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ABSTRAK 

Mardhiyah, Anis Zakiyatul, Manajemen Strategis Humas dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo. Tesis, Progam Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, Progam Pasca Sarjana, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Mambaul Ngadhimah, 

M.Ag. 

Kata Kunci: Manajamen Strtaegis, Humas, Mutu Pendidikan 

Pendidikan saat ini dihadapkan pada rendahnya mutu pendidikan. 

Pendidikan yang bermutudilihat dari input, proses dan output. Pendidikan di 

sekolah tidak lepas dari peran humas dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan.Mutu harus direncanakan dan didekati secara sistematis dengan 

menggunakan proses perencanaan strategis. Oleh karena itu perlu yang namanya 

manajemen strategis untuk peningkatan mutu pendidikan.   

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk:1) Menjelaskan mutu 

pengelolaan, sarana prasarana dan pembiayaan MTsN 02 Ponorogo. 2) 

Menjelaskan manajemen strategis humas dalam peningkatan mutu pengelolaan, 

sarana prasarana dan pembiayaan MTsN 02 Ponorogo. 3) Kontribusi manajemen 

strategis humas dalam peningkatan mutu pengelolaan, sarana prasarana dan 

pembiayaan MTsN 02 Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Lokasi penelitian MTs Negeri 02 Ponorogo. Pengumpulan data 

penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan dalam menganalisis hasilnya peneliti menggunakan analisis data 

dengan teknik miles and huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1). Mutu 

pengelolaan, sarana prasarana dan pembiayaan MTs Negeri 02 Ponorogo 

menunjukan peningkatan dalam hal: Pengelolaan pendidikan yang terencana, 

terorganisir serta mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana 

untuk mencapai tujuan, Perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan 

musyawarah  yang melibatkan  seluruh  personil  sekolah dan teknik  

pengalokasian  pembiayaan  pendidikan berdasarkan  kepada  standar  yang  

diprioritaskan  untuk  meningkatkan  mutu  pembelajaran (2). Manajemen 

strategis humas dalam peningkatan mutu pengelolaan, sarana prasarana dan 

pembiayaan MTs Negeri 02 berdasarkan analisis SWOT yaitu a). Mengelola 

akademik maupun non akademik serta berkaitan dengan input, proses, output dan 

pemanfaatan lulusan. b) Membantu pengadaan sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. c) Kemandirian sekolah, diupayakan melalui 

dukungan dari masyarakat, baik dengan dukungan moral maupun material. (3). 

Kontribusi manajemen strategis humas dalam peningkatan mutu pengelolaan, 

sarana prasarana dan pembiayaan MTs Negeri 02 Ponorogo sebagai penghubung 

antara sekolah dengan masayarakat dan sebagai sarana menyampaikan informasi, 

promosi sekolah, dan evaluasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan 

pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai 

penetapan cara melaksanakanya, yang dibuat oleh pimpinan dan 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan. Manajemen strategis membantu organisasi 

memformulasikan strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan 

yang lebih sistematis, logis dan rasional untuk pilihan startegi. Dengan 

demikian, diharapkan semakin banyak institusi yang menggunakan 

manajemen startegis untuk membuat keputusan yang efektif.
1
 

Sekolah adalah salah satu organisasi pendidikan yang mempunyai 

suatu kekuatan untuk membantu dan mengantarkan peserta didik menuju cita-

cita yang mereka harapkan. Sekolah yang baik adalah sekolah yang bisa 

mencetak siswa-siswa yang berprestasi tinggi dan dapat memanfaatkan guru-

guru yang berkualitas baik serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 

sekitar sehingga visi dan misi yang telah disusun bisa terealisasi dengan baik 

sesuai dengan yang mereka harapkan.
2
 

Sumber daya manusia yang bermutu hanya dapat diwujudkan dengan 

pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi input 

proses, output dan outcome. Mutu dalam kontek pendidikan adalah sebuah 

proses untuk melakukan perbaikan secara terus menerus mulai dari penetapan 

visi misi, tujuan, operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi yang ditujukan 

bagi substansi pendidikan yang bermakna, mulai dari input, proses dan 

output.
3
  

                                                             
1Eddy Yunus, Manajemen Strategis (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 8-9. 
2Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988). 189-190. 
3Rahman, “Peningkatan Mutu Madrsah Melalui Penguatan Partisipasi  Masyarakat”, Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 1 No2, (Desember 2012),  232. 
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Banyak realita di lapangan yang menunjukkan bahwa kualitas manusia 

Indonesia sebagai sumber daya yang potensial masih jauh dari harapan. Hal 

ini terjadi akibat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Paparan Menteri 

pendidikan
4
 Anies Baswedan, yang disampaikan pada silahturahmi dengan 

Kepala Dinas Jakarta pada 1 Desember 2014, menyatakan bahwa pendidikan 

di Indonesia berada dalam posisi gawat darurat. Beberapa kasus yang 

menggambarkan kondisi tersebut diantaranya adalah: rendahnya layanan 

pendidikan di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, rendahnya 

mutu pendidikan tinggi di Indonesia, rendahnya kemampuan literasi anak-

anak Indonesia. Secara umum mutu pendidikan di Indonesia juga rendah 

karena Indonesia menduduki posisi akhir diantara negara-negara lainnya yaitu 

berada pada peringkat yang ke 40 dengan rincian sebagai berikut; pada jenjang 

pendidikan tinggi Indonesia berada pada posisi 49 dari 50, sedangkan pada 

jenjang pendidikan dibawahnya juga masih berada pada posisi bawah; 

Indonesia berada pada posisi 40 dari 42 negara.
5
 

MTs Negeri 02 Ponorogo adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri Islam 

yang berdiri sejak tahun 1980. Pada awal berdirinya jumlah peserta didik MTs 

Negeri 02 Ponorogo masih tegolong rendah, yaitu 80 siswa. Pada tahun 

pelajaran 2017/2018 jumlah siswa yang diterima adalah 934 sedangkan yang 

ditolak adalah sekitar 68 anak. Berdasarkan realita tersebut. 
6
  

MTs Negeri 02 Ponorogo membuka 3 progam, yaitu progam regular, 

progam bilingual dan progam 4 semester peserta didik cerdas istimewa 

(PDCI). Berbagai progam layanan pendidikan tersebut muaranya untuk 

peningkatan mutu pendidikan di MTs Negeri 02 Ponorogo. 
7
Harapan sekolah 

melalui kebijakan layanan pendidikan ini adalah dihasilkanya mutu lulusan 

sebagai aset bangsa di masa datang. Progam tersebut akan berjalan sesuai 

dengan harapan manakala di dukung proses pembelajaran yang berkulitas agar 

                                                             
4
 Heri Widodo, “Potret Pendidikan Di Indonesia Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi 

Masyarakat Ekonomi Asia (Mea)”, Cendekia Vol. 13 No. 2, (Juli - Desember 2015), 296. 
5 Ibid., 297. 
6 Tarib, Wawancara, Ponorogo, 13 Maret 2018.   
7 Tarib, Wawancara, Ponorogo, 13 Maret 2018. 
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dapat mencetak peserta didik yang berkualitas pula. Tapi ternyata proses 

pembelajaran yang dilakukan disekolah kurang berkontribusi terhadap 

peningkatan pemahaman bahasa asing peserta didik. Hal itu disebabkan 

kurangnya kompetensi tenaga pendidik kusunya dalam berbahsa asing 

(Bahasa Arab dan Bahasa Inggris). 

Output pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo yang merupakan prestasi-

prestasi peserta didik dalam hal akademik dan non akademik kurang begitu 

membanggakan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tenaga pembimbing 

yang mengarahkan bakat minat peserta didik. 
8
 

Berdasarkan problem pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo, maka 

perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan mutu input, proses dan 

output pendidikan. Mutu tidak terjadi begitu saja, Ia harus direncanakan. Mutu 

harus menjadi bagian penting dari strategi institusi, dan harus didekati secara 

sistematis dengan menggunakan proses perencanaan strategis. Tanpa arahan 

jangka panjang yang jelas, sebuah institusi tidak dapat merencanakan 

peningkatan mutu.  

Dalam dunia pendidikan ada beberapa hal pokok yang perlu 

diperhatikan. 
9
Pertama, Perbaikan secara terus menerus. Kedua, Menentukan 

standar mutu. Ketiga, Peruabahan kultur. Keempat, peruabahan organisasi. 

Kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Karena organisasi 

pendidikan menghendaki kepuasan pelanggan, maka perlunya 

mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi sangat penting. 

Inilah yang dikembangkan dalam unit public relations.
10

 Oleh karena itu hal 

ini memerlukan suatu system manajemen yang mampu memberdayakan 

institusi pendidikan agar lebih bermutu. Pendidikan di sekolah tidak lepas dari 

peran humas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Humas merupakan 

jembatan antara sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu untuk menciptakan 

                                                             
8 Tarib, Wawancara, Ponorogo, 13 Maret 2018. 
9 Edward Sallis, Total Quality Manajemen In Education, (Jakarta: IRCiSoD, 2008), 11. 
10Ibid., 11.  
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hubungan yang harmonis antar warga sekolah dan antar sekolah dan 

masyarakat diperlukan humas yang solid.
11

 

Salah satu tujuan humas di sekolah adalah untuk memelihara 

kelangsungan hidup sekolah dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah yang bersangkutan. 
12

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa 

keterlibatan masyarakat mempunyai peran yang cukup besar bagi 

perkembangan organisasi di masa datang, begitu juga dengan sekolah. Sekolah 

bisa dikatakan sukses jika mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Karena bagaimanapun juga pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara 

orang tua, sekolah dan masyarakat. 
13

 Oleh sebab itu, dalam konteks humas 

sekolah, yang namanya humas sekolah yang menjadi jempolan itu adalah 

humas yang terlibat dalam proses perencanaan strategis atau dalam proses-

proses manajemen starategis. Disamping itu, humas sekolah yang jempolan 

juga berkemampuan untuk membangun dan menjadi relasi dengan publik-

publik strategis sekolah.  
14

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat sekali bahwa mutu 

pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka 

meningkatkan mutu sumber daya bangsa Indonesia. Sehingga berdasarkan 

fenomena di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Manajemen 

Strategis Humas dalam Peningkatan Mutu Pendidikan MTs Negeri 02 

Ponorogo”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mutu pengelolaan, sarana prasarana dan pembiayaan MTs 

Negeri 02 Ponorogo? 

                                                             
11Jamil Suuprihatiningrum, Guru Profesional, Pedoman Kinerja Kualifikasi dan Kompetensi Guru 

(Jogjakarta: Ar-rRuzz Media, 2013), 325.  
12Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 50.   
13Asrul Anam,“Strategi Hubungan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di   

Mts Darut Taqwa”, al-Murabbi, Volume 1, nomor 1, (2016), 176. 
14Yosan Iriantara, Manajemen Humas Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 67-68.   
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2. Bagaimana manajemen strategis humas dalam peningkatan mutu 

pengelolaan, sarana prasarana dan pembiayaan MTs Negeri 02 Ponorogo? 

3. Bagaimana kontribusi manajemen strategis humas dalam peningkatan 

mutu pengelolaan, sarana prasarana dan pembiayaan MTs Negeri 02 

Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan mutu pengelolaan, sarana prasarana dan pembiayaan 

MTs Negeri 02 Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan manajemen strategis humas dalam peningkatan mutu 

pengelolaan, sarana prasarana dan pembiayaan MTs Negeri 02 Ponorogo 

3. Untuk menjelaskan kontribusi manajemen strategis humas dalam 

peningkatan mutu pengelolaan, sarana prasarana dan pembiayaan MTs 

Negeri 02 Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah:  

1. Secara  teoritis  

Penelitian  ini  dapat  menambah  informasi,  wawasan pemikiran  

dan  pengetahuan  dalam  kajian  manajemen strtaegis  humas  dalam 

sekolah.  Selain  itu  hasil  penelitian  ini  dijadikan  sebagai  acuan  dalam 

melaksanakan  program  kehumasan yang efektif dan efisien.  

