal merupakan dua sub  pembantu  tugas  humas 

dalam struktural humas.  Selanjutnya progam kerja 

humas dapat sukses dengan bantuan serta dukungan dari 

kedua sub bidang tersebut.
1
 

  

         Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  

pengorganisasian program kerja bidang  kehumasan  di  SDIT 

Nur Rohman Slogohimo Wonogiri  dibagi menjadi dua  sub  

kehumasan  yakni bidang program kerja internal  dan  bidang 

program kerja eksternal. Yang mana menjadi  pembantu  

bidang  humas  dalam  menjalankan tugasnya.  Bidang  

program kerja internal  menangani  kegiatan Arisan, 

Pembuatan Kalender, Website, dan Reuni Akbar. Sementara  

bidang program kerja ksternal  di  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri  menangani kegiatan Nur Rohman Peduli, 

                                                           
1
 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Waka  Humas  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  16 April 2020). Pukul 10.00 WIB 
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Nur Rohman Fair, Home Visit, Parenting, Tarawih keliling, 

dan Jum’at Berkah. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  

Bapak  Suryanto  selaku Waka Humas mengatakan bahwa:  

Struktural bidang program kerja internal  disini  sebagai  

sub  unit  dari  waka humas.  Tugas  bidang program 

kerja internal  adalah  untuk  menangani  kegiatan Arisan, 

Pembuatan Kalender, Website, dan Reuni Akbar. 

Sementara bidang program kerja eksternal menangani 

kegiatan Nur Rohman Peduli, Nur Rohman Fair, Home 

Visit, Parenting, Tarawih keliling, dan Jum’at Berkah. 

Adanya peran bidang internal dan eksternal sebagai 

upaya waka humas dan  sekolah  dalam  meraih  citra  

baik    dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.
2
 

          

         Untuk memperkuat data di atas peneliti melakukan 

observasi terkait dengan pengorganisasian program kerja 

humas SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri:  

Ada  dua  sub  dari  tugas  pembantu  kesuksesan  bidang 

humas  di  SDIT Nur Rohman Slogohimo.  Yakni  bidang 

program kerja internal  dan eksternal. Sub bidang internal  

menangani kegiatan Arisan, Pembuatan Kalender, 

Website, dan Reuni Akbar . Sementara  sub bidang 

eksternal  bertugas  mengadakan kegiatan Nur Rohman 

Peduli, Nur Rohman Fair, Home Visit, Parenting, 

Tarawih keliling, dan Jum’at Berkah.
3
 

 

                                                           
2
 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 WIB 
3
 Ari Setyawan,  Observasi, (Ruang  Waka  Humas  SDIT Nur Rohman 

Sogohimo,  15 Januari 2019). Pukul 10.00 WIB 
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   Berikut sub-sub bidang humas yang ada di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo: 

 

A.  Bidang Program Kerja Internal 

1.  Arisan 

Penanggungjawab program kegiatan arisan diserahkan 

kepada Bu Fitria, S.Pd selaku bagian dari tim kehumasan di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

setiap dua bulan sekali dengan sistem anjangsana dari rumah 

kerumah setiap anggota. Dalam kegiatan tersebut tidak hanya 

sekedar diisi dengan arisan pada umumnya, akan tetapi juga 

diisi dengan tausiyah yang sangat berguna untuk pembinaan 

mental dan spiritul dari seluruh anggota arisan. Berikut 

pernyataan bapak Suryanto Selaku Waka Humas : 

Penanggungjawab program kegiatan arisan diserahkan 

kepada salah satu staf dari tim kehumasan di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo. Kegiatan arisan dilaksanakan setiap 

dua bulan sekali dengan sistem anjangsana dari rumah 

kerumah setiap anggota. Dalam kegiatan tersebut tidak 

hanya sekedar diisi dengan arisan pada umumnya, akan 

tetapi juga diisi dengan tausiyah yang sangat berguna 

untuk pembinaan mental dan spiritual dari seluruh 

anggota arisan.
4
 

 

                                                           
4
 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 WIB 
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   Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa kegiatan 

Arisan diserahkan kepada salah satu staf dari tim kehumasan di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

setiap dua bulan sekali dengan sistem anjangsana dari rumah 

kerumah setiap anggota. Dalam kegiatan diisi dengan tausiyah 

yang sangat berguna untuk pembinaan mental dan spiritual dari 

seluruh anggota arisan. 

2.  Pembuatan Kalender 

Penanggungjawab program kegiatan pembuatan Kalender 

diserahkan kepada Bapak Suryanto, S.Pd selaku waka humas di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo. Pembuatan kalender 

dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada bulan september 

setiap tahunnya. Pak Suryanto, S.Pd selaku penanggungjawab 

program tersebut berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan 

Yayasan untuk memilah dan memilih foto-foto yang akan 

ditampilkan dalam kalender. Kemudian setelah itu 

mendelegasikan wewenang kepada tim desain SDIT Nur 

Rohman Slogohimo untuk mendesain gambar-gambar 

pelengkap yang akan dipadupadankan dengan foto-foto yang 

sudah dipilih kemudian ditampilkan dalam kalender. Setelah 

desain selesai kemudian dibawa ke percetakan untuk dicetak 

sesuai jumlah seluruh warga sekolah. Kemudian ketika 

kalender sudah jadi diambil kepercetakan untuk dibagikan 
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kepada seluruh warga sekolah pada bulan Desember setiap 

tahunnya. Berikut pernyataan bapak Suryanto Selaku Waka 

Humas : 

Penanggungjawab program pembuatan kalender 

diserahkan kepada waka humas di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo. Pembuatan kalender dilaksanakan setiap satu 

tahun sekali pada bulan September bertempat di 

percetakan bismilah komputer. Teknis kegiatannya kami 

berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan Yayasan untuk 

memilah dan memilih foto-foto yang akan ditampilkan 

dalam kalender. Kemudian setelah itu mendelegasikan 

wewenang kepada tim desain SDIT Nur Rohman 

Slogohimo untuk mendesain gambar-gambar pelengkap 

yang akan dipadupadankan dengan foto-foto yang sudah 

dipilih kemudian ditampilkan dalam kalender. Setelah 

desain selesai kemudian dibawa ke percetakan untuk 

dicetak sesuai jumlah seluruh warga sekolah. Kemudian 

ketika kalender sudah jadi diambil kepercetakan untuk 

dibagikan kepada seluruh warga sekolah pada bulan 

Desember setiap tahunnya.
5
 

 

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pembuatan 

kalender diserahkan kepada waka humas sebagai koordinator 

dibantu dengan Kepala Sekolah dan Yayasan di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap satu 

tahun sekali pada akhir tahun. Tempat pembuatan kalender 

                                                           
5
 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 WIB 
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diserahkan kepada percetakan kalender. Alur pembuatannya 

pertama waka humas berkoordinasi dulu dengan Kepala 

Sekolah dan Yayasan. Kemudian setelah itu waka humas 

mendelegasikan wewenang kepada tim desain SDIT Nur 

Rohman Slogohimo untuk mendesain gambar-gambar yang 

akan dipdupadankan dengan foto-foto yang telah dipilih yang 

nantinya akan ditampilkan dalam kalender. kemudian dibawa 

ke percetakan untuk dicetak sesuai jumlah seluruh warga 

sekolah. Kemudian kalender yang sudah jadi diambil 

kepercetakan untuk dibagikan kepada seluruh warga sekolah 

pada akhir tahun. 

3.  Reuni Akbar 

Penanggungjawab program kegiatan Reuni Akbar 

diserahkan kepada Bu Anjar Ruswardani, S.Pd selaku staf 

humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo. Reuni Akbar 

dilaksanakan setiap satu tahun sekali setelah hari raya Idul Fitri 

setiap tahunnya. Bu Anjar Ruswardani, S.Pd selaku 

penanggungjawab program tersebut membuat kepanitiaan kecil 

untuk acara Reuni Akbar SDIT Nur Rohman Slogohimo. 

Panitia kecil tersebut merencakan waktu pelaksanaan, tempat 

pelaksanaan, dan lai-lain. Untuk tempat pelaksanaan dipilih 

tempat yang luas, misalnya dirumah makan besar yang ada 
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gedung khusus untuk pertemuan-pertemuan. Berikut 

pernyataan bapak Suryanto Selaku Waka Humas: 

Penanggungjawab program Reuni Akbar diserahkan 

kepada staf humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo. 

Reuni Akbar dilaksanakan setiap satu tahun sekali setelah 

hari raya Idul Fitri bertempat di gedung pertemuan. 

Teknis kegiatannya kami membuat kepanitiaan kecil 

untuk merencakan waktu pelaksanaan, tempat 

pelaksanaan, dan lain-lain. Untuk tempat pelaksanaan 

dipilih tempat yang luas, misalnya dirumah makan besar 

yang ada gedung khusus untuk pertemuan-pertemuan.
6
  

 

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Reuni 

Akbar diserahkan kepada staf humas di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap satu tahun 

sekali setelah hari raya Idul Fitri. Tempat berlangsungnya 

Reuni Akbar di gedung pertemuan. Teknis kegiatannya dengan 

membuat kepanitiaan kecil untuk merencakan waktu 

pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan lain-lain. Untuk tempat 

pelaksanaan dipilih tempat yang luas dan representatif. 

4.  Website 

Penanggungjawab program pembuatan Website dan 

pengisian kontainnya diserahkan kepada Bu Fitria, S.Pd selaku 

                                                           
6
 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 WIB 
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staf humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo. Pembuatan 

website cukup dibuat satu kali kemudian untuk kontainnya 

senantiasa diperbaharui secara insidental. Bu Fitria, S.Pd 

selaku penanggungjawab program tersebut medelegasikan 

wewenang kepada tim pengisi kontain website SDIT Nur 

Rohman Slogohimo untuk mengisi website dengan kegiatan-

kegiatan sekolah yang mana dapat mempromosikan lembaga 

didunia maya untuk lebih dikenal masyarakat luas. Berikut 

pernyataan bapak Suryanto Selaku Waka Humas : 

Penanggungjawab program pembuatan website dan 

pengisian kontainnya diserahkan kepada staf humas di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo. Pembuatan website  

dibuat satu kali kemudian untuk kontainnya senantiasa 

diperbaharui secara insidental. Staf humas selaku 

penanggungjawab program tersebut medelegasikan 

wewenang kepada tim pengisi kontain website SDIT Nur 

Rohman Slogohimo untuk mengisi website dengan 

kegiatan-kegiatan sekolah yang mana dapat 

mempromosikan lembaga didunia maya untuk lebih 

dikenal masyarakat luas.
7
  

 

   Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pembuatan 

website dan pengisian kontainnya diserahkan kepada staf 

humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo. Pembuatan website  

                                                           
7
 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 WIB 
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dibuat satu kali kemudian untuk kontainnya senantiasa 

diperbaharui secara insidental. Staf humas selaku 

penanggungjawab program tersebut medelegasikan wewenang 

kepada tim pengisi kontain website SDIT Nur Rohman 

Slogohimo untuk mengisi website dengan kegiatan-kegiatan 

sekolah yang mana dapat mempromosikan lembaga didunia 

maya untuk lebih dikenal masyarakat luas. 