2. Secara  praktis 

a. Bagi Kepala Madrasah, sebagai masukan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MTs Negeri 02 Ponorogo. 

b. Bagi Madrasah, dengan adanya manajemen strategis humas, mutu 

pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo menjadi lebih baik. 

c. Bagi siswa, dapat membantu siswa dalam meningktakan prestasi 

akademik maupun non akaemdik. 
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BAB II 

MANAJEMEN STRATEGIS HUMAS DAN MUTU PENDIDIKAN 

 

A. Kajian Teori 

1. Manajemen Strategis  

Manajemen adalah suatu suatu hal yang sangat penting bagi 

keberhasilan suatu organisasi. Karena pada hakekatnya inti dari pada 

manajemen adalah bagaimana cara mengatur dan memanfatkan segala 

sumber yang ada secara efektif danefisien untuk mencapai keberhasilan 

sesuai dengan yang diharapkan. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena 

manajemen juga dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara 

sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja 

sama.Manajemenjuga bertanggung jawab terhadap pengarahan visi misi 

serta sumber-sumber daya kejurusan masing-masing kepada hasil-hasil 

yang paling besar dan efisien.Jadi manajemen pendidikan pada pokoknya 

memberikan arah atau jurusan pada lembaga yang dikelolanya, sasaran-

sasarannya serta pengarahan visi misi untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik.
15

 

Manajemen startegis dapat digambarkan sebagai serangkaian 

proses yang diawali dengan analisis lingkungan, penyusunan rencana 

strategis, implementasi rencana strategis, serta evaluasi dan pengendalian 

rencana strategis. Analisis lingkungan terdiri dari analisis lingkungan 

                                                             
15Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), 1. 
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internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal adalah proses untuk 

mencari kekuatan dan kelemahan organisasi. Analisis lingkungan eksternal 

adalah proses untuk mencari peluang dan menghindari ancaman.  

Penyususnan perencanaan strategis meliputi proses penetapan visi, 

misi, tujuan dan sasaran, alternatif strategi, serta kebijakan. Implementasi 

strategis meliputi proses penetapan progam, anggaran dan prosedur yang 

mencerminkan rencana strategis. Sementara evaluasi dan pengendalian 

rencana strategis merupakan proses mengukur hasil kerja dan memberikan 

umpan balik bagi proses-proses yang ada.  

Manajemen strategis merupakan suatu alat bagi organisasi untuk 

lebih fokus pada tujuan dan prioritasnya dalam  menyikapi perkembangan 

dinamis dari lingkunganya.Manajemen strategis dikembangkan dalam 

rangka mengahadapi dinamika lingkungan dan ketidakpastian.Dinamika 

lingkungan dan ketidakpastian yang makin tinggi menyebabkan terjadinya 

pergeseran paradigma manajemen strategis dari paradigma prediksi dan 

paradigma belajar menjadi paradigma transformasional.Manajemen 

strategis adalah suatu proses yang memungkingkan suatu organisasi, 

perusahaan, asosiasi, lembaga nonprofit dan pemerintah mengenal peluang 

dan ancamanjangka panjang mereka, memobilisasi seluruh aset untuk 

menangkap peluang dan mengahadapi tantangan, serta menerapkan satu 

strategi pelaksanaan yang berhasil. 
16

 

                                                             
16Morissan, Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional (Jakarta: 

Kencana, 2010), 152.  
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Lebih lanjut lagi Hunger dan Wheelen, mengemukakan elemen-

elemen dasar dari proses manajemen strategis yang dapat di lihat pada 

gambar di bawah ini
17

: 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Proses Manajemen Strategis 

a. Pengamatan Lingkungan 

Pengamatan lingkungan merupakan gambaran dari kondisi 

lingkungan organisasi.Lingkungan organisasi terdiri dari lingkungan 

internal dan eksternal.Lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan 

kelemahan yang ada di dalam organisasi.Variabel itu meliputi struktur, 

budaya dan sumber daya organisasi.Sedangkan lingkungan eksternal 

merupakan gambaran kondisi luar lingkungan yang terdiri dari keadaan 

dan kekuatan yang mempengaruhi tujuan organisasi. 

Dengan menganalisis lingkungan, maka organisasi akan 

mampu memahami berbagai kebutuhan dan aspirasi serta perubahan-

perubahan yang terjadi dalam organisasi, dan berkembang di 

masyarakat sebagai rujukan utama dalam menciptakan kesepadanan 

organisasi dengan kebutuhan masyarakat.
18

 

 

                                                             
17Marniati, Manajemen Strategik: Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan (Bandung: 

Cita Pustaka, 2008), 85. 
18Ibid.,86.  
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b. Perumusan strategi (formulating strategy) 

Langkah formulasi strategi adalah pengembangan rencana 

jangka panjang untuk mengelola secara secara efektif kesempatan dan 

ancaman dari luar yang dihadapai organisasi dalam batasan kekuatan 

dan kelemahan organisasi. Formulasi strategi termasuk 

mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman 

eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan 

tujuan jangka panjang, merumuskan alternative startegi, dan memilih 

strategi tertentu yang akan dilaksnakan. 

Formulasi strategi merupakan proses yang dilakukan untuk 

menyiapkan rencana strategis (strategic plan) yang meliputi tahapan 

perumusan pernyataan misi dan nilai organisasi, penentuan visi dan 

pemilihan strategi untuk mencapai visi. Pernyataan misi, nilai, dan visi 

tersebut merupakan landasan yang akan dijadikan panduan organisasi 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan 

eksternal. Pernyataan misi merupakan arahan umum organisasi untuk 

mencapai tujuan jangka panjang. Rumusan misi antara lain memuat 

tujuan mendirikan organisasi, target group yang dilayani, produk atau 

pelayanan yang diberikan, teknik menyampaikan produk dan 

pelayanan kepada kelompok target. Rumusan misi juga memberikan 
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gambaran fokus strategi untuk mencapai tujuan dan unggulan 

kompetisi, distinctive competitive.
19

 

c. Implementasi strategi(implementing strategy) 

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang 

mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, 

menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem 

komunikasi dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja 

organisasi. 

d. Evaluasi dan pengendalian 

Evaluasi strategi yang merupakan tahap akhir dari manajemen 

strategis.Evaluasi strategis adalah alat untuk mendapatkan informasi 

kapan strategi tidak dapat berjalan.Semua strategi dapat dimodifikasi 

dimasa datang, karena faktor internal dan eksternal konstan 

berubah.
20

Evaluasi merupakan penilaian terhadap perbandingan hasil 

proses kegiatan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah 

dilakukan. Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya 

aktifitas-aktifitas organisasi dan hasil kinerja sesungguhnya 

dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Walaupun evaluasi dan 

pengendalian merupakan elemen akhir yang dari manajemen strategis, 

elemen ini juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan 

                                                             
19Sumengen Sutomo, “Manajemen Strategis Organisasi Nirlaba”, Jurnal Kesehatan 

Masyarakat Nasional Vol. 1, No. 4,(Februari 2007), 178. 
20Yunus, Manajemen Strategis, 15-16. 
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dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses 

keseluruhan untuk dimulai kembali. 
21

 

2. Mutu Pendidikan Menengah 

Secara umum mutu adalah gambaran dan karakterisik menyeluruh 

dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, mutu 

mencakup input, proses dan output pendidikan.
22

 

Mutu pendidikan  nasional akan terukur lewat ketercapaian 

segenap Standar Pendidikan Nasional, meliputi standar isi, proses, 

kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan (PP RI No. 

19 Tahun 2005). Perhatian yang serius dan sungguh-sungguh oleh para 

pihak terhadap upaya pemenuhan dan perwujudan segenap standar 

tersebut akan menentukan kualitas atau mutu pendidikan.  

Persoalan mutu pendidikan merupakan isu yang selalu hangat dan 

manarik untuk diperbincangkan dan dikaji.Persoalan mutu pendidikan 

selaras dengan tuntutan perkembangan dan perubahan.Suatu perubahan 

menuntut peran agen pembaharuan (The Agent of Change) dalam 

memunculkan ide-ide pembaharuan serta mengelola perubahan.Sosok 

agen perubahan secara internal lembaga pendidikan dimaksud adalah 

adanya sosok pemimpin yang menjalankan kepemimpinan secara efektif, 

yaitu kepemimpinan yang mampu mengatur segenap sumber daya 

                                                             
21Marniati, Manajemen Strategik, 94-95. 
22Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu berbasis sekolah (Jakarta, 2001), 24. 
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dilembaga yang dipimpinnya ke arah visi dan misi yang diharapkan. 

Terutama sumber daya manusia yaitu pendidik dan tenaga kependidikan 

yang disinyalir sarat dengan berbagai persoalan, diantaranya persoalan 

kualifikasi, pembinaan dan pengembangan keprofesionalan, serta 

kinerjanya yang sangat membutuhkan perhatian, arahan dan bimbingan 

yang intensifdan berkelanjutan sehingga betul-betul mampu menjalankan 

segenap tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional,  selaras  

dengan tuntutan standar pendidik dan tenaga pendidikan yang 

dipersyaratkan.
23

 

Dewasa  ini  semua  lembaga  pendidikan  berorientasi  pada  mutu.  

Lembaga pendidikan  dikatakan  “bermutu”  jika  input,  proses  dan  

hasilnya  dapat  memenuhi persyaratan yang  dituntut oleh pengguna jasa 

pendidikan. Bila  performance-nya dapat melebihi  persyaratan  yang  

dituntut  oleh  stakeholder, maka  suatu  lembaga pendidikan  baru  bisa  

dikatakan  unggul.Lantaran  tuntutan  persyaratan  kualitas  yang 

dikehendaki para pengguna jasa terus berubah dan berkembang dan terus 

berkembang, maka pengertian mutu juga bersifat dinamis, terus 

berkembang dan terus berada dalam suasana rivalitas yang terus-

menerus.
24

 

Mutu dalam konteks pendidikan, berkaitan dengan upaya 

memberikan pelayanan yang paripurna, dan memuaskan bagi para 

                                                             
23

Hidayati, Kepemimpinan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan, “JURNAL TARBIYAH”. 

Vol. 22, No. 1, (Januari-Juni 2015), 1-18. 
24 Elfridawati Mai Dhuhani, “Manajemen Humas Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah 

Studi Kasus Di Madrasah Ibtidiyah Terpadu (Mit) As-Salam Ambon”, al-Iltizam,  Vol.1, No.1, 

Juni 2016, 36.  



 

xvii 
 

pemakai jasa pendidikan. Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan, 

aspek mutu (quality) juga akan selalu berkaitan erat dengan 

bagaimanainput peserta didik, sampai bagaimana output lulusan yang 

dihasilkan. 
25

Dalam bidang pendidikan, mutu berkenaan dengan progam 

dan hasil pendidikan yang dapat memenuhi harapan sesuai dengan tingkat 

dan perkembangan masyarakat dan dunia kerja.
26

 

Madrasah yang bermutu adalah suatu lembaga pendidikan Islam 

yang mempunyai kurikulum, strategi, belajar mengajar yang bermutu dan 

ada interaksi dengan pihak yang berkepentingan (siswa, guru, orang tua, 

lingkungan, dan pejabat yang terkait) dengan tujuan menghasilkan 

keluaran yang dapat diandalkan.
27

Oleh karena itu madrasah dapat 

dikatakan bermutu jika mempunyai tujuan, misi dan sasaran, mulai dari 

rekrutmen (input) baik guru, tenaga pendidik maupun siswa, 

memperhatikan dan melakukan perbaikan nyata pada kegiatan belajar dan 

mengajar yang berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan kondisi dan keadaan serta, melakukan tindak lanjut pada 

keluaran dengan tujuan mendapatkan lulusan yang bermutu dikemudian 

hari secara berkelanjutan. Ukuran mutu sulit diterapkan dalam dunia 

pendidikan dengan penilaian dari berbagai pihak dan manajemen jasa yang 

heterogen. Orang akan memandangnya dari berbagai arah atau aspek yang 

                                                             
25Bedjo Sujanto, Guru Indonesia dan Perubahan Kurikulum : Mengorek Kegelisahan Guru 

(Jakarta: Sagung Seto, 2007), 116.   
26Marzuki Mahmud, Manajamen mutu Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), 5. 
27Fatah Syukur, Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah (Semarang: al-Qalam 

Press, 2006), 146.  
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memilki ukuran-ukuran mutu tertentu. Oleh karena itu ukuran mutu harus 

diterapkan secara relatif, yaitu diterapkan berdasarkan pelanggan. Mutu 

sekolah atau madrasah akan baik jika sekolah atau madrasah tersebut 

menyajikan jasa yang sesuai dengan kebtuhan para pelanggan. 
28

 

Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah, tetapi juga 

disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat 

yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. 