Dari uraian diatas peneliti mencoba menarik kesimpulan 

bahwasanya dalam bidang program kerja internal ada empat 

program kerja: 1. Arisan, 2. Pembuatan Kalender, 3. Reuni 

Akbar, dan 4. Website. Keempat program kerja tersebut 

diperuntukkan untuk internal SDIT Nur Rohman Slogohimo 

agar tercipta hubungan yang harmonis dalam lembaga. Dengan 

kuatnya internal lembaga diharapkan mampu mengatasi 

berbagai macam masalah-masalah yang datang, baik dari 

lingkungan internal maupun eksternal, khususnya dari internal. 

Sehingga diharapkan nantinya muncul citra yang positif di 

masyarakat luas. 

 

B.  Bidang Program Kerja Eksternal 

1.   Nur Rohman Peduli 

Penanggungjawab program kegiatan Nur Rohman Peduli 

diserahkan kepada Bapak Suryanto, S.Pd selaku waka humas di 
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SDIT Nur Rohman Slogohimo. Nur Rohman Peduli 

dilaksanakan insidental. Pak Suryanto, S.Pd selaku 

penanggungjawab program tersebut memberikan bantuan 

kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan didampingi 

kepala sekolah. Wilayah diberikannya bantuan Nur Rohman 

Peduli berada di Kecamatan Slogohimo dan sekitarnya. Berikut 

pernyataan bapak Suryanto Selaku Waka Humas: 

Penanggungjawab program Nur Rohman Peduli 

diserahkan kepada waka humas di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo. Nur Rohman Peduli dilaksanakan secara 

insidental. Waka Humas selaku penanggungjawab 

program tersebut memberikan bantuan kepada 

masyarakat yang membutuhkan bantuan didampingi 

kepala sekolah. Wilayah diberikannya bantuan Nur 

Rohman Peduli berada di Kecamatan Slogohimo dan 

sekitarnya.
8
 

 

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa kegiatan 

Nur Rohman Peduli diserahkan kepada waka humas di SDIT 

Nur Rohman Slogohimo. Nur Rohman Peduli dilaksanakan 

secara insidental. Waka Humas selaku penanggungjawab 

program tersebut memberikan bantuan kepada masyarakat 

yang membutuhkan bantuan didampingi kepala sekolah. 

                                                           
8
 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 
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Wilayah diberikannya bantuan Nur Rohman Peduli berada di 

Kecamatan Slogohimo dan sekitarnya. 

2. Home visit 

Penanggungjawab program kegiatan Home visit diserahkan 

kepada Bapak Suryanto, S.Pd selaku waka humas di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo. Home visit dilaksanakan secara insidental 

dengan mengunjungi tokoh masyarakat serta orang tua/wali 

siswa. Pak Suryanto, S.Pd selaku penanggungjawab program 

tersebut bersama kepala sekolah serta staf humas yang lainnya 

mengunjungi rumah tokoh masyarakat atau orangtua/wali 

siswa. Berikut pernyataan bapak Suryanto Selaku Waka Humas 

: 

Penanggungjawab program Home visit diserahkan 

kepada Bapak Suryanto, S.Pd selaku waka humas di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo. Home visit dilaksanakan 

secara insidental dengan mengunjungi tokoh masyarakat 

serta orang tua/wali siswa. Pak Suryanto, S.Pd selaku 

penanggungjawab program tersebut bersama kepala 

sekolah serta staf humas yang lainnya mengunjungi 

rumah tokoh masyarakat atau orangtua/wali siswa.
9
 

 

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Home visit 

diserahkan kepada waka humas di SDIT Nur Rohman 

                                                           
9
 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 WIB 
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Slogohimo sebagai penanggungjawab kegiatan. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan secara insidental jika ada warga masyara 

yang membutuhkan bantuan atau terkena musibah. Tempat 

berlangsungnya kegiatan home visit berada dirumah orang 

tua/wali siswa atau tokoh masyarakat diwilayah kecamatan 

Slogohimo dan sekitarnya.  

3.  Parenting 

Penanggungjawab program kegiatan Parenting diserahkan 

kepada Bu Anjar Ruswardani, S.Pd selaku staf humas di SDIT 

Nur Rohman Slogohimo. Parenting dilaksanakan setahun 2 

kali setelah pembagian LHBS ( Rapor ). Bu Anjar Ruswardani, 

S.Pd selaku penanggungjawab program tersebut sebelum hari 

H dimulai melakukan pecarian pemateri yang akan mengisi 

kegiatan parenting, setelah ketemu pemateri yang bisa mengisi, 

maka pemateri disampaikan dalam forum guru-guru kemudian 

menginfokan ke orang tua/wali murid. Untuk tempat 

berlangsungnya kegiatan seminar parenting yaitu di Aula SDIT 

Nur Rohman Slogohimo Wonogiri.. Berikut pernyataan bapak 

Suryanto Selaku Waka Humas : 

Penanggungjawab program kegiatan Parenting 

diserahkan kepada staf humas di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo. Parenting dilaksanakan setahun 2 kali 

setelah pembagian LHBS (Rapor). Staf Humas selaku 

penanggungjawab program tersebut sebelum hari H 
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dimulai melakukan pecarian pemateri yang akan mengisi 

kegiatan parenting, setelah ketemu pemateri yang bisa 

mengisi, maka pemateri disampaikan dalam forum guru- 

guru kemudian menginfokan ke orang tua/wali murid.  

Tempat berlangsungnya kegiatan seminar parenting yaitu 

di Aula SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri.
10

 

 

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa 

Penanggungjawab program kegiatan Parenting diserahkan 

kepada staf humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo. Parenting 

dilaksanakan setahun 2 kali setelah pembagian LHBS ( Rapor 

). Staf Humas selaku penanggungjawab program tersebut 

sebelum hari H dimulai melakukan pecarian pemateri yang 

akan mengisi kegiatan parenting, setelah ketemu pemateri yang 

bisa mengisi, maka pemateri disampaikan dalam forum guru-

guru kemudian menginfokan ke orang tua/wali murid.  Tempat 

berlangsungnya kegiatan seminar parenting yaitu di Aula SDIT 

Nur Rohman Slogohimo Wonogiri. 

4.  Tarawih keliling 

Penanggungjawab program kegiatan Tarawih keliling 

diserahkan kepada Bapak Suryanto, S.Pd selaku waka humas di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo. Tarawih keliling dilaksanakan 

                                                           
10

 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 WIB 
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empat kali selama bulan Ramadhan. Pak Suryanto, S.Pd selaku 

penanggungjawab program tersebut sebelum melaksanakan 

Tarawih keliling dari masjid ke masjid terlebih dahulu meminta 

izin kepada takmir masjid serta tokoh-tokoh masyarakat 

dilingkungan sekitar masjid yang akan dijadikan tempat untuk 

tarawih keliling. Setelah mendapatkan izin baru menentukan 

jadwal tarawih keliling kemudian menyampaikannya kepada 

seluruh anggota humas dan kepala sekolah. Masjid-masjid 

yang akan dijadikan tempat tarawih keliling diutamakan yang 

disekitaran masjid tersebut banyak anak-anak yang bersekolah 

di SDIT Nur Rohman Slogohimo. Berikut pernyataan bapak 

Suryanto Selaku Waka Humas: 

Penanggungjawab program kegiatan Tarawih keliling 

diserahkan langsung kepada waka humas di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo. Tarawih keliling dilaksanakan 

empat kali selama bulan Ramadhan. Waka Humas selaku 

penanggungjawab program tersebut sebelum 

melaksanakan Tarawih keliling dari masjid ke masjid 

terlebih dahulu meminta izin kepada takmir masjid serta 

tokoh-tokoh masyarakat dilingkungan sekitar masjid 

yang akan dijadikan tempat untuk tarawih keliling. 

Setelah mendapatkan izin baru menentukan jadwal 

tarawih keliling kemudian menyampaikannya kepada 

seluruh anggota humas dan kepala sekolah. Masjid-

masjid yang akan dijadikan tempat tarawih keliling 

diutamakan yang disekitaran masjid tersebut banyak 



128 

 

 
 

anak-anak yang bersekolah di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo.
11

 

 

          Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa 

tanggungjawab program kegiatan Tarawih keliling diserahkan 

langsung kepada waka humas di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo. Tarawih keliling dilaksanakan empat kali selama 

bulan Ramadhan. Waka Humas selaku penanggungjawab 

program tersebut sebelum melaksanakan Tarawih keliling dari 

masjid ke masjid terlebih dahulu meminta izin kepada takmir 

masjid serta tokoh-tokoh masyarakat dilingkungan sekitar 

masjid yang akan dijadikan tempat untuk tarawih keliling. 

Setelah mendapatkan izin baru menentukan jadwal tarawih 

keliling kemudian menyampaikannya kepada seluruh anggota 

humas dan kepala sekolah. Masjid-masjid yang akan dijadikan 

tempat tarawih keliling diutamakan yang disekitaran masjid 

tersebut banyak anak-anak yang bersekolah di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo. 

5.  Jum’at berkah 

Penanggungjawab program kegiatan Jum’at berkah 

diserahkan kepada Bu Anjar Ruswardani, S.Pd selaku staf 

                                                           
11

 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 WIB 
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humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo. Jum’at berkah 

dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada bulan. Bu Anjar 

Ruswardani, S.Pd selaku penanggungjawab program tersebut. 

Berikut pernyataan bapak Suryanto Selaku Waka Humas: 

Penanggungjawab program kegiatan Jum’at berkah 

diserahkan kepada Bu Anjar Ruswardani, S.Pd selaku 

staf humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo. Jum’at 

berkah dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada bulan. 

Bu Anjar Ruswardani, S.Pd selaku penanggungjawab 

program tersebut.
12

 

         

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa 

tanggungjawab program kegiatan Jum’at berkah diserahkan 

kepada Bu Anjar Ruswardani, S.Pd selaku staf humas di SDIT 

Nur Rohman Slogohimo. Jum’at berkah dilaksanakan setiap 

satu bulan sekali pada bulan. Bu Anjar Ruswardani, S.Pd 

selaku penanggungjawab program tersebut. 