Bertitik tolak pada kecenderungan ini, penilaian masyarakat tentang mutu 

lulusan sekolah pun terus menerus berkembang. Karena itu sekolah harus 

terus menerus meningkatkan mutu lulusanya, dengan menyesuaikan 

perkembangan tuntutan masyarakat, menuju pada mutu pendidikan yang 

dilandasi tolak ukur norma yang ideal. Maka dari itu, mutu dalam 

pendidikan dapat saja disebutkan mengutamakan pelajar atau progam 

perbaikan sekolah yang mungkin dilakukan secara lebih kreatif dan 

konstruktif.
29

 

Mutu merupakan suatu hal yang relatif.Ukuranya terpenuhinya 

kebutuhan, keinginan dan harapan pengguna.Mutu juga dapat dilihat 

kapasitas atau daya terap hasil karya atau perolehan belajar.Mutu sering 

kali juga tidak menggambarkan secara keseluruhan. Sekolah dikatakan 

bermutu apabila memilki beberapa ciri-ciri, antara lain:
30

 

                                                             
28Fatkhurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidika 

Islam :Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, Praktek dan Teoritik 

(Yogyakarta: Teras, 2012), 43-44.  
29Syarafuddin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan : Konsep, Strategi dan 

Aplikasi (Jakarta: Grasindo, 2002), 35.  
30Sudarwan Denim, Otonomi Manajemen Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2010), 146.   
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a. Terfokus pada pelanggan. Baik pelanggan internal maupun eksternal. 

Pada sekolah yang bermutu totalitas perilaku staf, tenaga akademik, 

dan pimpinan melakukan tugas pokok dan fungsi untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Dalam prespektif ini pelanggan dibedakan 

menjadi dua kategori. Pertama, pelanggan internal yaitu pelanggan jasa 

pendidikan yang bersifat cenderung permanen, yaitu pengelola 

pendidikan. Pengelola pendidikan antara lain, pimpinan lembaga, 

tenaga pendidikan atau guru dan tenaga kependidikan. Kedua, 

pelanggan eksternal, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

jasa layanan sekolah akan tetapi sifatnya tentatif. Yang termasuk 

pelanggan eksternal adalah siswa, orang tua atau wali siswa, 

masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. 

b. Berfokus pada upaya untuk mencegah masalah-masalah yang muncul. 

c. Investasi pada sumber daya manusia, yang komitmenya perlu terus 

dijaga. 

d. Memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, 

tenaga akademik ataupun tenaga administratif. 

e. Mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik. 

f. Memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kulaitas, baik 

perencanaan jangka pendek, jangka mennengah dan jangka panjang. 

g. Mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang 

sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab. 
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h. Mendorong orang yang dipandang memilki kreatifitas dan mampu 

menciptakan kualitas, serta dapat merangsang lainya agar dapat bekerja 

secara berkualitas. 

i. Memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk 

kejelasan arah kerjasama secara vertikal dan horizontal. 

j. Memiliki strategi dan evaluasi yang jelas. 

k. Memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai 

jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut. 

l. Memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja 

m. Menempatkan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan.
31

 

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian 

antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah.Mutu pendidikan di 

sekolahcenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan 

mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 

menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan 

berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan 

pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.  

Penjaminan  mutu  pendidikan  mengacu  pada  standar  sesuai  

peraturan  yang  berlaku.  Acuan utama adalah Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang 

                                                             
31Ibid., 147  
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harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara 

pendidikan.Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: 

a. Standar Kompetensi Lulusan 

b. Standar Isi 

c. Standar Proses 

d. Standar Penilaian 

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

f. Standar Pengelolaan 

g. Standar Sarana dan Prasarana 

h. Standar Pembiayaan 

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, 

dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam 

rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya 

dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses 

dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan 

pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan.
32

 

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi 

sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, 

siswa) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan 

dan sebagainya).  

                                                             
32Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Drektorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

menengah, Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.2017. 



 

xxii 
 

Input pendidikan di sekolah perlu memiliki beberapa aspek yang 

dikemas  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  dan  tujuan  pendidikan.  

Input pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam: 

a. Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran, mutu yang jelas. 

b. Sumber  daya  yang  tersedia  dan  memadai  (dana,  SDM,  Peralatan  

dan perlengkapan). 

c. Staf yang berkompeten dan berdedikasi tinggi 

d. Memiliki harapan dan prestasi yang tinggi. 

e.  Fokus pada pelanggan/siswa. 

f. Input manajemen 

Sumber  daya  merupakan  input  penting  yang  diperlukan  untuk 

berlangsungnya  proses  pendidikan  di  sekolah.Tanpa  sumber  daya  

yang memadai proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara 

baik dan  pada  gilirannya  sasaran  sekolah  tidak  akan  tercapai.  Sumber  

daya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan 

sumber daya  selebihnya  (uang,  peralatan, perlengkapan,  bahan,  dan  

sebagainya), dengan  penegasan  bahwa  sumber  daya  selebihnya  tidak  

mempunyai  arti  apapun  bagi  perwujudan  sasaran  sekolah  tanpa  

campur  tangan  sumber daya manusia. Sekolah yang mempunyai 

dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan  prestasi  peserta  

didik  dan  sekolahnya.  Kepala  sekolah memiliki  komitmen  dan  

motivasi  yang  kuat  untuk  meningkatkan  mutu sekolah secara optimal.   
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Guru memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa  anak  

didiknya  dapat  mencapai  tingkat  prestasi  yang  maksimal, walaupun  

dengan  keterbatasan  sumber  daya  pendidikan  yang  ada  di sekolah.  

Sedang  peserta  didik  juga  mempunyai  motivasi  untuk  selalu 

meningkatkan  diri  untuk  berprestasi  sesuai  dengan  bakat  dan 

kemampuannya.  Harapan  tinggi  dari  ketiga  unsur  sekolah  ini  

merupakan salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  sekolah  selalu  

dinamis  dan  selalu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sekolah  

yang  memiliki  input  manajemen  yang  memadai  untuk menjalankan  

roda  sekolah.  Input  manajemen  yang  dimaksud  meliputi tugas  yang  

jelas,  rencana  yang  rinci  dan  sistematis,  program  yang mendukung 

bagi pelaksanaan rencana, ketentuan-ketentuan yang jelas bagi warga  

sekolah  untuk  bertindak,  dan  adanya  sistem  pengendalian  mutu yang  

efektif  dan  efisien  untuk  meyakinkan  agar  sasaran  yang  telah 

disepakati dapat dicapai.
33

 

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu 

yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses 

disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Proses 

pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat 

dalam proses pendidikan itu sendiri. 

Sekolah  yang  efektif  umumnya  memiliki  karakteristik  proses 

sebagai berikut : 

                                                             
33 Fauziah Zainuddin, “Pendidikan Manajemen Out Put Meningkatkan Mutu Sekolah”, 

ULUL ALBAB, Volume 13, Nomor 2, Juni  2011, hal, 77-78. 
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a. Proses belajar-mengajar yang efektifitasnya tinggi. 

b. Kepemimpinan sekolah yang kuat. 

c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 

d. Pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif. 

e. Sekolah memiliki budaya mutu. 

f. Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas dan dinamis. 

g. Sekolah memiliki kemandirian. 

h. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. 

i. Sekolah memiliki transparansi manajemen. 

j. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah. 

k. Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. 

l. Komunikasi yang baik. 

m. Sekolah  memiliki  akuntabilitas. 

Sekolah  yang  memiliki  efektifitas  proses  belajar-mengajar  yang 

tinggi,  ditunjukkan  oleh  sifat  yang  menekankan  pada  pemberdayaan 

peserta didik, bukan sekedar memorisasi dan recall, dimana bukan sekedar 

penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan, akan  

tetapi menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan sehingga 

tertanam  dan  berfungsi  sebagai  muatan  nurani  dan  dihayati  dan  serta 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 

PBM yang efektif juga lebih menekankan pada belajar mengetahui 

(learning to know),  belajar bekerja (learning to do),  belajar hidup 

bersama (learning to life together), dan belajar menjadi diri sendiri 
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(learning to be). Tenaga kependidikan,  terutama guru,  merupakan jiwa 

dari sekolah. Sekolah  hanya  merupakan  wadah.  Oleh  karena  itu,  

pengelolaan   tenaga kependidikan,  mulai dari analisis kebutuhan,  

perencanaan,  pengembangan, evaluasi  kinerja,  hubungan  kerja,  hingga  

sampai  pada  imbal  jasa merupakan garapan penting bagi seorang kepala 

sekolah. 

Karakteristik yang telah dijelaskan di  atas merupakan bagian yang 

sangat  penting  di  dalam  mempengaruhi  manajemen  output.  Dimana 

manajemen  output  yang  diharapkan  tentunya  harus  memiliki  

komponen-komponen  penunjang  di  dalam  pelaksanaannya.  Setiap  

lembaga pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan Islam,  

tentunya memiliki  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  direncanakan,  salah  

satu  tujuan yang diharapkan tercermin pada output pendidikan itu 

sendiri.
34

 

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah.Kinerja 

sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/ perilaku 

sekolah.Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, 

produktivitasnya, efesiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, 

dan moral kerjanya. 

Mutu yang dimaksud dalam perspektif pendidikan adalah mutu 

dalam konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan 

pelanggan.Pelanggan pendidikan ada dua, yaitu pelanggan internal dan 

                                                             
34 Fauziah Zainuddin, “Pendidikan Manajemen Out Put Meningkatkan Mutu Sekolah”, 

ULUL ALBAB, Volume 13, Nomor 2, Juni  2011, hal, 80-82. 



 

xxvi 
 

eksternal”. Pendidikan bermutu apabila pelanggan internal (kepala 

sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang, baik fisik maupun 

psikis, sedangkan pelanggan eksternal, yaitu: (1) eksternal primer (peserta 

didik), (2) eksternal skunder (orang tua, pemimpin pemerintah dan 

perusahaan), dan (3) eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas).
35

 

Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses 

pembelajaran  dan  manajemen  di  sekolah.  Pada  umumnya  output  

dapat diklasifikasikan  menjadi  dua,  yaitu  output  berupa  prestasi  

akademik (academic achievement)  dan non akademik  (non  academic 

achievement). Prestasi akademik yang dicapai oleh sekolah dapat dilihat 

seperti:  NEM,  Lomba  karya  ilmiah  remaja,  lomba  bahasa  ingggris,  

kimia  fisika, biologi  dan  matematika,  cara-cara  berpikir  (kritis,  kreatif,  

rasional,induktif,  deduktif  dan  ilmiah).  Prestasi  output  non  akademik  

seperti  : keingintahuan  yang  tinggi,  harga  diri,  kejujuran,  kerja  sama  

yang  baik,rasa  kasih  sayang  yang  tinggi  terhadap  sesama,  solidaritas  

yang  tinggi, toleransi,  kedisiplinan,  kerajinan,  prestasi  olahraga,  

kesenian  dan kepramukaan.
36

 

Pengelolaan pendidikan merupakan kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan dan mendayagunakan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Seperti halnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 

                                                             
35

 Muhammad Nur, “Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sdn 

Dayah Guci Kabupaten Pidie”, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume 4, No. 1, Februari 2016, 

97.  
36 Fauziah Zainuddin, “Pendidikan Manajemen Out Put Meningkatkan Mutu Sekolah”, 
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pendidikan, mengelola akademik maupun non akademik serta berkaitan 

dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan 
37

 

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar 

mengajar. sarana  pendidikan  adalah  peralatan  dan perlengkapan yang 

secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, 

khususnya proses belajar mengajar, seperti  gedung, ruang kelas, meja 

kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan 

prasarana pendidikan adalah  fasilitas  yang  secara  tidak  langsung  

menunjang  jalannya  proses  pendidikan dan  pengajaran,seperti  halaman,  

kebun,  taman  kebun,  jalan  menuju  sekolah,  tetapi jika  di  

dimanfaatkan  secara  langsung  untuk  proses  belajar  mengajar,  seperti  

taman sekolah untuk pengajaran biologi.  