6.  Nur Rohman Fair 

Penanggungjawab program kegiatan Nur Rohman Fair 

diserahkan kepada Pak Suryanto, S.Pd selaku waka humas di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo. Jum’at berkah dilaksanakan 

setiap satu tahun sekali pada bulan Maret. Pak Suryanto, S.Pd 

                                                           
12

 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 WIB 
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selaku penanggungjawab program tersebut memegang kendali 

agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Berikut 

pernyataan bapak Suryanto Selaku Waka Humas : 

Penanggungjawab program kegiatan Nur Rohman Fair 

diserahkan kepada Pak Suryanto, S.Pd selaku waka 

humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo. Nur Rohman 

Fair dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada bulan 

Maret. Pak Suryanto, S.Pd selaku penanggungjawab 

program tersebut memegang kedali agar kegiatan 

tersebut dapat berjalan dengan baik.
13

  

   

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa 

tanggungjawab program kegiatan  Nur Rohman Fair 

diserahkan kepada Pak Suryanto, S.Pd selaku waka humas di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo. Nur Rohman Fair dilaksanakan 

setiap satu tahun sekali pada bulan Maret. Pak Suryanto, S.Pd 

selaku penanggungjawab program tersebut bertanggungjawab 

penuh agar kegiatan tersebut terselenggara dengan lancar. 

Dari uraian diatas peneliti mencoba menarik kesimpulan 

bahwasanya dalam bidang program kerja eksternal ada enam 

program kerja : 1. Nur Rohman Peduli, 2. Home visit, 3. 

Parenting, 4. Tarawih keliling, 5. Jum’at berkah, 6. Nur 

Rohman Fair. Keenam program kerja tersebut diperuntukkan 

                                                           
13

 Suryanto, Wawancara, (Kantor  Waka Humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo,  14 April 2020). Pukul 13.00 WIB 
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untuk eksternal SDIT Nur Rohman Slogohimo agar tercipta 

hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. 

Dengan kuatnya hubungan dengan publik eksternal lembaga, 

diharapkan sekolah lebih dikenal masyarakat luas. Sehingga 

diharapkan nantinya muncul citra yang positif di masyarakat 

luas. 

Berdasarkan uraian diatas, SDIT Nur Rohman Slogohimo 

dalam Pengorganisasian Program kerja humas membagi 

program kerja menjadi 2, yaitu bidang program kerja internal 

serta bidang program kerja eksternal. Bidang program kerja 

internal dibentuk dengan maksud untuk memperkuat internal 

lembaga, sehingga dengan hubungan internal yang harmonis 

diharapkan kinerja dari seluruh stakeholder dilembaga tersebut 

dapat maksimal serta mampu mengatasi berbagai permasalahan 

yang datang baik dari lingkungan internal maupun eksternal. 

Sementara bidang program kerja eksternal dibentuk dengan 

maksud untuk membina hubungan dengan publik eksternal, 

sehingga dengan hubungan eksternal yang baik diharapkan 

lembaga tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luas. 

Dengan semakin luasnya hubungan antara sekolah dengan 

masyarakat diharapkan dapat mengcounter berita-berita negatif 

tentang sekolah tersebut, jika berita tersebut tidak sesuai realita 

dilapangan. Selain itu dengan semakin dikenalnya sekolah oleh 
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masyarakat luas diharapkan mampu menarik minat masyarakat 

untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut. 

Karena sekolah telah mendapatkan citra yang positif di 

masyarakat berupa: mirror image, current image, multiple 

image, wish image, dan corporate image. 



 

 

132 
 

BAB V 

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA HUMAS DALAM 

MEMBANGUN CITRA SEKOLAH DI SDIT NUR 

ROHMAN SLOGOHIMO WONOGIRI  

 

 

Pada bab ini peneliti ingin menyajikan secara deskriptif 

tentang bagaimana pelaksanaan program kerja humas dalam 

membangun citra sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri. Setelah melakukan studi lapangan secara langsung 

melalui observasi, wawancara, dan melihat berbagai 

dokumentasi pelaksanaan program kerja humas dalam 

membangun citra sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri, serta untuk menjawab sesuai dengan rumusan 

masalah yang sudah ditetapkan ada bebarapa hal yang peneliti 

temukan berkaitan dengan keterlibatan humas dan staf humas 

serta seluruh stakeholder sekolah dalam setiap program kerja 

humas. 

Pada pelaksanaan program kerja humas dalam membangun 

citra sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo terdiri dari  

program kerja internal dan eksternal. Program kerja internal 

terdiri dari: mengadakan arisan, membuat kalender, 

melaksanakan acara reuni akbar, dan pembuatan website. 
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Sedangkan program kerja eksterrnal terdiri dari: kegiatan nur 

rohman peduli, kegiatan jum’at berkah, kegiatan tarawih 

keliling, pelaksanaan home visit, melaksanakan parenting 

secara rutin, serta melaksanakan nur rohman fair untuk lebih 

mengenalkan sekolah kepada masyarakat luas agar citra yang 

diinginkan sekolah dapat terwujud. 

Dari uraian diatas peneliti membuat gambaran agar 

mempermudah pembaca dalam memahami temuan yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 : Konsep Pelaksanaan Program Kerja Humas 

dalam   Membangun Citra   Sekolah SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri 

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA HUMAS DALAM 

MEMBANGUN CITRA SEKOLAH DI  SDIT NUR ROHMAN 

SLOGOHIMO   WONOGIRI 

PROGRAM KERJA 

INTERNAL 

PROGRAM KERJA 

EKSTERNAL 

1. ARISAN                                

2. KALENDER                              

3. REUNI AKBAR                             

4. WEBSITE 

 

1. NURROHMAN    PEDULI                            

2. JUM’AT BERKAH               

3. TARAWIH KELILING                    

4. HOME VISIT                        

5. PARENTING                               

6. NUR ROHMAN    FAIR  

MIRROR IMAGE, CURRENT IMAGE, MULTIPLE  IMAGE, 

WISH IMAGE,  DAN CORPORATE IMAGE 
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A.   Pelaksanaan program kerja internal 

1.   Arisan 

Dalam pelaksanakan kegiatan arisan di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari 

penjaga sekolah, guru dan karyawan, serta kepala sekolah, dan 

tentunya melibatkan seluruh yayasan. Pada kegiatan tersebut 

peran humas dan staffnya sebagai komunikator dilakukan 

sebagai penyambung komunikasi baik antar warga sekolah dan 

juga warga sekolah dengan yayasan. Disamping sebagai 

komunikator dalam arisan tersebut humas juga berperan 

sebagai relationship yaitu berupaya membangun hubungan 

yang positif dan saling menguntungkan diantara para anggota 

yang hadir dalam arisan tersebut. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas:  

Kegiatan arisan di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari penjaga 

sekolah, guru dan karyawan, serta kepala sekolah dan 

tentunya melibatkan seluruh yayasan. Pada kegiatan 

tersebut peran humas dan staffnya sebagai komunikator 

dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik antar 

warga sekolah dan juga warga sekolah dengan yayasan. 

Disamping sebagai komunikator dalam arisan tersebut 

humas juga berperan sebagai relationship yaitu berupaya 

membangun hubungan yang positif dan saling 
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menguntungkan diantara para anggota yang hadir dalam 

arisan tersebut.
1
 

 

          Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa arisan 

melibatkan seluruh warga sekolah mulai dari penjaga sekolah, 

guru dan karyawan, serta kepala sekolah dan tentunya 

melibatkan seluruh yayasan. Pada kegiatan tersebut Peran 

Humas dan staffnya sebagai komunikator dilakukan sebagai 

penyambung komunikasi baik antar warga sekolah dan juga 

warga sekolah dengan yayasan. Disamping sebagai 

komunikator dalam arisan tersebut humas juga berperan 

sebagai relationship yaitu berupaya membangun hubungan 

yang positif dan saling menguntungkan diantara para anggota 

yang hadir dalam arisan tersebut.  

2.   Kalender 

Dalam pembuatan kalender di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo melibatkan guru, wali kelas, kepala sekolah, dan 

yayasan. Pada kegiatan tersebut Peran Humas dan staffnya 

sebagai komunikator dilakukan sebagai penyambung 

komunikasi baik antara warga sekolah dan juga warga 

masyarakat. Disamping sebagai komunikator dalam pembuatan 

                                                           
 
1
 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Waka Humas  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 10.00 WIB 
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kalender tersebut humas juga berperan sebagai press agentry 

yaitu berupaya menciptakan berita dan peristiwa yang bernilai 

berita untuk menarik perhatian media massa dan mendapatkan 

perhatian publik. Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku 

Waka Humas:  

Pembuatan kalender di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

melibatkan guru, wali kelas, kepala sekolah, dan yayasan. 

Pada kegiatan tersebut Peran Humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi 

baik antara warga sekolah dan juga warga masyarakat. 

Disamping sebagai komunikator dalam pembuatan 

kalender tersebut humas juga berperan sebagai press 

agentry yaitu berupaya menciptakan berita dan peristiwa 

yang bernilai berita untuk menarik perhatian media 

massa dan mendapatkan perhatian publik. 
2
  

 

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

pembuatan kalender melibatkan guru, wali kelas, kepala 

sekolah, dan yayasan. Pada kegiatan tersebut Peran Humas dan 

staffnya sebagai komunikator dilakukan sebagai penyambung 

komunikasi baik antara warga sekolah dan juga warga 

masyarakat. Disamping sebagai komunikator dalam pembuatan 

kalender tersebut humas juga berperan sebagai press agentry 

yaitu berupaya menciptakan berita dan peristiwa yang bernilai 

                                                           
2
 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Waka Humas  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 10.00 WIB 
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berita untuk menarik perhatian media massa dan mendapatkan 

perhatian publik. 

3. Reuni Akbar 

      Dalam Reuni Akbar di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

melibatkan seluruh warga sekolah, alumni, dan yayasan. Pada 

kegiatan tersebut peran humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik 

antara semua warga sekolah, alumni, dan juga yayasan. 

Disamping sebagai komunikator dalam Reuni Akbar tersebut 

humas juga berperan sebagai membina public internal yaitu 

berupaya membina hubungan antara sekolah dengan para 

alumni agar terus terjalin komunikasi yang positif agar terjadi 

kedekatan antara sekolah dengan alumni. Berikut pernyataan 

Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

Reuni Akbar di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

melibatkan seluruh warga sekolah, alumni dan yayasan. 

Pada kegiatan tersebut Peran Humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi 

baik antara warga sekolah dan juga warga masyarakat. 

Disamping sebagai komunikator dalam Reuni Akbar 

tersebut humas juga berperan sebagai membina public 

internal yaitu berupaya membina hubungan antara 

sekolah dengan para alumni agar terus terjalin 
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komunikasi yang positif agar terjadi kedekatan antara 

sekolah dengan alumni.
3
     

      

 Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa dalam 

kegiatan Reuni Akbar melibatkan seluruh warga sekolah, 

alumni, dan yayasan. Pada kegiatan tersebut Peran Humas dan 

staffnya sebagai komunikator dilakukan sebagai penyambung 

komunikasi baik antara seluruh warga sekolah, alumni, dan 

yayasan. Disamping sebagai komunikator dalam Reuni Akbar 

tersebut humas juga berperan sebagai membina public internal 

yaitu berupaya membina hubungan antara sekolah dengan para 

alumni agar terus terjalin komunikasi yang positif agar terjadi 

kedekatan antara sekolah dengan alumni. 

4. Website 

     Dalam pembuatan website di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo melibatkan penanggungjawab pembuatan website 

berkerjasama dengan tim IT sekolah. Pada kegiatan tersebut 

Peran Humas dan staffnya sebagai komunikator dilakukan 

sebagai penyambung komunikasi baik antara sekolah dengan 

masyarakat luas. Disamping sebagai komunikator dalam 

                                                           
3
 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Waka Humas  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 10.00 WIB 
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website tersebut humas juga berperan sebagai pembentuk 

corporate image artinya peranan humas berupaya menciptakan 

citra bagi organisasi atau lembaganya. Menciptakan citra atau 

publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi, dan 

sekaligus menjadi utama bagi aktivitas humas dalam 

melaksanakan manajemen kehumasan untuk membangun citra 

baik lembaga atau organisasi yang diwakilinya. Berikut 

pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

pembuatan website di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

melibatkan penanggungjawab pembuatan website 

berkerjasama dengan tim IT sekolah. Pada kegiatan 

tersebut Peran Humas dan staffnya sebagai komunikator 

dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik antara 

sekolah dengan masyarakat luas. Disamping sebagai 

komunikator dalam website tersebut humas juga berperan 

sebagai pembentuk corporate image artinya peranan 

humas berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau 

lembaganya. Menciptakan citra atau publikasi yang 

positif merupakan prestasi, reputasi, dan sekaligus 

menjadi utama bagi aktivitas humas dalam melaksanakan 

manajemen kehumasan untuk membangun citra baik 

lembaga atau organisasi yang diwakilinya.
4
  

 

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami bahwa 

pembuatan website di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

                                                           
4
 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Waka Humas  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 10.00 WIB 
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melibatkan penanggungjawab pembuatan website berkerjasama 

dengan tim IT sekolah. Pada kegiatan tersebut Peran Humas 

dan staffnya sebagai komunikator dilakukan sebagai 

penyambung komunikasi baik antara sekolah dengan 

masyarakat luas. Disamping sebagai komunikator dalam 

website tersebut humas juga berperan sebagai pembentuk 

corporate image artinya peranan humas berupaya menciptakan 

citra bagi organisasi atau lembaganya. Menciptakan citra atau 

publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi, dan 

sekaligus menjadi utama bagi aktivitas humas dalam 

melaksanakan manajemen kehumasan untuk membangun citra 

baik lembaga atau organisasi yang diwakilinya . 

 

B. Pelaksanaan program kerja eksternal 

1.  Nur Rohman Peduli 

Dalam pelaksanaan Nur Rohman Peduli di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo melibatkan waka humas dan staf sebagai 

penanggung jawab kegiatan bekerjasama dengan seluruh warga 

sekolah mulai dari penjaga sekolah sampai kepala sekolah, 

yayasan, wali murid, serta tokoh masyarakat. Pada kegiatan 

tersebut Peran Humas dan staffnya sebagai komunikator 

dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik antara warga 

sekolah dan masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan 
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bantuan. Disamping sebagai komunikator dalam Nur Rohman 

Peduli tersebut humas juga berperanpembentuk corporate 

image artinya peranan humas berupaya menciptakan citra bagi 

organisasi atau lembaganya. Menciptakan citra atau publikasi 

yang positif merupakan prestasi, reputasi, dan sekaligus 

menjadi utama bagi aktivitas humas dalam melaksanakan 

manajemen kehumasan untuk membangun citra baik lembaga 

atau organisasi yang diwakilinya . Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas:  

Pelaksanaan Nur Rohman Peduli di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo melibatkan waka humas dan staf sebagai 

penanggung jawab kegiatan bekerjasama dengan seluruh 

warga sekolah mulai dari penjaga sekolah sampai kepala 

sekolah, yayasan, wali murid, serta tokoh masyarakat. 

Pada kegiatan tersebut Peran Humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi 

baik antara warga sekolah dan masyarakat sekitar yang 

sedang membutuhkan bantuan. Disamping sebagai 

komunikator dalam Nur Rohman Peduli tersebut humas 

juga berperanpembentuk corporate image artinya 

peranan humas berupaya menciptakan citra bagi 

organisasi atau lembaganya. Menciptakan citra atau 

publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi, dan 

sekaligus menjadi utama bagi aktivitas humas dalam 

melaksanakan manajemen kehumasan untuk membangun 

citra baik lembaga atau organisasi yang diwakilinya.
5
  

                                                           
5
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Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 10.00 WIB 
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         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa Nur 

Rohman Peduli melibatkanwaka humas dan staf sebagai 

penanggung jawab kegiatan bekerjasama dengan seluruh warga 

sekolah mulai dari penjaga sekolah sampai kepala sekolah, 

yayasan, wali murid, serta tokoh masyarakat. Pada kegiatan 

tersebut Peran Humas dan staffnya sebagai komunikator 

dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik antara warga 

sekolah dan masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan 

bantuan. Disamping sebagai komunikator dalam Nur Rohman 

Peduli tersebut humas juga berperanpembentuk corporate 

image artinya peranan humas berupaya menciptakan citra bagi 

organisasi atau lembaganya. Menciptakan citra atau publikasi 

yang positif merupakan prestasi, reputasi, dan sekaligus 

menjadi utama bagi aktivitas humas dalam melaksanakan 

manajemen kehumasan untuk membangun citra baik lembaga 

atau organisasi yang diwakilinya . 

2.  Jum’at Berkah 

Dalam kegiatan Jum’at Berkah di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo melibatkan guru dan orang tua/wali siswa. Pada 

kegiatan tersebut peran humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik 

antara sekolah dengan orang tua/wali siswa. Disamping sebagai 
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komunikator dalam kegiatan Jum’at Berkah tersebut humas 

juga berperan sebagai membina public eksternal yaitu 

berupaya mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran 

publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. 

Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

Jum’at berkah di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

melibatkan guru dan orang tua / wali siswa. Pada 

kegiatan tersebut Peran Humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi 

baik antara sekolah dengan orang tua / wali siswa. 

Disamping sebagai komunikator dalam kegiatan jum’at 

berkah tersebut humas juga berperan sebagai membina 

public eksternal yaitu berupaya mengusahakan 

tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif 

terhadap lembaga yang diwakilinya
 6

   

          

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa dalam 

kegiatan jum’at berkah melibatkan guru dan orang tua / wali 

siswa. Pada kegiatan tersebut Peran Humas dan staffnya 

sebagai komunikator dilakukan sebagai penyambung 

komunikasi baik antara warga sekolah dan juga warga 

masyarakat. Disamping sebagai komunikator dalam Jum’at 

berkah tersebut humas juga berperan sebagai yaitu membina 

public eksternal berupaya mengusahakan tumbuhnya sikap dan 

                                                           
6
 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Waka Humas  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 10.00 WIB 
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gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang 

diwakilinya. 

3. Tarawih Keliling 

Dalam kegiatan Tarawih Keliling di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo melibatkan guru, kepala sekolah, dan yayasan. Pada 

kegiatan tersebut Peran Humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik 

antara warga sekolah dan juga warga masyarakat. Disamping 

sebagai komunikator dalam pembuatan tarawih keliling 

tersebut humas juga berperan sebagai membina public 

eksternal  yaitu berupaya mengusahakan tumbuhnya sikap dan 

gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang 

diwakilinya. Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka 

Humas:  

Tarawih keliling di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

melibatkan guru, kepala sekolah, dan yayasan. Pada 

kegiatan tersebut peran humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi 

baik antara warga sekolah dan juga warga masyarakat. 

Disamping sebagai komunikator dalam tarawih keliling 

tersebut humas juga berperan sebagai membina public 

eksternal  yaitu berupaya mengusahakan tumbuhnya 

sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga 

yang diwakilinya.
7
   

                                                           
7
 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Waka Humas  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 10.00 WIB 



146 

 

 
 

          

          Dari pernyataan di atas  dapat  dipahami  bahwa dalam 

kegiatan tarawih keliling melibatkan guru, kepala sekolah, dan 

yayasan. Pada kegiatan tersebut Peran Humas dan staffnya 

sebagai komunikator dilakukan sebagai penyambung 

komunikasi baik antara sekolah dan juga warga masyarakat. 

Disamping sebagai komunikator, dalam tarawih keliling 

tersebut humas juga berperan sebagai membina public 

eksternal yaitu berupaya mengusahakan tumbuhnya sikap dan 

gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang 

diwakilinya. 

4.  Home Visit 

Dalam kegiatan Home Visit di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo melibatkan guru, wali kelas, serta orang tua / wali 

siswa. Pada kegiatan tersebut Peran Humas dan staffnya 

sebagai komunikator dilakukan sebagai penyambung 

komunikasi baik antara guru  dengan orang tua/wali siswa. 

Disamping sebagai komunikator dalam home visit tersebut 

humas juga berperan sebagai problem solving process 

fasilitator yaitu berupaya membantu permasalahan yang 

sedang terjadi antara guru/wali kelas dengan siswa dan juga 
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orang tua/wali siswa. Berikut pernyataan Bapak Suryanto 

selaku Waka Humas:  

Kegiatan home visit di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

melibatkan guru, wali kelas, serta orang tua/wali siswa. 

Pada kegiatan tersebut Peran Humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi 

baik antara guru dengan orang tua /wali siswa. 

Disamping sebagai komunikator dalam home visit 

tersebut humas juga berperan sebagai Problem Solving 

Process Fasilitator yaitu berupaya membantu 

permasalahan yang sedang terjadi antara guru/wali kelas 

dengan siswa dan juga orang tua/wali siswa
.8

   

          

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa dalam 

home visit melibatkan guru, wali kelas, serta orang tua/wali 

siswa. Pada kegiatan tersebut peran humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik 

antara guru dengan orang tua/wali siswa. Disamping sebagai 

komunikator dalam home visit tersebut humas juga berperan 

sebagai Problem Solving Process Fasilitator yaitu berupaya 

membantu permasalahan yang sedang terjadi antara guru/wali 

kelas dengan siswa dan juga orang tua/wali siswa
.
 

5.  Parenting 

                                                           
8
 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Waka Humas  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 10.00 WIB 
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Dalam kegiatan Parenting di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo melibatkan guru, wali kelas, kepala sekolah, dan 

yayasan. Pada kegiatan tersebut peran humas dan staffnya 

sebagai komunikator dilakukan sebagai penyambung 

komunikasi baik antara orang tua/wali siswa dengan sekolah. 