Pengadaan  sarana  prasarana  pendidikan  adalah  kegiatan  

penyediaan  semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan  yang  telah  ditetapkan  

sebelumnya.  Ada  beberapa  alternatif  cara pengadaan  sarana  dan  

prasarana  pendidikan  melalui  (1)  membeli,  (2) produksi/membuat 

sendiri, (3) bantuan atau hibah, (4) menyewa, (5) meminjam, (6) mendaur  

ulang,  (7)  menukar,  dan  (8)  memperbaiki  atau  merekonstruksi  

kembali.
38

 

 

 

                                                             
37Sobri, Pengelolaan Lembaga Pendidikan (Bandung: Multi Presindo, 2009), 2-3.  
38Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2014), 49. 
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3. Humas Sekolah 

Humas (hubungan Masyarakat) merupakan terjemahan bebas dari 

istilah public relations.Hubungan masyarakat disebut juga public relations 

dengan ruang lingkup kegiatan yang menyangkut baik individu ke dalam 

maupun individu keluar dan semua kegiatan diselenggarakan dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau 

organisasi.
39

 

Setiap  kegiatan  dalam  organisasi  membutuhkan  upaya  menjalin  

hubungandengan  pihak-pihak  yang  terkait  demi  tercapainya  tujuan  

organisasi  tersebut  baikhubungan dengan pihak intern maupun extern. 

Organisasi pendidikan adalah organisasi  yang  berdiri  di  tengah-tengah  

masyarakat  yang  beragam  dan  berada  diantara organisasi-organisasi  

lain  yang  bertujuan  bermacam-macam  pula.  Kegiatan  Humas 

(Hubungan  Masyarakat)  adalah  sebuah  kegiatan  untuk  menyampaikan  

berita,  dan kegiatan humas diharapkan berfungsi untuk  menciptakan 

kesan positif. Sehingga dapat menciptakan ketertarikan untuk 

berkerjasama.
40

 

Tugas-tugas pokok atau beban kerja humas dalam suatu lembaga 

atau organisasi adalah: 

a. Memberi informasi dan menyamakan ide (gagasan) kepada masyarakat 

atau pihak-pihak yang membutuhkannya. 
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40 Asrul Anam,“Strategi Hubungan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Mutu 
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b. Membantu pimpinan yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung 

memberikan informasi kepada masyaraka atau pihak yang 

memerlukannya. 

c. Membantu  pimpinan  mempersiapkan  bahan-bahan  tentang  

permasalahan dan informasi  yang  akan  disampaikan  atau  yang  

menarik  perhatian masyarakat pada saat tertentu. 

d. Membantu pimpinan dalam mengembangkan rencana dan kegiatan 

kegiantan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan kepada 

sebagai akibat dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar.
41

 

Sedangkan jika ditinjau dari kepentingan sekolah, humas bertujuan 

untuk: 

a. Memelihara kelangsungan hidup sekolah. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 

c. Memperlancar proses belajar mengajar. 

d. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan 

dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.
42

 

Sedangkan jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, 

tujuan hubungannya dengan sekolah adalah untuk:
43

 

a. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama 

dalam bidangmmental-spiritual 

b. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah 
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yang dihadapi oleh masyarakat 

c. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhanmasyarakat 

d. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin 

meningkat kemampuannya 

Jenis  kegiatan Public Relations dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

menjadi external public relations (humas keluar) dan internal public 

relations (humas ke dalam), oleh karenanya di sekolah dikenal adanya 

kegiatan publisitas keluar dan publisitas kedalam. Jenis kegiatan humas 

yang dipandang perlu dilaksanakan oleh sekolah baik internal maupun 

eksternal sebagai berikut:
44

 

a. Kegiatan Eksternal 

Kegiatan ini selalu berhubungan atau di tujukan kepada public 

atau masyarakat di luar sekolah.Ada kemungkinan yang bisa di 

lakukan yakni secara langsung (tatap muka) dan tidak 

langsung.Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan 

berhubungan masyarakat melalui perantaraan media tertentu. Kegiatan 

tatap muka misalnya: rapat, dengan pengurus BP3 (Badan Pembantu 

Penyelenggaraan Pendidikan) setempat, berkonsultasi dengan tokoh-

tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu dan sebagainya. 
45

 

Tugas penting External Public Realtion adalah mengadakan 

komunikasi yang efektif yang sifatnya informatif dan persuasif yang 

ditujukan kepada publik.Komunikasi yang diselenggarakan external 

                                                             
44 B.Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public Relations), 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 161. 
45Ibid., 163. 



 

xxxi 
 

public relations harus timbal balik juga. Sebab seorang pemimpin 

yang baik, bukan saja pandai memberi informasi, tapi ia juga harus 

menerima informasi-informasi baik itu informasi yang menyenangkan 

maupun informasi yang kurang menyenangkan. Perhatian yang besar 

terhadap kepentingan publik dan bertindak sesuai dengan kepentingan 

mereka akan membangkitkan simpati dan kepercayaan publik begitu 

juga sebaliknya. 
46

 

Sedangkan kegiatan eksternal yang melalui media yaitu 

sebagai berikut: 

1) Informasi lewat TV  

Berhasil tidaknya menggunakan TV sebagai media alat 

publisitas sekolah tergantung pada progam yang telah disiapkan 

sebelumnya di dalam progam itu di susun hal-hal atau pokok-

pokok yang akan disajikan kepada publiknya.  

2) Penyebaran informasi lewat radio  

Radio merupakan masa penting yang mampu menjangkau 

public yang luas.Karena itu, sekolah dapat mengambil manfaat 

yang sebesar-besarnya dan radio ini untuk kepentingan 

publisitas.Beberapa hal yang penting seperti kapan pendaftaran 

siswa baru, kegiatan pendidikan dan data sekolah dapat di 

informasikan ke luar melalui radio. 

3) Penyebaran informasi melalui media cetak 
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Media cetak adalah surat kabar, majalah, dan sebagainya. 

Kadang-kadang semuanya ini disebut pers dalam arti sempit.Dalam 

hubunganya kegiatan humas atau publisitas, pers dapat dikatakan 

sebagai penyalur informasi yang menguntungkan. 

b. Kegiatan Internal 

Kegiatan internal ini merupakan publisitas ke dalam sasaranya 

tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni guru, 

tenaga, tata usaha dan seluruh siswa. 
47

Internal public relations yang 

baik adalah memperlakukan semua karyawaan dengan sikap yang 

sama tanpa membeda-bedakan tingkat pendidikan dan lainya. Salah 

satu usaha internal public relation yang dapat menunjukkan perhatian 

perhatian terhadap kepentingan karyawan, siantaranya mengadakan 

upgrading atau memberi kesempatan pada mereka untuk mengikuti 

pendidikan lainya yang secara psychologis dapat menaikan martabat 

mereka.
48

 

Kegiatan internal dapat dibedakan atas kegiatan langsung 

(tatap muka) dan tidak langsung (melalui media tertentu). Kegiatan 

langsung ini dapat berupa antara lain: 

1) Rapat dewan guru 

2) Upacara sekolah 

3) Rekreasi bersama 

4) Penjelasan lisan pada berbagai persiapan 
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Sedangkan mengenai kegiatan yang tidak langsung antara lain 

yaitu: 

1) Penyampaian informasi melalui surat edaran 

2) Menggunakan papan pengumuman disekolah 

3) Penyelenggaraan majalah dinding 

4) Pemasangan iklan atau pemberitahuan khusus melalui media masa 

masa pada kesempatan-kesempatan tertentu. 

Kegiatan humas demikian bisa berjalan baik apabila didukung 

oleh beberapa faktor.Tanpa didukung faktor-faktor tersebut pastilah 

berbagai jenis kegiatan publicrelations di sekolah tidak mungkin dapat 

dilaksankan seluruhnya. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1) Adanya progam dan perencanaan yang sistematis 

2) Tersedia basis dokumentasi yang lengkap 

3) Tersedia tenaga terampil, alat, sarana dan dana yang memadai 

4) Kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk 

meningkatkan kegiatan kehumasan ini.
49

 

Kegiatan humas dilaksanakan di sekolah bertujuan untuk menjaga 

hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat dan juga meningkatkan 

peran aktif dari masyarakat. Sementara keberadaan humas akan 

menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pengelola pendidikan dan 

masyarakat. Dengan adanya kegiatan humas akan mendorong partisipasi 

aktif yang positif dari masyarakat, sehingga akan diikuti oleh berbagai 
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bantuan yang datang karena terciptanya respon yang baik dari masyarakat, 

baik dengan dukungan moral maupun material dengan melihat 

kesungguhan dari pengelola lembaga pendidikan kearah yang lebih maju. 

Masih banyak sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan 

sepenuhnya mengadakan fasilitas sarana dan prasarana bantuan 

pemerintah, termasuk dalam penggunaan dana untuk operasional sekolah. 

Sementara itu, minimnya sarana dan prasaran dan operasional pendidikan 

untuk kegiatan pembelajaran akan mempengaruhi pada menurunya 

kualitas proses pembelajaran di sekolah. Jika kondisinya demikian, berarti 

sekolah belum mampu untuk mandiri. Kemandirian sekolah dapat 

diupayakan melalui dukungan dari masyarakat seperti pendanaan yang 

kuat, sehingga perlu adanya manajemen humas yang baik.  

4. Manajemen Strategis Humas dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Dalam dunia pendidikan ada beberapa hal pokok yang perlu 

diperhatikam.Pertama, Perbaikan secara terus menerus.Kedua, 

Menentukan standar mutu.Ketiga, perubahan  kultur. Keempat, peruabahan 

organisasi.Kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan.Karena 

organisasi pendidikan menghendaki kepuasan pelanggan, maka perlunya 

mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi sangat 

penting.Inilah yang dikembangan dalam unit public relations.
50

 

Secara filosofis, hal ini menekankan pada pencarian secara 

konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai 
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kebutuhan kepuasan pelanggan.
51

Hal ini memerlukan suatu sistem 

manajemen yang mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih 

bermutu.
52

Pendidikan di sekolah tidak lepas dari peran humas dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan.Humas merupakan jembatan antara 

sekolah dan masyarakat.Oleh karena itu untuk menciptakan hubungan 

yang harmonis antar warga sekolah dan antar sekolah dan masyarakat 

diperlukan humas yang solid.
53

 

Sebuah lembaga harus memiliki statemen kebijakan yang jelas 

tentang mutu.Kebijakan mutu adalah sebuah statemen komitmen yang 

disampaikan institusi.Akan sangat bermanfaat bagi institusi jika menarik 

sebuah aturan tentang kebijakan mutu tersebut, karena hal tersebut 

merupakan sebuah metode praktis agar institusi mampu menetapkan 

standar mutunya sendiri.Tahap selanjutnya adalah mengembangkan 

rencana mutu. Rencana mutu akan mengantarkan pernyataan kebijakan 

mutu pada pelaksanaan mutu. Ia menunjukkan bagaimana proses 

peningkatan mutu dibuat dan dipertahankan. tentu saja ia harus 

berhubungan dengan, baik rencana institusi maupun rencana bisnis, namun 

dengan fokus yang berbeda. Rencana mutu menekankan agar proses yang 

dilakukan untuk mengantarkan peningkatan mutu. Selanjutnya rencana 

mutu harus memiliki tujuan-tujuan yang berkaitan dengan mutu dan 

dengan metode-metode yang digunakan untuk menerjemahkan komitmen 
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manajemen ke dalam pelaksanaan. Rencana mutu harus merinci proyek-

proyek peningkatan yang akan dilaksanakan oleh institusi pendidikan.  

Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus direncanakan. Mutu harus 

menjadi bagian penting dari strategi institusi, dan harus didekati secara 

sistematis dengan menggunakan proses perencanaan strategis. Tanpa 

arahan jangka panjang yang jelas, sebuah institusi tidak dapat 

merencanakan peningkatan mutu.Hal yang harus mendasari strategi 

tersebut adalah konsep yang memperkuat fokus terhadap pelanggan.Perlu 

diingat bahawa sebuah visi strategis yang kuat merupakan salah satu faktor 

kesuksesan yang sangat penting bagi institusi manapun.
54

 

Manajemen strategis merupakan alat bantu agar suatu organisasi 

dapat tetap eksis di lingkungan yang memiliki dinamika dan 

ketidakpastian yang tinggi. Dengan mendasarkan pada analisis lingkungan 

sebagai proses awal dalam manajemen strategis, maka disusunlah rencana 

strategis, implementasi strategis dan evaluasi serta pengendalian strategis 

yang sesuai. Model manajemen strategis yang akan digunakan oleh 

organisasi akan tergantung pada asusmsi yang di pilih oleh organisasi 

tentang kondisi lingkungan. 
55
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a. Langkah-Langkah Manajemen Strategis Humas 

Ada 4 langkah pokoh dalam proses manajemen strategis yaitu 

analisis, perencanaan, implementasi dan evaluasi
56

: 

1) Analisis 

Analisis disini bermakna kita melakukan kajian tas 

lingkungan internal dan eksternal sekolah. Berdasarkan analisis ini 

kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan lingkungan internal 

dan peluang serta ancaman pada lingkungan eksternal sekolah.Pada 

analisis ini kita mengumpulkan data dan menganalisis persepsi dan 

ekspektasi stakeholder terhadap sekolah. Misalnya kita melihat apa 

yang diharapkan oleh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, 

orang tua dan dinas pendidikan. Berdasarkan analisis itu kita bisa 

melihat nilai apa yang diharapkan para stakeholder yang kemudian 

dijadikan nilai bersama yang diwujudkan dalam visi sekolah. 

Analisis ini juga membantu kita dalam merumuskan tujuan yang 

tepat untuk proses pendidikan yang diselenggarakan di sekolah.  

2) Perencanaan  

Hasil analisis tersebut merupakan bahan untuk menyusun 

rencana strategis.Rencana ini biasanya merupakan rencana jangka 

panjanguntuk strategi tingkat sekolah yang kemudian dijabarkan 

dalam rencana pada tingkat fungsional.Rencana ini kemudian 

dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan jangka pendek untuk rencana 

                                                             
56Iriantara, Manajemen Humas Sekolah,82. 



 

xxxviii 
 

pada tingkat operasional. Biasanya sebelum rencana strategis itu 

diputuskan menjadi rencana sekolah, dikaji terlebih dahulu oleh tim 

kecil. Rancangan rencana strategis itu dikaji oleh tim yang 

mewakili stakeholder utama sekolah. Misalnya wali murid, komite 

sekolah, guru dan pakar pendidikan.Pengkajian itu merupakan 

validasi atas rencana yang disusun sekaligus juga untuk 

memeperoleh masukan kritis dari pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan sekolah.Untuk rencana strategis fungsional kehumasan, ada 

baiknya juga meminta masukan dan kritik dari praktisi kehumasan 

di perguruan tinggi.
57

 

Progam dan kegitan humas yang diselenggarakan sekolah 

juga diharapkan bisa memberikan dampak berupa kebaikan dan 

kemaslahatan pada sekolah dan publik-publik sekolah.Sekolah kita 

semakin mampu menjalankan peranya mendidik generasi penerus. 

Sekolah kita mampu memahami apa yang berkembang di tengan 

lingkungan internal dan eksternalnya. Sekolah kita juga makin baik 

reputasi dan relasi yang dibangun memalui kegiatan komunikasi. 

Awal dari tindakan itu adalah menuangkan pengetahuan 

dan pemikiran tersebut kedalam perencanaan sebagai awak 

melakukan tindakan. Tindakan yang terencana tentunya akan jauh 

lebih baik dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan begitu 

saja atau bahkan serampangan. Apabila perencanaan tersebut 
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merupakan perencanaan yang strategis yang memperhatikan 

kondisi internal dan eksternal, sehinggan bisa ditetapkan langkah-

langkah yang strategis.
58

Proses perencanaan dan penetapan progam 

humas mencangkup langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang 

lingkup tugas yang hendak dilaksanakan.  

b) Menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan di mana praktisi 

humas harus mencurahkan waktu, tenaga dan keahlian yang 

dimiliki.  

c) Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas dari 

setiap pekerjaan yang dilakukan.  

d) Memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai. 

e) Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-

langkah programming, penjadwalan, anggaran, pertanggung 

jawaban, menguji dan merevisi rencana sementara. 

f) Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan 

terpenuhi. 

g) Menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk 

mencapai pemahaman serta komitmen pada enam langkah 

sebelumnya. 

h) Pelaksanaan. Memastikan persetujuan di antara semua pihak. 

Yang terlibat mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk 
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menjalankan upaya yang sudah ditentukan, pendekatan apa yang 

paling baik, siapa saja yang perlu dilibatkan dan langkah atau 

tindakan apa yang harus segera dilakukan. 
59

 

3) Impelementasi 

Strategi untuk pencapaian visi dan tujuan organisasi pada 

akhirnya harus dijalankan. Dalam konteks kehumasan disekolah, 

implementasi strategi berarti menjabarkan strategi sekolah ke dalam 

strategi fungsional kehumasan yang dilaksnakan pada berbagai 

kegiatan komunikasi dan relasi yang dilakukan sekolah. Untuk itu 

diperlukan juga strategi dalam mengimplementasikanya pada 

tingkatkatan fungsional dan operasional. 

Apa yang direcanakan bisa saja tidak sesuai dalam 

implementasinya karena berbagai alasan. Misalnya, waktu yang 

disediakan untuk menyelenggarakan satu kegiatan ternyata tidak 

memadai bila dijalankan sesuai dengan rencana karena memerlukan 

tambhan waktu.Sering terjadi juga, anggaran yang yang direncanakan 

lebih kecil dari kebutuhan karena berbagai perkembangan yang terjadi. 

4) Evaluasi 

Dalam melakukan evaluasi, tentu saja hal yang pertama 

dilakukan adalah menetapkan apa yang akan dievaluasi. Untuk 

mengevaluasi strategi fungsional kehumasan, misalnya kita bisa 

mengevaluasi strateginya sendiri, progam dan kegiatan yang dijalankan 
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sebagai perwujudan strategi, aspek teknis, kemampuan SDM yang 

menjalankan, organisasi penyelenggaraan progam dan kegiatan. 

Evaluasi pun bukan tindakan mencarai-cari kesalahan atau 

mencari kambing hitam untuk dibebani sebagai sumber 

kesalahan.Melainkan merupakan bagian dari uapaya melakukan 

perbaikan.Evaluasi itu dilakukan untuk memeprbaiki implementasi 

strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi.Pada 

prinsipnya, evaluasi itu dilakukan sebagai bentuk belajar dari 

pengalaman dan tidak mengulang kesalahan serupa.Hasil evaluasi itu 

jadi kumpulan pengetahuan berbasis pengalaman yang dimilki suatu 

organisasi.
60

 

B. Kajian Terdahulu 

Kaitanya dengan obyek penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah 

terhadap hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah: 

Pertama, Penelitian Susana Aliyannata, (2016) dengan judul Tesis 

“Manajemen Strategi Humas Dalam Promosi Penerimaan Siswa Baru Di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Simo Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa.Pelaksanaan strategi 

manajemen humas dalam penerimaan siswa baru yang dilaksanakan oleh 

humas di MTs Negeri 2 Simo meliputi dua program yaitu kegiatan langsung 

dan tidak langsung. Kegiatan langsung dengan menggunakan media cetak 

terdiri dari brosur, spanduk dan  baliho  sedangkan  kegiatan  tidak  langsung  
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merupakan  kegiatan tatap  muka atau melakukan sosialisasi langsung baik 

menggunakan bantuan media atau tanpa bantuan  media, evaluasi program 

humas dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan program  yang dilakukan 

penanggung jawab kepada panitia penerimaan siswa baru. Hasil penerimaan 

siswa baru pada tahun 2015/2016 menunjukkan bahwa jumlah kuota 74 siswa 

terpenuhi pada setiap tahunnya.
61

 

Adapun titik temu tentang kajian pustaka pada telaah penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama 

meneliti tentang humas. Sedangkan perbedaanya dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Susana Aliyannata lebih menekankan manajemen strategi 

humas dalam promosi penerimaan siswa baru, sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan lebih menekankan menekankan pada manajemen strategis 

humas dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Kedua, penelitian Komari (2018) dengan tesis yang berjudul 

“Manajemen Strategis Dalam Pengembangan Budaya Religius di SDIT 

Qurrota A’Yun Ponorogo”.
62

 Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah 

Implementasi Manajemen strategis dalam pengembangan budaya religius di 

SDIT Qurrota A’yun Ponorogo melalui 5 langkah: 1) Mengembangkan visi 

misi, 2) Analisis strategi dengan SWOT, 3) Formulasi strategi dengan strategi 

penyehatan, strtaegi agresif, strategi diverifikasi konsentrik, strategi 

fungsional dan strtategi SDM, 4) Implementasi strategi dengan progam, 
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anggaran, SOP, staffing dan directing, 5) Evaluasi dan tindak lanjut dengan 

membuat KPI, menentukan standar hasil kinerja, mengambil tindakan 

perbaikan.  Adapun implementasi manajemen strategis dalam pengembangan 

budaya religius berdampak positif terhadap: 1)Penerapan praktik-praktik 

ibadah siswa dan guru terlihat dari kerajinan berdo’a, berdzikir, menyebarkan 

salam, sholat berjamaah, menghafal dan membaca al-Qur’an, 2) Terwujudnya 

sikap dan perilaku religius seperti sopan, selalu tersenyum, hormat, rendah 

hati, bersih, rapi, menghargai orang lain, peduli sesame dan bertanggung 

jawab, 3) Peningkatan kinerja dan yang baik pada guru dan siswa terlihat dari 

keidsiplinan yang baik, dan juga prestasi yang meningkat. 

Adapun titik temu tentang kajian penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang 

manajemen strategis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komari lebih 

menekankan pada manajemen strtaegis dalam pengembangan budaya religius. 

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang yaitu menekankan 

pada manajemen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan.  

Ketiga, Penelitian Warini, 2016. Judul Tesis IAIN Ponorogo “Strategi 

Public Relations Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan (Studi 

Kasus di SDIT Qurrota A’yun Ponorogo)”. 
63

Adapun kesimpulan pada 

penelitian tersebut adalah (1) Pola strategi public relationsdi SDIT Qurrota 

A’yun Ponorogo melalui empat pola, yaitu: mendefinisikan masalah dengan 

berupaya mewujudkan harapan masyarakat, perencanaan dan pemrograman 
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dengan menentukan program berdasarkan analisis masalah, implementasi 

program dan komunikasi dengan pelaksanaan strategi. Evaluasi program 

dilakukan seluruh penanggung jawab kegiatan dan evaluasi melalui umpan 

balik dari orang tua dilakukan pada saat pengambilan raport, pertemuan wali 

murid, dan melalui buku penghubung. (2) Implementasi strategi public 

relationsdi SDIT Qurrota A’yun Ponorogo melalui beberapa strategi, antara 

lain: strategi operasional terkait budaya sosial dan nilai yang berlaku 

dimasyarakat informasi melalui beberapa media masa. Pendekatan edukatif 

dan persuasif, melalui kajian keluarga assakinah dan pertemuan rutin wali 

murid.Pendekatan tanggung jawab sosial humas, antara sekolah dan wali 

murid.Pendekatan kerjasama, dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan 

melalui kerjasama dengan korda ponorogo, JSIT Jatim, dan Dinas. (3) 

Kontribusi strategi public relationsdalam meningkatkan mutu lembaga 

pendidikan di SDIT Qurrota A’yun Ponorogo yaitu sebagai salah satu sarana 

menyampaikan informasi dan promosi sekolah, mengcover kegiatan sekolah, 

evaluasi dan persiapan akreditasi, serta sebagai khasanah keilmuwan. 