Disamping sebagai komunikator dalam kegiatan parenting 

tersebut humas juga berperan sebagai mediator yaitu berupaya 

untuk memecahkan permasalahan yang mungkin terjadi antara 

sekolah dengan orang tua/wali siswa ketika bekerjasama 

mendidik anak di sekolah maupun dirumah. Berikut pernyataan 

Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

Kegiatan Parenting di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

melibatkan seluruh warga sekolah serta orang tua/wali 

siswa. Pada kegiatan tersebut peran humas dan staffnya 

sebagai komunikator dilakukan sebagai penyambung 

komunikasi baik antara sekolah dengan orang tua/wali 

siswa. Disamping sebagai komunikator dalam pembuatan 

kalender tersebut humas juga berperan sebagai mediator 

yaitu berupaya berupaya untuk memecahkan 

permasalahan yang mungkin terjadi antara sekolah 

dengan orang tua/wali siswa ketika bekerjasama 

mendidik anak di sekolah maupun dirumah. 
9
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         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

pembuatan kegiatan Parenting melibatkan seluruh warga 

sekolah serta orang tua/wali siswa. Pada kegiatan tersebut 

peran humas dan staffnya sebagai komunikator dilakukan 

sebagai penyambung komunikasi baik sekolah dengan orang 

tua/wali siswa. Disamping sebagai komunikator dalam 

Parenting tersebut humas juga berperan sebagai mediator yaitu 

berupaya untuk memecahkan permasalahan yang mungkin 

terjadi antara sekolah dengan orang tua/wali siswa ketika 

bekerjasama mendidik anak di sekolah maupun dirumah.  

6.  Nur Rohman Fair 

Dalam kegiatan Nur Rohman Fair di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo melibatkan seluruh warga sekolah, TK/RA se 

distrik kecamatan Slogohimo, serta warga masyarakat. Pada 

kegiatan tersebut Peran humas dan staffnya sebagai 

komunikator dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik 

antara  sekolah dengan TK/RA dan juga warga masyarakat. 

Disamping sebagai komunikator dalam Nur Rohman Fair 

tersebut humas juga berperan sebagai membina public 

eksternal yaitu berupaya mengusahakan tumbuhnya sikap dan 

gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang 

diwakilinya. Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka 

Humas:  
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Kegiatan Nur Rohman Fair di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo melibatkan seluruh warga sekolah dengan TK 

/ RA dan juga warga masyarakat. Pada kegiatan tersebut 

Peran Humas dan staffnya sebagai komunikator 

dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik antara 

warga sekolah dengan TK / RA juga warga masyarakat. 

Disamping sebagai komunikator dalam Nur Rohman 

Fair tersebut humas juga berperan sebagai public 

eksternal yaitu berupaya mengusahakan tumbuhnya sikap 

dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang 

diwakilinya. 
10

  

          

         Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan Nur Rohman Fair melibatkan seluruh warga sekolah 

dengan TK/RA dan juga warga masyarakat. Pada kegiatan 

tersebut Peran Humas dan staffnya sebagai komunikator 

dilakukan sebagai penyambung komunikasi baik antara warga 

sekolah dengan TK/RA dan juga warga masyarakat. Disamping 

sebagai komunikator dalam Nur Rohman Fair tersebut humas 

juga berperan sebagai public eksternal yaitu berupaya 

mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang 

positif terhadap lembaga yang diwakilinya. 

 Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam 

pelaksanaan program kerja humas mulai dari program kerja 

                                                           
10

 Suryanto, Wawancara, (Ruang  Waka Humas  SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri,  24 Juli 2020). Pukul 10.00 WIB 
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internal : 1. Arisan, 2.Kalender, 3. Reuni Akbar, 4. Website, 

kemudian program kerja eksternal meliputi: 1. Nur Rohman 

Peduli, 2.Jum’at Berkah, 3. Tarawih Keliling, 4. Home Visit, 5. 

Parenting, 6. Nur Rohman Fair, memiliki peran masing – 

masing mulai dari komunikator, relationship, problem solving 

process fasilitator, press agentry. 

Kemudian dimasing-masing peran dalam program kerja 

humas diharapkan dapat membentuk citra pada lembaga. 

Sehingga dengan citra positif akan menarik minat masyarakat 

untuk menyekolahkan anaknya dilembaga tersebut. Dari uraian 

diatas citra yang paling menonjol adalah mirror imge, current 

image, multiple image, wish image, & corporate image. 
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BAB VI 

EVALUASI PROGRAM KERJA HUMAS DALAM 

MEMBANGUN CITRA SEKOLAH DI SDIT NUR 

ROHMAN SLOGOHIMO WONOGIRI 

 

 

Pada bab ini peneliti ingin menyajikan secara deskriptif 

tentang bagaimana evaluasi program kerja humas dalam 

membangun citra sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri. Setelah melakukan studi lapangan secara langsung 

melalui observasi, wawancara, dan melihat berbagai 

dokumentasi evaluasi program kerja humas dalam membangun 

citra sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri, serta 

untuk menjawab sesuai dengan rumusan masalah yang sudah 

ditetapkan ada bebarapa hal pokok yang peneliti temukan 

berkaitan dengan evaluasi dari setiap program kerja humas 

yang yang sudah dilaksanakan baik program kerja internal 

maupun eksternal, yakni: 1) Melihat tingkat presentase 

ketercapaian masing masing programnya dan juga keterlibatan 

proses yang melibatkan internal semua warga sekolah, 

terutama waka humas dan juga tim sebagai ujung tombaknya 

yang akhirnya akan berdampak pada citra yang meningkat 
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sesuai dengan harapan dari sekolah tersebut, 2) Melihat tingkat 

efisiensi serta efektivitas masing-masing programnya dan juga 

keterlibatan proses yang melibatkan internal semua warga 

sekolah, terutama waka humas dan juga tim sebagai ujung 

tombaknya yang akhirnya akan berdampak pada citra yang 

meningkat sesuai dengan harapan dari sekolah tersebut. 

Dari Uraian diatas peneliti membuat gambaran agar 

mempermudah pembaca dalam memahami temuan yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 : Konsep Evaluasi Program Kerja Humas 

dalam Membangun   Citra Sekolah di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri 

EVALUASI PROGRAM KERJA HUMAS DALAM MEMBANGUN 

CITRA SEKOLAH DI  SDIT NUR ROHMAN SLOGOHIMO   

WONOGIRI 

PROGRAM KERJA 

INTERNAL 

PROGRAM KERJA 

EKSTERNAL 

1. ARISAN                                

2. KALENDER                              

3. REUNI AKBAR                             

4. WEBSITE 

 

1. NURROHMAN    PEDULI                            

2. JUM’AT BERKAH               

3. TARAWIH KELILING                    

4. HOME VISIT                        

5. PARENTING                               

6. NURROHMAN    FAIR  

MIRROR IMAGE, CURRENT IMAGE, MULTIPLE  IMAGE, WISH 

IMAGE,  DAN CORPORATE IMAGE 
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A.  Evaluasi program kerja internal 

1.  Arisan 

Dalam mengevaluasi kegiatan arisan di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat 

presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek yang 

kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja yang 

dilaksanakan. Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka 

Humas:  

Kegiatan arisan di SDIT Nur Rohman Slogohimo dapat 

dilihat dari dua aspek : yang pertama tingkat presentase 

ketercapaian program kerja kemudian aspek yang kedua 

tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja yang 

dilaksanakan. Untuk tingkat presentase ketercapain 

program kerja arisan sudah medekati 100 % karena 

dalam satu tahun ini bisa rutin terlaksana setiap 2 bulan 

sekali. Kemudian dilihat dari efektifitas dan efisiensi 

program kerja arisan sudah cukup baik karena dengan 

adanya program tersebut hubungan kekeluargaan di 

internal lembaga semakin erat
1
 

    

    Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan Arisan di SDIT Nur Rohman Slogohimo dapat dilihat 

dari dua aspek: yang pertama tingkat presentase ketercapaian 

program kerja kemudian aspek yang kedua tingkat efektifitas 

                                                           
1
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serta efisiensi dari program kerja yang dilaksanakan. Untuk 

tingkat presentase ketercapain program kerja arisan sudah 

medekati 100 % karena dalam satu tahun ini bisa rutin 

terlaksana setiap 2 bulan sekali. Kemudian dilihat dari 

efektifitas dan efisiensi program kerja arisan sudah cukup baik 

karena dengan adanya program tersebut hubungan 

kekeluargaan di internal lembaga semakin erat. 

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

kepada waka humas. Ada bebera kekurangan ataupun kendala 

dalam program kerja arisan. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas : 

Kendala yang kami alami dalam melaksanakan program 

kerja humas diantaranya adalah: 1) Pelaksanaan arisan 

terkadang tidak sesuai dengan rencana karena terbentur 

dengan agenda lain yang lebih penting, sehingga 

pelaksanaanya harus mundur dari rencana awal, 2) Pada 

saat pelaksanaan Arisan terkandang ada beberapa 

anggota yang tidak bisa hadir, sehingga tingkat 

kepesertaan kurang maksimal. 3. Dalam permberian 

tausiah terkadang ada yang terjadwal tausiah tidak bisa 

hadir ataupun kurang siap dalam menyampaikan materi 

tausiah.
2
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Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan program kerja humas diantaranya adalah: 1) 

Pelaksanaan arisan terkadang tidak sesuai dengan rencana 

karena terbentur dengan agenda lain yang lebih penting, 

sehingga pelaksanaanya harus mundur dari rencana awal, 2) 

Pada saat pelaksanaan arisan terkandang ada beberapa anggota 

yang tidak bisa hadir, sehingga tingkat kepesertaan kurang 

maksimal, 3) Dalam permberian tausiah terkadang ada yang 

terjadwal tausiah tidak bisa hadir ataupun kurang siap dalam 

menyampaikan materi tausiah. 

2.  Kalender 

Dalam mengevaluasi kegiatan pembuatan Kalender di 

SDIT Nur Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: 

yang pertama tingkat presentase ketercapaian program kerja 

kemudian aspek yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi 

dari program kerja yang dilaksanakan. Berikut pernyataan 

Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

kegiatan pembuatan kalender di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama 

tingkat presentase ketercapaian program kerja kemudian 

aspek yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari 

program kerja yang dilaksanakan. Untuk tingkat 

presentase ketercapain program kerja Kalender sudah  

100 % terlaksana karena dalam satu tahun sekali sudah 

bisa dibuat pada akhir tahun. Kemudian dilihat dari 
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efektifitas dan efisiensi program kerja Kalender sudah 

cukup baik karena dengan adanya program tersebut 

informasi terbaru tentang program sekolah dan prestasi – 

prestasi sekolah bisa di ketahui melalui media cetak.
3
  

 

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan pembuatan Kalender di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat 

presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek yang 

kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja yang 

dilaksanakan. Untuk tingkat presentase ketercapain program 

kerja Kalender sudah  100 % terlaksana karena dalam satu 

tahun sekali sudah bisa dibuat pada akhir tahun. Kemudian 

dilihat dari efektifitas dan efisiensi program kerja pembuatan 

kalender sudah cukup baik karena dengan adanya program 

tersebut informasi terbaru tentang program sekolah dan 

prestasi-prestasi sekolah bisa di ketahui melalui media cetak. 