Kontribusi dari orang tua dalam pembiayaan dan prestasi siswa, dengan hal ini 

dapat meningkatkan mutu lembagapendidikan. 

Adapun titik temu tentang penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang humas. Sedangkan 

perbedaanya dalam penelitian yang dilakukan oleh Warini lebih menekankan pada 

Strategi Public Relations Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan, 

sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan menekankan 

pada manajemen strategis humas dalam peningkatan mutu pendidikan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
64

 Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan 

merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian 

kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran manusia 

secara individu maupun kelompok. 
65

Pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini yaitu untuk meneliti tentang manajemen strategis humas dalam 

peningkatan mutu pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu uraian dan 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

kelompok, suatu progam atau situasi sosial. 
66

 Penelitian ini dipilih jenis 

penelitian studi kasus karena MTs Negeri 02 Ponorogo memilki manajemen 

strategis humas yang efektif untuk meningkatakn mutu pendidikan di MTs 

Negeri 02 Ponorogo. 
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B. Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti 

dilokasi sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.
67

 Peran peneliti sebagai partisipan pengamat, dan sebagai 

pendukung adalah berupa catatan-catatan kecil, buku-buku, kamera, alat 

perekam dan lain-lain.  

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran peneliti di lapangan, 

pertama menemui kepala madrasah, kemudian dilanjutkan observasi dan 

wawancara dengan waka humas beserta beberapa guru, siswa di MTs Negeri 

02 Ponorogo. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di MTs Negeri 02 Ponorogo. Adapun lokasi 

Madrasah ini terletak di Japan Babadan Ponorogo. Madrasah ini lokasinya 

tidak jauh dari Jalan Raya Ngebel kurang lebih 200 M dari jalan raya, yang 

tepatnya di depan SMK Negeri 1 Jenangan. Peneliti memilih MTs Negeri 02 

Ponorogo karena menurut peneliti MTs N 02 Ponorogo semakin tahun 

mengalami perkembangan yang cukup signifikan, mulai dari jumlah peserta 

didik hingga berbagai macam prestasi yang telah diraih.Yang tidak kalah 

pentingnya adalah adanya progam PDCI (Peserta didik cerdas istimewa) yang 

hanya dimilki MTs Negeri 02 Ponorogo.  
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D. Sumber Data  

Sumber data penelitian ini adalah orang, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lainya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian 

ini adalah kata-kata dan tindakan, sebagai sumber data utama, sedangkan 

sumber data tertulis, foto dan statistic adalah sebagai sumber data tambahan.
68

 

Sumber data penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Sumber data primer meliputi kegiatan mencari informasi dengan 

melakukan wawancara kepada kepala madrasah, waka humas, guru, siswa 

dan orang tua siswa MTs Negeri 02 Ponorogo terkait dengan manajemen 

strategis humas dalam peningkatan mutu pendidikan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder meliputi kegiatan mendokumentasikan pelaksanaan 

manajemen strategis di MTs Negeri 02 Ponorogo yang berkaitan dengan 

peningkatan mutu pendidikan.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini meliputi : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama wawancara ini 

adalah dengan kontak langsung atau tatap muka antara peneliti dengan 

objek.
69
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Teknik yang digunakan dalam wawancara ini menggunakan teknik 

snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding 

yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama dipilih 

satu dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap 

terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang 

dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua 

orang sebelumnya, begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin 

banyak.
70

  

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada: 

1) Kepala madrasah untuk memperoleh informasi terkait dengan mutu 

pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo. 

2) Waka humas untuk memperoleh informasi terkait dengan manajemen 

strategis humas.  

3) Guru untuk mengetahui bagaimana pendapat guru terhadap adanya 

manajemen strtaegis humas dalam peningkatan mutu pendidikan di 

MTs Negeri 02 Ponorogo. 

4) Siswa untuk mengetahui kegiatan siswa yang berhubungan dengan 

program waka humas. . 

5) Orang tua siswa untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai 

MTs Negeri 02 Ponorogo serta harapan masyarakat sekitar dari adanya 

MTs negeri 02 Ponorogo. 
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b. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, 

benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi 

merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku dalam 

lingkungan atau ruang,waktu dan keadaan tertentu. 
71

 

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati bagaimana 

kegiatan manajemen strtaegis humas dalam peningkatan mutu pendidikan, 

yang meliputi proses penerimaan peserta didik baru, proses pembelajaran 

samapai profil lulusan MTs Negeri 02 Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil, hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
72

 Dalam penelitian ini, metode 

dokumentasi digunakan untuk menggali data mengenai gambaran 

pelaksanaan kegiatan manajemen strategis humas dalam peningkatan mutu 

pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo. 
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F. Teknik Analisa Data  

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Emzier dalam 

bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif disebutkan ada tiga macam kegiatan 

dalam analisis data kualitatif yaitu
73

: 

a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan penulis melakukan pengumpulan selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan.
74

 

b. Display data adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan 

Huberman menyatakan: “yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. 

Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang 

dipahami tersebut.
75

 

c. Conclution/verification yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi 
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yang sebelumnya masih kurang  jelas kemudian diteliti menjadi lebih 

jelas dan diambil kesimpulan.
76

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data 

hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang 

digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan adalah: 

a. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut secara rinci yang memerlukan ketekunan.
77

 

b. Triangulasi 

Teknik tringaluasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam tringaluasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber,  metode, penyidik dan teori.
78
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c. Pengecekan sejawat melalui diskusi 

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan 

rekan-rekan sejawat.
79
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BAB IV 

PROFIL MTs NEGERI 02 PONOROGO 

 

A. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Negeri 02 Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo berlokasi di Jalan Ki Ageng 

Mirah 79 Kelurahan Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Awal 

berdirinya madrasah ini berdasar Surat Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor: 27 Tahun 1980 tanggal 31 Mei 1980 tentang Relokasi 

Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri. Dan didukung dengan 

Ijin Operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo  

nomor : MTs/2283/2010 tanggal 01 Juli 2015. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo melalui Keputusan Menteri 

Agama Republik Indoesia Nomor 673 Tahun 2016 Tanggal 17 Nopember 

2016  berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Ponorogo. MTsN 02 

Ponorogo sampai sekarang telah mengalami pergantian kepemimpinan sebagai 

berikut:
80

 

1. H. Muslim, BA 

2. Drs. Abdullah 

3. H. Kustho, BA 

4. Drs. Sumardi Al Basyari 

5. Drs. H. Imam Asngari, SH, MPd. 

6. Drs. H. Sutarto Kerim 
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7. Drs. Moch Haris, M. Pd. I 

8. Drs. Tarib, M.Pd.I.
81

 

B. Identitas Madrasah 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Ponorogo terletak di Jl. Ki Ageng 

Mirah 79 Japan Babadan Ponorogo dengan luas tanah 5.939 m² dan luas 

bangunan 2063 m². 
82

MTsN 02 Ponorogo terakreditasi A (91) dengan nomor 

statistik Madrasah 121135020002 dan NPWP Madrasah 

00.034.813.6.647.000.  MTsN 02 Ponorogo juga memilki website pribadi 

yaitu www.mtsnponorogo.sch.id, segala informasi yang berhubungan dengan 

Madrsah dapat dilihat di website tersebut. Selain website pribadi Madrasah, 

juga terdapat nomor telpon (0352) 461 227  dan email madrasah 

mtsn_pon@yahoo.co.id sebagai bentuk pelayanan kepada publik.  

C. Visi Misi dan TujuanMTs Negeri 02 Ponorogo 

1. Visi Madrasah  

Terbentuknya Pribadi Muslim Indonesia yang Berakhlaq Mulia, 

Berwawasan Global, Cerdas Terampil yang Ber-Imtaq dan Ber-Iptek serta 

Peduli, Berbudaya, dan Ramah Lingkungan. 
83

 

2. Misi Madrasah  

a. Menumbuh embangkan sikap dan perilaku yang amaliah islami serta 

nilai-nilai budaya bagsa dalam kehidupan nyata.
84
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b. Mengembangkan kurikulum ynag bertaraf internasional untuk mata 

pelajaran MIPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan mengadopsi 

atau mengadaptasi kurikulum dari Negara maju. 

c. Melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber 

(multi resources) dan berbasis pada teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). 

d. Menumbuhkan semangat kepedulian lingkungan sosial, lingkungan 

fisik, dan menanamkan hidup hemat dalam upaya pelestarian 

lingkungan. 

e. Membiasakan perilaku santun dalam upaya mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan. 

f. Menumbuhkan semangat berkompetisi dalam berbagai kompetensi 

bagi seluruh warga madrasah. 

g. Menjalin kemitraaan dengan sekolah/madrasah unggul dan perguruan 

tinggi sebagai pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, 

kurikulum dan kegiaan belajar mengajar dalam bentuk MoU. 

3. Tujuan Madrasah : 

1) Memenuhi kebutuhan peserta didik yang memliki karakteristik spesifik 

dari segi perkembangan kognitif dan afektifnya
85

 

2) Memenuhi hak asasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan 

bagi dirinya sendiri 

3) Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik 
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4) Memenuhi kebutuhan aktualisasi diri peserta didik 

5) Menimbang peran peserta didik sebagai asset masyarakat dan 

kebutuhan masyarakat untuk pengisian peran 

6) Menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin masa depan 

7) Menghasilan output dan outcome MTsN Ponorogo yang lebih 

berkualitas  

8) Memberi kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan diatas 

rata-rata untuk menyelesaikan program belajar lebih cepat. 

D. Keadaan Guru MTs Negeri 02 Ponorogo 

Guru memegang peranan penting pada suatu lembaga pendidikan, 

karena guru terlibat secara langsung serta bertanggung jawab terhadap 

suksesnya kegiatan belajar mengajar. Jumlah tenaga pendidik MTs Negeri 02 

Ponorogo adalah 46 orang dan jumlah tenaga kependidikanya 5 orang yaitu 

sebagai tata usaha.
86

 Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang ada di lampiran.  

Tabel 4.2 Tenaga Guru dan Karyawan MTs Negeri 02 Ponorogo 

 

No. Jabatan Pendidikan  

Jumlah   SMA D.2/D.3 S.1 S.2 

1. Pendidik 3 - 38 5 46 

2. Tenaga 

Kependidikan 

2 - 2 1 5 

 J U M L A H     51 

  

E. Keadaan Siswa MTs Negeri 02 Ponorogo 
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Jumlah peserta didik MTs Negeri 02 Ponorogo setiap tahunnya 

mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun pelajaran 2016/2017 jumlah 

peserta didik yaitu 844 sedangkan pada tahun pelajaran 2017/2018 jumlah 

peserta didik yaitu 934 anak, yang terdiri dari kelas regular 475 anak, kelas 

bilingual 415 anak dan kelas PDCI 44 anak
87

. Untuk lebih jelasnya 

sebagaimana yang ada di lampiran. 