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

kepada waka humas. Ada bebera kekurangan ataupun kendala 

dalam program kerja Kalender. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas: 
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Kendala yang kami alami dalam melaksanakan program 

kerja humas diantaranya adalah: 1) Pembuatan dan 

pembagian Kalender terkadang tidak tepat waktu sesuai 

rencana karena desain terlambat masuk ke percetakan 

sehingga pembagiannya terpaksa mundur dari rencana 

awal, 2) Foto – foto kegiatan sekolah serta prestasi 

sekolah tidak semua bisa dicantumkan dalam kalender 

karena keterbatasan tempat.
4
  

 

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan program kerja humas diantaranya adalah: 1). 

Pembuatan dan pembagian Kalender terkadang tidak tepat 

waktu sesuai rencana karena desain terlambat masuk ke 

percetakan sehingga pembagiannya terpaksa mundur dari 

rencana awal, 2). Foto – foto kegiatan sekolah serta prestasi 

sekolah tidak semua bisa dicantumkan dalam kalender karena 

keterbatasan tempat. 

3.   Reuni Akbar  

Dalam mengevaluasi kegiatan Reuni Akbar di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama 

tingkat presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek 

yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja 
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yang dilaksanakan. Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku 

Waka Humas:  

Kegiatan Reuni Akbar di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

dapat dilihat dari dua aspek : yang pertama tingkat 

presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek 

yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program 

kerja yang dilaksanakan. Untuk tingkat presentase 

ketercapain program kerja Reuni Akbar sudah medekati 

80 % karena pelaksanaannya belum bisa rutin satu tahun 

sekali. Kemudian dilihat dari efektifitas dan efisiensi 

program kerja Reuni Akbar sudah cukup baik karena 

dengan adanya program tersebut hubungan kekeluargaan 

antara sekolah dengan para Alumni  semakin erat dan 

harmonis. Sehingga diharapkan ada kontribusi yang 

positif dari para Alumni kepada sekolah.
5
  

 

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan Reuni Akbar di SDIT Nur Rohman Slogohimo dapat 

dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat presentase 

ketercapaian program kerja kemudian aspek yang kedua 

tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja yang 

dilaksanakan. Untuk tingkat presentase ketercapain program 

kerja Reuni Akbar sudah medekati 80 % karena 

pelaksanaannya belum bisa rutin satu tahun sekali. Kemudian 

dilihat dari efektifitas dan efisiensi program kerja Reuni Akbar 
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sudah cukup baik karena dengan adanya program tersebut 

hubungan kekeluargaan antara sekolah dengan para alumni  

semakin erat dan harmonis. Sehingga diharapkan ada 

kontribusi yang positif dari para Alumni kepada sekolah. 

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

kepada waka Humas. Ada bebera kekurangan ataupun kendala 

dalam program kerja Reuni Akbar. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas : 

Kendala yang kami alami dalam melaksanakan program 

kerja humas diantaranya adalah  pada saat pelaksanaan 

Reuni Akbar terkandang ada beberapa Alumni yang tidak 

bisa hadir, sehingga tingkat kepesertaan kurang 

maksimal.
6
  

 

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan program kerja humas diantaranya adalah  pada 

saat pelaksanaan Reuni Akbar terkandang ada beberapa 

Alumni yang tidak bisa hadir, sehingga tingkat kepesertaan 

kurang maksimal. 
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4.  Website 

Dalam mengevaluasi kegiatan pembuatan serta pengisian 

website di SDIT Nur Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua 

aspek: yang pertama tingkat presentase ketercapaian program 

kerja kemudian aspek yang kedua tingkat efektifitas serta 

efisiensi dari program kerja yang dilaksanakan. Berikut 

pernyataan Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

Kegiatan pembuatan serta pengisian website di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek : yang 

pertama tingkat presentase ketercapaian program kerja 

kemudian aspek yang kedua tingkat efektifitas serta 

efisiensi dari program kerja yang dilaksanakan. Untuk 

tingkat presentase ketercapain program kerja Website 

sudah medekati 100 % karena website sudah dibuat akan 

tetapi dalam pengisian berita-berita terbaru belum ter 

update secara maksimal. Kemudian dilihat dari efektifitas 

dan efisiensi program kerja Website sudah cukup baik 

karena dengan adanya program tersebut profile sekolah 

dan program-program sekolah bisa diketahui oleh 

masyarakat luas melalui dunia maya.
7
  

 

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan pembuatan serta pengisian Website di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama 

tingkat presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek 
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yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja 

yang dilaksanakan. Untuk tingkat presentase ketercapain 

program kerja Arisan sudah medekati 100 % karena website 

sudah dibuat akan tetapi dalam pengisian berita-berita terbaru 

belum ter update secara maksimal. Kemudian dilihat dari 

efektifitas dan efisiensi program kerja Website sudah cukup 

baik karena dengan adanya program tersebut profile sekolah 

dan program-program sekolah bisa diketahui oleh masyarakat 

luas melalui dunia maya. 

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

kepada waka Humas. Ada bebera kekurangan ataupun kendala 

dalam program kerja Website. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas: 

Kendala yang kami alami dalam melaksanakan program 

kerja Website diantaranya adalah : 1. Berita kegiatan 

sekolah belum terupdate maksimal dalam Website karena 

komunikasi yang kurang lancar antara tim humas dengan 

operator Website. 2 Masih rendahnya minat orang tua / 

wali siswa  untuk melihat informasi dalam Website 

sekolah
8
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Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan program kerja humas diantaranya adalah: 1.) 

Berita kegiatan sekolah belum terupdate maksimal dalam 

Website karena komunikasi yang kurang lancar antara tim 

humas dengan operator Website, 2.) Masih rendahnya minat 

orang tua/wali siswa  untuk melihat informasi dalam Website 

sekolah. 

 

B. Evaluasi program kerja eksternal 

1.  Nur Rohman Peduli 

Dalam mengevaluasi kegiatan Nur Rohman Peduli di SDIT 

Nur Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang 

pertama tingkat presentase ketercapaian program kerja 

kemudian aspek yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi 

dari program kerja yang dilaksanakan. Berikut pernyataan 

Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

kegiatan Nur Rohman Peduli di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama 

tingkat presentase ketercapaian program kerja kemudian 

aspek yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari 

program kerja yang dilaksanakan. Untuk tingkat 

presentase ketercapain program kerja Nur Rohman 

Peduli sudah medekati 100 % karena hampir setiap ada 

bencana alam/warga masyarakat yang membutuhkan 

SDIT Nur Rohman Slogohimo selalu berusaha hadir 

untuk mengulurkan bantuan. Kemudian dilihat dari 
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efektifitas dan efisiensi program kerja Nur Rohman 

Peduli sudah cukup baik karena dengan adanya program 

tersebut hubungan sekolah dengan warga masyarakat 

semakin erat dan harmonis sehingga menimbulkan citra 

positif dimata masyarakat.
9
  

 

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan Nur Rohman Peduli di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat presentase 

ketercapaian program kerja kemudian aspek yang kedua 

tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja yang 

dilaksanakan. Untuk tingkat presentase ketercapain program 

kerja Nur Rohman Peduli sudah medekati 100 % karena setiap 

ada bencana alam / warga masyarakat yang membutuhkan 

SDIT Nur Rohman Slogohimo selalu berusaha hadir untuk 

mengulurkan bantuan. Kemudian dilihat dari efektifitas dan 

efisiensi program kerja Nur Rohman Peduli sudah cukup baik 

karena dengan adanya program tersebut hubungan sekolah 

dengan warga masyarakat semakin erat dan harmonis sehingga 

menimbulkan citra positif dimata masyarakat. 

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

kepada waka Humas. Ada bebera kekurangan ataupun kendala 
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dalam program kerja Nur Rohman Peduli. Berikut pernyataan 

Bapak Suryanto selaku Waka Humas : 

Kendala yang kami alami dalam melaksanakan program 

kerja Nur Rohman Peduli diantaranya adalah: 1.) 

Pelaksanaan kegiatan Nur Rohman Peduli belum bisa 

menjangkau semua kalangan yang membutuhkan karena 

keterbatasan anggaran yang dimiliki, 2.) Pelaksanaan Nur 

Rohman Peduli masih diprioritaskan diberikan kepada 

warga masyarakat yang terkena bencana alam dan warga 

masyarakat yang sangat miskin dan belum bisa 

menjangkau semua khalayak.
10

  

 

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan program kerja Nur Rohman Peduli diantaranya 

adalah : 1.) Pelaksanaan kegiatan Nur Rohman Peduli belum 

bisa menjangkau semua kalangan yang membutuhkan karena 

keterbatasan anggaran yang dimiliki, 2.) Pelaksanaan Nur 

Rohman Peduli masih diprioritaskan diberikan kepada warga 

masyarakat yang terkena bencana alam dan warga masyarakat 

yang sangat miskin dan belum bisa menjangkau semua 

khalayak. 
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2.   Jum’at Berkah  

Dalam mengevaluasi kegiatan Jum’at Berkah di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama 

tingkat presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek 

yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja 

yang dilaksanakan. Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku 

Waka Humas:  

kegiatan Jum’at Berkah di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat 

presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek 

yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program 

kerja yang dilaksanakan. Untuk tingkat presentase 

ketercapain program kerja Jum’at Berkah sudah medekati 

100 % karena dalam satu tahun ini bisa rutin terlaksana 

setiap 1 minggu sekali. Kemudian dilihat dari efektifitas 

dan efisiensi program kerja Jum’at Berkah sudah cukup 

baik karena dengan adanya program tersebut hubungan 

sekolah dengan orang tua / wali siswa semakin erat serta 

untuk menambah wawasan keagamaan bagi seluruh 

peserta yang hadir.
11

  

 

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan Reuni Akbar di SDIT Nur Rohman Slogohimo dapat 

dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat presentase 

ketercapaian program kerja kemudian aspek yang kedua 
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tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja yang 

dilaksanakan. Untuk tingkat presentase ketercapain program 

kerja Jum’at Berkah sudah medekati 100 % karena dalam satu 

tahun ini bisa rutin terlaksana setiap 1 minggu sekali. 

Kemudian dilihat dari efektifitas dan efisiensi program kerja 

Jum’at Berkah sudah cukup baik karena dengan adanya 

program tersebut hubungan sekolah dengan orang tua/wali 

siswa semakin erat serta untuk menambah wawasan 

keagamaan bagi seluruh peserta yang hadir. 

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

kepada waka Humas. Ada bebera kekurangan ataupun kendala 

dalam program kerja Jum’at Berkah. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas : 

Kendala yang kami alami dalam melaksanakan program 

kerja humas diantaranya adalah : 1. Pelaksanaan Jum’at 

Berkah terkadang tidak sesuai dengan rencana karena 

terbentur dengan agenda lain yang lebih penting, 

sehingga pelaksanaanya harus mundur dari rencana awal. 

2. Pada saat pelaksanaan Jum’at Berkah terkandang ada 

beberapa peserta yang tidak bisa hadir, sehingga tingkat 

partisipasinya kurang maksimal. 3. Dalam permberian 

tausiah terkadang ada yang terjadwal tausiah tidak bisa 

hadir ataupun kurang siap dalam menyampaikan materi 

tausiah.
12
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         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan program kerja humas diantaranya adalah: 1.) 

Pelaksanaan Jum’at Berkah terkadang tidak sesuai dengan 

rencana karena terbentur dengan agenda lain yang lebih 

penting, sehingga pelaksanaanya harus mundur dari rencana 

awal, 2.) Pada saat pelaksanaan Jum’at Berkah terkandang ada 

beberapa peserta yang tidak bisa hadir, sehingga tingkat 

partisipasinya kurang maksimal, 3.) Dalam permberian tausiah 

terkadang ada yang terjadwal tausiah tidak bisa hadir ataupun 

kurang siap dalam menyampaikan materi tausiah. 

3.  Tarawih Keliling  

Dalam mengevaluasi kegiatan Tarawih Keliling di SDIT 

Nur Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek : yang 

pertama tingkat presentase ketercapaian program kerja 

kemudian aspek yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi 

dari program kerja yang dilaksanakan. Berikut pernyataan 

Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

Kegiatan Tarawih Keliling di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek : yang pertama 

tingkat presentase ketercapaian program kerja kemudian 

aspek yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari 
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program kerja yang dilaksanakan. Untuk tingkat 

presentase ketercapain program kerja Tarawih keliling 

sudah medekati 100 % karena dalam satu tahun ini bisa 

rutin terlaksana disetiap bulan suci Ramadhan. Kemudian 

dilihat dari efektifitas dan efisiensi program kerja Arisan 

sudah cukup baik karena dengan adanya program 

tersebut hubungan antara sekolah dengan takmir-takmir 

masjid serta warga disekitar Masjid di wilayah 

kecamatan Slogohimo dan sekitarnya dapat terjalin 

harmonis sehingga diharapkan menimbulkan citra yang 

positif dimata masyarakat.
13

  

 

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan Tarawih Keliling di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat presentase 

ketercapaian program kerja kemudian aspek yang kedua 

tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja yang 

dilaksanakan. Untuk tingkat presentase ketercapain program 

kerja Tarawih keliling sudah medekati 100 % karena dalam 

satu tahun ini bisa rutin terlaksana disetiap bulan suci 

Ramadhan. Kemudian dilihat dari efektifitas dan efisiensi 

program kerja Arisan sudah cukup baik karena dengan adanya 

program tersebut hubungan antara sekolah dengan takmir-

takmir masjid serta warga disekitar Masjid di wilayah 
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kecamatan Slogohimo dan sekitarnya dapat terjalin harmonis 

sehingga diharapkan menimbulkan citra yang positif dimata 

masyarakat.  

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

kepada Waka Humas. Ada bebera kekurangan ataupun kendala 

dalam program kerja Tarawih Keliling. Berikut pernyataan 

Bapak Suryanto selaku Waka Humas : 

Kendala yang kami alami dalam melaksanakan program 

kerja humas diantaranya adalah: 1.) Pelaksanaan Tarawih 

terkadang tidak sesuai dengan rencana karena terbentur 

dengan agenda lain yang lebih penting, sehingga 

pelaksanaanya harus mundur dari rencana awal, 2.) Pada 

saat pelaksanaan Tarawih keliling terkandang ada 

beberapa anggota yang tidak bisa hadir, sehingga tingkat 

kepesertaan kurang maksimal, 3.) Dalam permberian 

kultum terkadang ada yang terjadwal tausiah tidak bisa 

hadir ataupun kurang siap dalam menyampaikan materi 

kultum.
14

  

 

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan program kerja humas diantaranya adalah: 1.) 

Pelaksanaan Tarawih terkadang tidak sesuai dengan rencana 

karena terbentur dengan agenda lain yang lebih penting, 
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sehingga pelaksanaanya harus mundur dari rencana awal, 2.) 

Pada saat pelaksanaan Tarawih keliling terkandang ada 

beberapa anggota yang tidak bisa hadir, sehingga tingkat 

kepesertaan kurang maksimal, 3.) Dalam permberian kultum 

terkadang ada yang terjadwal tausiah tidak bisa hadir ataupun 

kurang siap dalam menyampaikan materi kultum.  

4.  Home Visit 

Dalam mengevaluasi kegiatan Home Visit di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama 

tingkat presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek 

yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja 

yang dilaksanakan. Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku 

Waka Humas:  

kegiatan Home visit di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat 

presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek 

yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program 

kerja yang dilaksanakan. Untuk tingkat presentase 

ketercapain program kerja Home Visit sudah medekati 

100 % karena setiap siswa yang membutuhkan 

penanganan dengan cara home visit bisa dikunjungi 

semua. Kemudian dilihat dari efektifitas dan efisiensi 

program kerja Home Visit sudah cukup baik karena 

dengan adanya program tersebut hubungan antara 

sekolah dengan orang tua/wali siswa dapat terjalin 

dengan baik. Program Home Visit diharapkan dapat 

menimbulkan kesan yang baik terhadap orang tua/wali 
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siswa bahwa sekolah memiliki kepedulian terhadap siswa 

yang sedang membutuhkan bantuan.
15

  

 

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan Home visit di SDIT Nur Rohman Slogohimo dapat 

dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat presentase 

ketercapaian program kerja kemudian aspek yang kedua 

tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja yang 

dilaksanakan. Untuk tingkat presentase ketercapain program 

kerja Home Visit sudah medekati 100 % karena setiap siswa 

yang membutuhkan penanganan dengan cara Home Visit bisa 

dikunjungi semua. Kemudian dilihat dari efektifitas dan 

efisiensi program kerja Home Visit sudah cukup baik karena 

dengan adanya program tersebut hubungan antara sekolah 

dengan orang tua / wali siswa dapat terjalin dengan baik. 

Program Home Visit diharapkan dapat menimbulkan kesan 

yang baik terhadap orang tua/wali siswa bahwa sekolah 

memiliki kepedulian terhadap siswa yang sedang 

membutuhkan bantuan. 

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

kepada Waka Humas. Ada bebera kekurangan ataupun kendala 
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dalam program kerja Home Visit. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas : 

Kendala yang kami alami dalam melaksanakan program 

kerja humas diantaranya adalah : 1. Pelaksanaan Home 

Visit terkadang tidak sesuai dengan rencana karena 

terbentur dengan agenda lain yang lebih penting, 

sehingga pelaksanaanya harus mundur dari rencana awal. 

2. Pada saat pelaksanaan Home Visit terkandang ada 

beberapa anggota yang tidak bisa mengikuti, sehingga 

terkesan kurang kompak.
16

  

 

         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan program kerja humas diantaranya adalah: 1.) 

Pelaksanaan Home visit terkadang tidak sesuai dengan rencana 

karena terbentur dengan agenda lain yang lebih penting, 

sehingga pelaksanaanya harus mundur dari rencana awal. 2.) 

Pada saat pelaksanaan Home Visit terkandang ada beberapa 

anggota yang tidak bisa mengikuti, sehingga terkesan kurang 

kompak. 

 

 

 5.  Parenting  
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Dalam mengevaluasi kegiatan Parenting di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama 

tingkat presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek 

yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja 

yang dilaksanakan. Berikut pernyataan Bapak Suryanto selaku 

Waka Humas:  

kegiatan Parenting di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat 

presentase ketercapaian program kerja kemudian aspek 

yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari program 

kerja yang dilaksanakan. Untuk tingkat presentase 

ketercapain program kerja Parenting sudah medekati 100 

% karena dalam satu tahun ini bisa rutin terlaksana setiap 

6 bulan sekali sesuai dengan rencana akan tetapi dilihat 

dari partisipasi orang tua / wali mengikuti acara tersebut 

masih sekitar 70 %. Kemudian dilihat dari efektifitas dan 

efisiensi program kerja Parenting sudah cukup baik 

karena dengan adanya program tersebut hubungan 

kerjasama antara sekolah dengan orang tua/wali dalam 

hal medidik anak bisa berjalan beriringan sesuai dengan 

yang diinginkan lembaga.
17

  

 

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan Parenting di SDIT Nur Rohman Slogohimo dapat 

dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat presentase 
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ketercapaian program kerja kemudian aspek yang kedua 

tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja yang 

dilaksanakan. Untuk tingkat presentase ketercapain program 

kerja Parenting sudah medekati 100 % karena dalam satu tahun 

ini bisa rutin terlaksana setiap 6 bulan sekali sesuai dengan 

rencana akan tetapi dilihat dari partisipasi orang tua/wali 

mengikuti acara tersebut masih sekitar 70 %. Kemudian dilihat 

dari efektifitas dan efisiensi program kerja Parenting sudah 

cukup baik karena dengan adanya program tersebut hubungan 

kerjasama antara sekolah dengan orang tua/wali dalam hal 

medidik anak bisa berjalan beriringan sesuai dengan yang 

diinginkan lembaga. 

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

kepada waka Humas. Ada bebera kekurangan ataupun kendala 

dalam program kerja Parenting. Berikut pernyataan Bapak 

Suryanto selaku Waka Humas : 

Kendala yang kami alami dalam melaksanakan program 

kerja humas diantaranya adalah: 1.)  Terkadang 

Pelaksanaan Parenting terkadang tidak sesuai dengan 

rencana karena terbentur dengan agenda lain yang lebih 

penting dan sifatnya mendadak, sehingga pelaksanaanya 

harus mundur dari rencana awal, 2.) Pada saat 

pelaksanaan Parenting terkandang ada beberapa orang 
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tua/wali siswa yang tidak bisa hadir, sehingga tingkat 

kepesertaan kurang maksimal.
18

  

 

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan program kerja humas diantaranya adalah: 1.)  

Terkadang Pelaksanaan Parenting terkadang tidak sesuai 

dengan rencana karena terbentur dengan agenda lain yang lebih 

penting dan sifatnya mendadak, sehingga pelaksanaanya harus 

mundur dari rencana awal, 2.) Pada saat pelaksanaan Parenting 

terkandang ada beberapa orang tua/wali siswa yang tidak bisa 

hadir, sehingga tingkat kepesertaan kurang maksimal. 