Tabel 4.2 Peserta didik MTs Negeri 02 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 

 

Kelas Progam Jenis Kelamin Jumlah Jumlah Total 

  L P Siswa Siswa 

 

VII 

Reguler 

Bilingual 

PDCI I 

72 

82 

12 

101 

85 

12 

173 

167 

24 

 

364 

 

VIII 

Reguler 

Bilingual 

66 

45 

76 

88 

142 

133 

295 

 

IX 

Reguler 

Bilingual 

PDCI II 

78 

55 

10 

82 

60 

10 

160 

115 

20 

 

275 

 Jumlah  Siswa Tahun 2018 934 

 

F. Struktur Organisasi MTs Negeri 02 Ponorogo 

Tanggung jawaban pendidikan dan pengajaran di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 02 Ponorogo,  berada ditangan kepala madrasah dan guru 
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demi ketercapaian kualitas pendidikan secara optimal. Berikut ini struktur 

kepengurusan MTs Negeri 02 Ponorogo:
88

 

Kepala Madrasah  : Drs. Tarib, M.Pd.I 

Kepala Tata Usaha : Dra. Sri Hidayah, MA 

Waka Kurikulum  : Mashyudi, M.Pd.I 

Waka Kesiswaan  : Latif Usmani Wahid, S.Pd.I 

Waka Humas  : Ratna Juwita, S.Pd 

Waka Sarana Prasarana : Budi Santosa, S.Pd 

G. Progam- Progam MTs Negeri 02 Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Ponorogo memiliki 3 program yaitu 

program regular, progam bilingual dan progam peserta didik cerdas istimewa 

(PDCI):
89

 

1. Progam Reguler 

Progam regular adalah kelas umum yang mengikuti sistem pembelajaran 

pada umumnya selama 3 tahun 6 semester. Selain itu adanya pelajaran 

ekstra Kitobah yaitu Ceramah/pidato yang diikuti oleh seluruh siswa. 

2. Progam Bilingual 

Program Bilingual adalah Program Pembelajaran di kelas dengan 

menggunakan 2 (dua bahasa) yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Pendidikan bilingual memiliki dua tujuan yang berbeda. Yang pertama 

adalah pengembangan Bahasa Inggris secara akademik untuk keberhasilan 

proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Dan yang kedua adalah 
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melestarikan warisan bahasa. Program pendidikan yang baik akan 

mencapai kedua tujuan tersebut. Namun fokus utama dari Program 

Bilingual adalah yang pertama. 

3. Progam 4 semester (PDCI) 

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan 

yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata 

pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. Sedangkan 

penyelenggaran SKS di MTsN 2 Ponorogo dilaksanakan selama 4 

semester. Penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik memperoleh 

kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.
90

 

H. Prestasi Siswa MTs Negeri 02 Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Ponorogo, selain jumlah peserta didik 

yang setiap tahunnya meningkat, juga output pendidikan yang berprestasi 

dalam hal akademik dan non akademik baik dalam tingkat nasional maupun 

internasional.
91

 Misalnya saja dalam bidang bela diri pernah mendapat juara 1 

Taekwondo pada tahun 2016, dalam bidang MIPA juga sering meraih juara, 

seperti juara 1 olimpiade Matematika, juara 1 olimpiade biologi pada tahun 

2016. Pada tanggal 20-23 Februari 2018 sebanyak 3 pelajar MTs Negeri 02 

Ponorogo memborong sejumlah medali dan penghargaan dalam ajang 

Thailand International Mathematic Olympiade (TIMO). Siswa siswi yang 

                                                             
90 Progam-progam MTs Negeri 02 Ponorogo, Dokumentasi, Ponorogo, 04 Juni 2018. 
91 Prestasi siswa MTs Negeri 02 Ponorogo, Dokumentasi, Ponorogo, 04 Juni 2018. 



 

lx 
 

mengkuti final di Thailand meruapakan pemenang berbagai grade dalam heat 

round tingkat nasional yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu. Selain itu 

setiap tahunya siswa kelas progam Bilingual dan PDCI menyusun karya tulis 

berupa novel untuk diterbitkan. 
92
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BAB V 

MUTU PENGELOLAAN, SARANA PRASARANA DAN PEMBIAYAAN 

MTs NEGERI 02 PONOROGO 

 

Mutu dalam konteks pendidikan, berkaitan dengan upaya memberikan 

pelayanan yang paripurna, dan memuaskan bagi para pemakai jasa pendidikan. 

Dalam sistem penyelenggaraan pendidikan, aspek mutu (quality) juga akan selalu 

berkaitan erat dengan bagaimana input peserta didik, sampai bagaimana output 

lulusan yang dihasilkan.
93

 Madrasah dapat dikatakan bermutu jika mempunyai 

tujuan, misi dan sasaran, mulai dari rekrutmen (input) baik guru, tenaga 

pendidikan maupun siswa, memperhatikan dan melakukan perbaikan nyata pada 

kegiatan belajar dan mengajar yang berorientasi pada perbaikan yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi dan keadaan serta, melakukan 

tindak lanjut pada keluaran dengan tujuan mendapatkan lulusan yang bermutu 

dikemudian hari secara berkelanjutan.
94

 Untuk mengetahui bagaimana mutu 

pendidikan MTs Negeri 02 ponorogo yaitu sebagai berikut: 

A. Mutu Pengeloaan MTs Negeri 02 Ponorogo 

Pengelolaan pendidikan merupakan kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, memmotivasi, mengendalikan dan mendayagunakan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Seperti halnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan 

                                                             
93
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pendidikan, mengelola akademik maupun non akademik serta berkaitan 

dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan  
95

 

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber 

daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan 

sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan dan 

sebagainya). 
96

  

Input peserta didik MTs Negeri 02 Ponorogo pada awal berdirinya 

jumlah peserta didik sekitar 80 anak. Hal ini membuat pihak lembaga 

merumuskan strategi untuk peningkatan jumlah peserta didik baru yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan jumlah peserta didik baru setiap tahunya, 

misalnya pada tahun pelajaran 2016/2017 jumlah peserta didik yaitu 844 anak 

sedangkan pada tahun pelajaran 2017/2018 yaitu 934 anak.
97

 Hal itu senada 

dengan apa yang disampaikan oleh ibu ratna terkait dengan input peserta 

didik MTs Negeri 02 Ponorogo
98

 

“Input peserta didik di lembaga kami setiap tahunya mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. pada awal berdirinya yaitu tahun 

1980 jumlah peserta didik di lembaga kami berjumlah 80 anak dan 

akhirnya terus meningkat mulai dari tahun pelajaran 2016/2017 

jumlah peserta didikyaitu 844 anak dan sekarang pada tahun pelajaran 

2017/2018 jumlah peserta didiknya yaitu 934 anak. Proses penerimaan 

siswa baru berdasarkan hasil seleksi yang meliputi tes tulis (CBT), 

bakat minat dan tes psikologi (IQ) yang dilaksanakan oleh panitia 

PPDB.”  
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96 Muhammad Nur, “Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sdn Dayah 
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Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa jumlah peserta didik 

MTs Negeri 02 Ponorogo setiap tahunya mengalami peningkatan yang 

signifikan.   

Untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan sekolah, maka 

perlu kiranya juga memperhatikan fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran. 

Peneliti menemukan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga 

ini terbilang cukup memadai. Dijelaskan pula oleh bapak Budi mengenai 

keadaan internal lembaga:
99

 “Untuk menunjang peningkatan mutu di sekolah, 

pihak lembaga memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai agar 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu 

adanya laboratorium komputer, laboratorium bahasa, Wifi, perpustakaan serta 

sarana dan prasarana ekstrakurikuler.” 

Kualitas pendidikan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang 

menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Karena 

bagaimanapun juga sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam belajar. Dengan fasilitas yang memadai, kegiatan belajar 

mengajar juga dapat berjalan dengan baik. 

Sarana dan prasarana pendidikan juga sebagai salah satu dari unsur 

manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting dalam proses belajar 

mengajar, sarana pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. 

Sarana dan prasarana pendidikan juga digunakan untuk mempermudah 

pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan dengan mengunakan 
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sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam program kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sarana dan 

prasarana pendidikan kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih bermakna 

dan berkualitas serta menyenangkan.
100

 

Dengan keterbatasan sarana dan  prasarana sekolah sudah tentu 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan kata lain proses pelaksanaan 

pendidikan di sekolah dan permasalahan pembelajaran bukan hanya dihadapi 

oleh guru yang bersangkutan, tetapi didukung pula oleh keberadaan dan 

kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan.
101

 

B. Mutu Sarana dan Prasarana MTs Negeri 02 Ponorogo 

Sumber daya manusia yang bermutu hanya dapat diwujudkan dengan 

pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi input, 

proses dan output. 
102

Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh 

komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Proses 

pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. 

Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, 

sedang sesuatu dari hasil proses disebut output.
103

  

Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Ponorogo membuka 3 progam 

pendidikan, yaitu progam progam regular, progam bilingual dan progam 
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peserta didik cerdas istimewa (PDCI). Berbagai progam layanan pendidikan 

tersebut muaranya untuk peningkatan mutu pendidikan di MTs Negeri 02 

Ponorogo. Harapan sekolah melalui kebijakan layanan pendidikan ini adalah 

dihasilkanya mutu lulusan sebagai aset bangsa di masa datang. Progam 

tersebut akan berjalan sesuai dengan harapan manakala didukung proses 

pembelajaran yang berkulitas agar dapat mencetak peserta didik yang 

berkualitas pula. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak 

Tarib,
104

 

“MTs Negeri 02 Ponorogo membuka 3 progam, yaitu progam regular, 

progam bilingual dan progam 4 semester (PDCI).  Guru yang 

mengajar di kelas bilingual disarankan untuk kursus bahasa asing 

demi kelancaran proses pembelajaran yang ada di kelas dan mengikuti 

workshop, semianar untuk peningkatan kompetensi untuk semua guru. 

Menjalin kerjasama dengan UNIDA dan kampung Inggris Pare Kediri 

untuk pengembangan kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga di 

lemabaga kami terdapat relawan dari Amerika Serikat yaitu 

Mr.Cameron yang tujuanya juga untuk menunjang proses belajar 

mengajar.” 

 

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar yaitu menjalin kerja sama dengan UNIDA Gontor, kampung 

Inggris Pare Kediri dan relawan dari  Amerika Serikat yaitu Mr. Cameron.  

Selain itu pihak Madrasah juga menyarankan guru untuk kursus bahasa asing, 

mengikuti workshop dan seminar untuk meningkatkan kompetensi tenaga 

pendidik MTs 02 Ponorogo.  

Peran guru demikian penting dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Guru merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya proses 

pembelajaran. Keberhasilan dalam penyelenggaran pembelajaran sangat 
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ditentukan oleh guru dalam memberikan pelajaran bagi siswa. Kompetensi 

dan pengembangan profesional guru yang tinggi berdampak pada hasil dan 

mutu pendidikan yang berkualitas karena didukung oleh tenaga-tenaga 

sumber daya manusia yang mumpuni yang tujuan akhirnya adalah 

pembangunan peserta didik berkualitas.
105

 

C. Mutu Pembiayaan MTs Negeri 02 Ponorogo 

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah 

prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/ perilaku sekolah. Kinerja 

sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, 

efesiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. 
106

 

Output pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo memilki banyak prestasi yang 

dapat mengahrumkan nama lembaga dalam hal akademik dan non akademik. 

Hal ini senada dengan apa yang disampiakan oleh Ibu Ratna:
107

 

“Selain jumlah pesrta didik yang meningkat ssetiap tahunya, peserta 

didik di  lembaga kami juga termasuk siswa siswi yang berprestasi 

dalam hal akademik dan non akademik. Misalnya saja yang baru-baru 

ini pada tanggal 20-23 Februari 2018 sebanyak 3 pelajar progam 4 

semester peserta didik cerdas istimewa (PDCI) MTs Negeri 02 

Ponorogo memborong sejumlah medali dan penghargaan dalam ajang 

Thailand International Mathematic Olympiade (TIMO). Siswa siswi 

yang mengkuti final di Thailand meruapakan pemenang berbagai 

grade dalam heat round tingkat Nasional yang digelar di Jakarta 

beberapa waktu lalu.” 
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Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah, tetapi juga 

disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat 

yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. 