6.  Nur Rohman Fair  

Dalam mengevaluasi kegiatan Nur Rohman Fair di SDIT 

Nur Rohman Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang 

pertama tingkat presentase ketercapaian program kerja 

kemudian aspek yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi 

dari program kerja yang dilaksanakan. Berikut pernyataan 

Bapak Suryanto selaku Waka Humas:  

kegiatan Nur Rohman Fair di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama 

tingkat presentase ketercapaian program kerja kemudian 
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aspek yang kedua tingkat efektifitas serta efisiensi dari 

program kerja yang dilaksanakan. Untuk tingkat 

presentase ketercapain program kerja Nur Rohman Fair 

sudah medekati 100 % karena dalam satu tahun ini bisa 

rutin terlaksana setiap 1 tahun sekali. Kemudian dilihat 

dari efektifitas dan efisiensi program kerja Nur Rohman 

Fair sudah cukup baik karena dengan adanya program 

tersebut hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan 

dibawahnya dalam hal ini seluruh TK-TK se-distrik 

Purwantoro dapat terjalin dengan baik sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah murid yang 

masuk di SDIT Nur Rohman Slogohimo setiap tahunnya. 

Selain itu juga diharapkan hubungan sekolah dengan 

masyarakat luas dapat selalu harmonis dengan pelibatan 

masyarakat sebagai sponsor kegiatan tersebut.
19

  

 

Dari  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa 

kegiatan Nur Rohman Fair di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

dapat dilihat dari dua aspek: yang pertama tingkat presentase 

ketercapaian program kerja kemudian aspek yang kedua 

tingkat efektifitas serta efisiensi dari program kerja yang 

dilaksanakan. Untuk tingkat presentase ketercapain program 

kerja Nur Rohman Fair sudah medekati 100 % karena dalam 

satu tahun ini bisa rutin terlaksana setiap 1 tahun sekali. 

Kemudian dilihat dari efektifitas dan efisiensi program kerja 

Nur Rohman Fair sudah cukup baik karena dengan adanya 
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program tersebut hubungan sekolah dengan lembaga 

pendidikan dibawahnya dalam hal ini seluruh TK-TK se-disrik 

Purwantoro dapat terjalin dengan baik sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan jumlah murid yang masuk di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo setiap tahunnya. Selain itu juga diharapkan 

hubungan sekolah dengan masyarakat luas dapat selalu 

harmonis dengan pelibatan masyarakat sebagai sponsor 

kegiatan tersebut. 

Kemudian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

kepada waka Humas. Ada bebera kekurangan ataupun kendala 

dalam program kerja Nur Rohman Fair. Berikut pernyataan 

Bapak Suryanto selaku Waka Humas : 

Kendala yang kami alami dalam melaksanakan program 

kerja Nur Rohman Fair diantaranya adalah: 1.) Pencarian 

sponsorship untuk kegiatan Nur Rohman Fair terkadang 

kurang maksimal karena ada beberapa pihak yang tidak 

mau dijadikan sponsorship sehingga dana yang 

terkumpul masih kurang untuk menyelenggarakan acara 

tersebut, 2.) Pada saat pelaksanaan Nur Rohman Fair 

terkadang kurang maksimal karena ada beberapa agenda 

penting sekolah lainnya yang mengiringi kegiatan 

tersebut.
20
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         Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan program kerja humas diantaranya adalah: 1.) 

Pencarian sponsorship untuk kegiatan Nur Rohman Fair 

terkadang kurang maksimal karena ada beberapa pihak yang 

tidak mau dijadikan sponsorship sehingga dana yang terkumpul 

masih kurang untuk menyelenggarakan acara tersebut, 2.) Pada 

saat pelaksanaan Nur Rohman Fair terkadang kurang 

maksimal karena ada beberapa agenda penting sekolah lainnya 

yang mengiringi kegiatan tersebut. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam 

pelaksanaan program kerja humas mulai dari program kerja 

internal, yang terdiri dari: 1. Arisan, 2. Pembuatan Kalender, 

3. Website, 

 4. Reuni Akbar. Sedangkan program kerja eksternal, terdiri 

dari: 1. Nur Rohman Peduli, 2.Jum’at Berkah, 3. Tarawih 

Keliling, 4. Home Visit, 5. Nur Rohman Fair, 6. Parenting 

Setelah dievaluasi, dari masing-masing program kerja tadi 

memiliki tingkat efisiensi dan efektifitas sendiri-sendiri. 

Kemudian dimasing-masing program kerja humas yang telah 

dievaluasi, diharapkan dapat membentuk citra pada lembaga. 

Sehingga dengan citra positif akan menarik minat masyarakat 

untuk menyekolahkan anaknya dilembaga tersebut. Dari uraian 
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diatas citra yang muncul adalah mirror image, current image, 

multiple image, wish image, dan corporate image.  
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BAB VII 

PENUTUP 

  

 

A.  Kesimpulan.  

Berdasarkan  pada  paparan  data,  temuan  penelitian, serta 

pembahasan  maka  peneliti  mengambil  beberapa  kesimpulan  

untuk menjawab  setiap  fokus  dalam    tujuan  penelitian.  

Kesimpulan  dimaksudkan untuk mengungkap kejadian  yang 

ada di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri berkaitan 

dengan manajemen humas dalam membangun citra sekolah, 

dengan kesimpulan sebagai berikut:  

1.  Perencanaan humas SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri  

     Penetapan  tujuan merupakan yang pertama kali dilakukan 

dalam perencanaan  humas di SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri.  Selanjutnya dalam  mencapai  organisasi  yang  

efektif  dan efisien diperlukan adanya penetapan tujuan supaya 

lembaga pendidikan lebih terarah.  Selanjutnya  waka  humas 

SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri menyusun progam 

kerja humas dengan melakukan lima tahapan, yang dijelaskan 

sebagai  berikut:  a.  Nama program kegiatan,  b.  
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menguraiakan nama program, c. Menentukan waktu 

pelaksanaan, d.  Penentuan anggaran, e. Penentuan 

penanggungjawab kegiatan. Untuk mendapatkan citra sekolah 

yang diharapkan dijadikanlah lima tahapan tersebut sebagai 

data bagi waka humas dalam mengambil keputusan secara 

obyektif. Dari dua tahapan dalam perencanaan humas tersebut 

melahirkan mirror image, current image, multiple image, wish 

imge, dan corporate image. 

2.   Pengorganisasian Program Kerja Humas di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri.   

Bidang program kerja  internal  dan bidang program kerja 

eksternal merupakan dua sub organisasi bidang kehumasan 

yang ada dalam pengorganisasian  humas di SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri.  Bidang program kerja internal 

yaitu: Arisan, Kalender, Reuni Akbar, dan Website, sedangkan 

program eksternal yaitu: Nur Rohman Peduli, Jum’at Berkah, 

Tarawih Keliling, Home Visit, Parenting, dan Nur Rohman 

Fair. Kedua  sub    bidang tersebut  menjadi bagian dari 

struktural humas ketika melaksanakan pengorganisasian humas 

yang mana tugasnya untuk meraih citra sekolah yang 

diharapkan. Dari dua sub bidang humas, baik bidang program 

kerja internal maupun eksternal dalam pengorganisasian humas 
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melahirkan mirror image, current image, multiple image, wish 

imge, dan corporate image.  

3.  Pelaksanaan Progam Kerja Humas di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri .   

Pelaksanaan  Progam  Kerja Humas  di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri dalam mewujudkan citra sekolah dengan 

melaksanakan program kerja internal maupun program kerja 

eksternal.  Program kerja internal meliputi: a.) Arisan, b.) 

Kalender, c.) Reuni Akbar, d.)Website, sedangkan program 

kerja eksternal meliputi: a.) Nur Rohman Peduli, b.) Jum’at 

Berkah c.) Tarawih Keliling, d.) Home Visit, e) Parenting, f.) 

Nur Rohman Fair dan acara lainnya  yang  mendukung  

terwujudnya  citra  baik lembaga.  Pelaksanaan  program kerja 

internal maupun eksternal tersebut dilaksanakan  oleh 

stakeholder  yang ada dengan memaksimalkan peran 

kehumasan pada masing-masing program kerja humas. Peran 

humas yang muncul pada setiap program kerja humas 

diantaranya: komunikator, relationship, pembentuk corporate 

image, dan lain-lain. Dengan  kekompakan  dalam  

pelaksanaan kegiatan  progam kerja humas sekolah,  SDIT Nur 

Rohman Slogohimo Wonogiri  berhasil mewujudkan citra 

positif sekolah yang diharapkan. Dalam pelaksanaan humas 
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tersebut melahirkan mirror image, current image, multiple 

image, wish imge, dan corporate image.  

  

4.   Evaluasi progam kerja humas SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri.  

Evaluasi progam  kerja humas  di SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri dilakukan setelah  program kerja internal 

maupun eksternal berlangsung.  Penilaian dilaksanakan dengan 

melihat efisiensi serta efektifitas dari setiap masing-masing 

program kerja yang telah dilaksanakan. Waka  humas  

kemudian menilai  dari  beberapa kegiatan  apakah  sudah  

sesuai  rencana  atau  ada  kendala  dalam pelaksanaan 

kegiatan. Kegiatan  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya 

tindaklanjut  progam  kerja humas sekaligus untuk 

memperbaiki dan mempertahankannya. Selanjutnya diharapkan 

terwujud citra positif sekolah yang diharapkan. Dalam kegiatan 

evaluasi humas tersebut melahirkan mirror image, current 

image, multiple image, wish imge, dan corporate image.  

 

B.  Saran  

1.   Bagi Kepala Sekolah.  
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Penelitian  ini  bisa dijadikan sebagai tambahan informasi  

serta  referensi tentang  pentingnya  mengoptimalkan  kinerja 

serta manajemen  humas.  Supaya SDIT Nur Rohman 

Slogohimo Wonogiri  semakin  berkembang  di  bidang 

pendidikan serta dapat meraih tujuan yang diharapkan 

lembaga.   

2.   Bagi Waka Humas SDIT Nur Rohman Slogohimo 

Wonogiri.  

Penelitian ini bisa dijadikan tambahan informasi serta 

referensi tentang pentingnya mengoptimalkan  kinerja serta 

manajemen humas dalam mewujudkan citra lembaga 

pendidikan.  

3.   Bagi Peneliti Lain  

Penelitian tentang  manajemen humas  dalam  membangun  

citra  sekolah sekiranya dapat ditindaklanjuti bagi peneliti yang 

lain.  Sebab  penelitian  ini  masih sebatas  pada pelaksanaan  

fungsi-fungsi  manajemen  humas dalam  membangun  citra  

sekolah di SDIT Nur Rohman Slogohimo Wonogiri.  

Diharapkan ada peneliti lain yang memiliki pandangan yang  

lebih  baik  dan  luas kemudian dapat  digunakan  objek  

penelitian  lebih  banyak  serta  menggunakan indikator yang 

lebih baik agar dapat mengungkap fakta yang lebih menarik. 
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