Bertitik tolak pada kecenderungan ini, penilaian masyarakat tentang mutu 

lulusan sekolah pun terus menerus berkembang. Karena itu sekolah harus 

terus menerus meningkatkan mutu lulusannya, dengan menyesuaikan 

perkembangan tuntutan masyarakat, menuju pada mutu pendidikan yang 

dilandasi tolak ukur norma yang ideal. Maka dari itu, mutu dalam 

pendidikan dapat saja disebutkan mengutamakan pelajar atau progam 

perbaikan sekolah yang mungkin dilakukan secara lebih kreatif dan 

konstruktif.
108

 

Sedangkan untuk lanjut pendidikan anak, di lemabaga tersebut di 

laksanakan oleh guru BK (Bimbingan Konseling) yang selalu siap 

mengarahkan dan membimbing anak didiknya untuk dapat memasuki 

sekolah yang mereka inginkan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan 

oleh ibu Ratna, 
109

 

“Untuk lanjut pendidikan anak di lembaga kami dilaksanakan oleh 

guru BK (Bimbingan Konseling) yang membantu peserta didik 

untuk menentukan lembaga pendidikan mana yang akan dimasuki. 

Jadi sebelum sekolah-sekolah mengadakan sosialisasi ke lembaga 

kami, guru BK biasanya mengumpulkan anak-anak untuk 

disebarkan angket terkait dengan lanjut pendidikan. Dari situ guru 

BK akan tahu sekolah mana saja yang di minati oleh anak. Setelah 

itu guru BK biasanya mendatangkan sekolah-sekolah yang 

diminati anak untuk melakukan sosialisasi di lembaga kami. 

Sehingga peserta didik tidak lagi kebingungan dalam menentukan 

lanjut pendidikan. Lulusan di lembagai kami mayoritas 
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melanjutkan ke MAN 2 Ponorogo, SMA 01 Ponorogo, SMK 

Telkom dan ada juga yang ke Malang.” 

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi internal 

menjadi faktor yang sangan penting dalam perumusan visi misi sekolah 

sehingga tujuan pendidikan yang diingkan dapat tercapai dan mutu 

pendidikan bisa meningkat. Faktor-faktor tersebut meliputi: menciptakan 

suasa lingkungan yang kondusif, sarana prasarana yang memadai, tenaga 

pendidik dan kependidikan yang professional dan input peserta didik yang 

berkompeten sehingga menghasilkan output yang dapat diterima di 

sekolah favorit. 

Dibawah ini terdapat mutu pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo: 

 

Gambar 5.1. Mutu Pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo 
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BAB VI 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN STRATEGIS HUMAS DALAM 

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MTs NEGERI 02 PONOROGO 

 

Manajemen strategis merupakan alat bantu agar suatu organisasi dapat 

tetap eksis di lingkungan yang memiliki dinamika dan ketidakpastian yang tinggi. 

Dengan mendasarkan pada analisis lingkungan sebagai proses awal dalam 

manajemen strategis, maka disusunlah rencana strategis, implementasi strategis 

dan evaluasi. 
110

Oleh karena itu hal ini memerlukan suatu sistem manajemen yang 

mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu. Pendidikan di 

sekolah tidak lepas dari peran humas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Humas merupakan jembatan antara sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu 

untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar warga sekolah dan antar 

sekolah dan masyarakat diperlukan humas yang solid.
111

 Implementasi 

manajemen strategis humas dalam peningkatan mutu pendidikan MTs Negeri 02 

Ponorogo yaitu dengan sebagai berikut: 

A. Mutu Pengelolaan MTs Negeri 02 Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Ponorogo pada awal berdirinya tahun 

1980 jumlah peserta didik masih rendah yaitu 80 sampai akhirnya terus 

meningkat setiap tahunya, misalnya saja pada tahun pelajaran 2017/2018 

jumlah peserta didik yaitu 934 anak
112

. Meningkatnya jumlah peserta didik 
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tentunya ada campur tangan dari beberapa pihak seperti halnya humas. 

Adapun tahapan humas untuk progam peningkatan jumlah peserta didik terdiri 

dari analisis lingkungan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Analisis di 

sini bermakna melakukan kajian atas lingkungan internal dan eksternal 

sekolah. Berdasarkan analisis ini kita bisa mengetahui kekuatan dan 

kelemahan lingkungan internal dan peluang serta ancaman pada lingkungan 

eksternal sekolah.
113

 

Hal ini senada dengan kegiatan humas di MTs Negeri 02 Ponorogo 

untuk peningkatan jumlah peserta didik, seperti yang disampikan oleh Ibu 

Ratna:
114

 

“Sebelum melakukan perencanaan humas mendifinisikan masalah atau 

peluang lembaga dengan mencari informasi baik dari pihak internal 

lembaga maupun eksternal. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung 

berjalanya proses dan mencari penghambat yang dapat mengganggu 

pelaksanaan. Berdasarkan analisa tersebut ditemukan problem untuk 

meningkatkan jumlah peserta didik.” 

Berdasarkan analisis tersebut kita bisa melihat nilai apa yang 

diharapkan para stakeholder yang kemudian dijadikan nilai bersama yang 

diwujudkan dalam visi sekolah. Analisis ini juga membantu kita dalam 

merumuskan tujuan yang tepat untuk proses pendidikan yang diselenggarakan 

di sekolah.
115

 

Pada tahap kedua proses kegiatan humas adalah perencanaan, yaitu 

membuat langkah kegiatan yang akan dikerjakan nantinya. Salah satu sasaran 

yang ingin dicapai dan dibahas pada tahap perencaan humas adalah progam 

peningkatan jumlah peserta didik. Perencanaan humas untuk meningkatkan 
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jumlah peserta didik MTs Negeri 02 Ponorogo yaitu dengan mengadakan 

rapat persiapan penerimaan peserta didik baru bersama panitia PPDB. Hal ini 

senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ratna: 
116

 

“Tahapan perencanaan untuk progam peningkatan jumlah peserta didik 

baru humas bekerja sama dengan panitia PPDB dengan mengadakan 

rapat persiapan pennerimaan peserta didik baru. Selain itu juga kerja 

sama dengan SD/MI untuk sosialisasi memperkenalkan progam-

progam MTs Negeri 02 Ponorogo.” 

Kegiatan humas demikian bisa berjalan baik apabila didukung oleh 

beberapa faktor. Tanpa didukung faktor-faktor tersebut pastilah berbagai jenis 

kegiatan public realtions di sekolah tidak mungkin dapat dilaksankan 

seluruhnya. Faktor-faktor tersebut antara lain: adanya progam dan 

perencanaan yang sistematis, tersedia basis dokumentasi yang lengkap, 

tersedia tenaga terampil, alat, sarana dan dana yang memadai dan kondisi 

organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan 

kehumasan ini.
117

 

Tahapan selanjutnya yaitu implementasi kegiatan humas yang 

merupakan parameter untuk melihat terlaksananya kegiatan atau tindakan 

yang dillakukan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Untuk 

meningkatkan jumlah peserta didik yaitu dengan melakukan kegiatan promosi 

yaitu menginformasikan, mengenalkan dan menawarkan progam-progam 

Madrasah menggunakan media brosur, poster dan media masa. Hal ini senada 

dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ratna:
118

  

“Untuk meningkatkan jumlah peserta didik baru humas menggunakan 

strategi publikasi melalui media brosur, poster dan media masa yang 
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meliputi website Madrasah, radio dan surat kabar. Tahapan proses 

perencanaan pembuatan media promosi ini tujuanya untuk 

menginformasikan Madrasah kepada calon peserta didik. Selain 

menggunakan media promosi juga menjalin kerja sama dengan SD/MI 

untuk sosialisasi.”  

Dalam konteks kehumasan di sekolah, implementasi strategi berarti 

menjabarkan strategi sekolah ke dalam strategi fungsional kehumasan yang 

dilaksnakan pada berbagai kegiatan komunikasi dan relasi yang dilakukan 

sekolah. Untuk itu diperlukan juga strategi dalam mengimplementasikanya 

pada tingkatkatan fungsional dan operasional.
119

 Seperti halnya progam humas 

untuk meningkatkan jumlah peserta didik MTs Negeri 02 Ponorogo yaitu 

menggunakan strategi publikasi melalui media brosur, poster dan media masa 

serta sosialisasi ke SD/MI.  

Proses terakhir dalam kegiatan humas adalah melakukan evaluasi. 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil dari progam kerja 

humas dalam peningkatan jumlah peserta didik MTs Negeri 02 Ponorogo. 

Pada tahapan ini evaluasi dilakukan setelah proses masa penerimaan peserta 

didik baru selesai dan membandingkan dengan kegiatan tahun sebelumnya. 

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ratna: 
120

 

“Untuk evaluasi progam kerja humas dilaksanakan ketika selesainya 

masa penerimaan peserta didik baru. Evaluasi ini dilakukan bersama 

panitia besar PPDB. Evaluasi dalam bentuk laporan kegiatan dan 

anggaran, membandingkan jumlah peserta didik dengan tahun 

sebelumnya. Jika jumlah peserta didik lebih maka proses pelaksanaan 

progam kerja itu berjalan dengan baik. Berdasarkan evaluasi tersebut 

akan dibuat progam yang lebih baik untuk tahun selanjutnya agar 

jumlah peserta didik setiap tahunya bertambah.”  
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Evaluasi itu dilakukan untuk memeperbaiki implementasi strategi 

untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Pada prinsipnya, evaluasi 

itu dilakukan sebagai bentuk belajar dari pengalaman dan tidak mengulang 

kesalahan serupa. Hasil evaluasi itu jadi kumpulan pengetahuan berbasis 

pengalaman yang dimilki suatu organisasi.
121

  

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa humas berperan penting 

dalam peningkatan jumlah peserta didik. Hal ini sesuai dengan tugas humas 

yaitu membantu  pimpinan  mempersiapkan  bahan-bahan  tentang  

permasalahan dan informasi  yang  akan  disampaikan  atau  yang  menarik  

perhatian masyarakat pada saat tertentu, memberi informasi kepada 

masayarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan, dan membantu pimpinan 

dalam mengembangkan rencana dan kegiatan kegiatan lanjutan yang 

berhubungan dengan pelayanan kepada sebagai akibat dari komunikasi timbal 

balik dengan pihak luar. 
122

 

Berdasarkan analisis lingkungan, perencanaan, implementasi yang 

dilakukan humas untuk peningkatan mutu input pendidikan MTs Negeri 02 

Ponorogo yaitu dengan kerjasa dengan panitia PPDB, kerja sama dengan 

SD/MI serta mempromosikan madrasah melalui media brosur, poster dan 

media masa berupa website dan radio.  
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B. Mutu Sarana dan Prasarana MTs Negeri 02 Ponorogo 

Sarana  pendidikan  adalah  peralatan  dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan , khususnya proses 

belajar mengajar, seperti  gedung, ruang kelas, meja-kursi, serta alat-alat dan 

media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan 

adalah  fasilitas  yang  secara  tidak  langsung  menunjang  jalannya  proses  

pendidikan dan  pengajaran,seperti  halaman,  kebun,  taman  kebun,  jalan  

menuju  sekolah,  tetapi jika  di  dimanfaatkan  secara  langsung  untuk  proses  

belajar  mengajar,  seperti  taman sekolah untuk pengajaran biologi. 

Pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi input proses, output dan 

outcome. Mutu dalam kontek pendidikan adalah sebuah proses untuk 

melakukan perbaikan secara terus menerus mulai dari penetapan visi misi, 

tujuan, operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi yang ditujukan bagi 

substansi pendidikan yang bermakna, mulai dari input, proses dan output.
123

 

Untuk menigkatakan mutu proses pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo humas 

menggunakan beberapa tahapan yaitu analisis lingkungan, perencanaan, 

implementasi dan evaluasi. 

Analisis lingkungan yang dilakukan humas MTs Negeri 02 Ponorogo 

untuk meningkatkan mutu proses pendidikan yaitu melakukan pengamatan 

lingkungan internal organisasi untuk mengetahui kelemahan yang ada di 

dalam organisasi. Problem yang dihadapi dalam proses pembelajaran yaitu 
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tenaga pendidik yang kurang professional sehingga proses belajar mengajar 

tidak maksimal. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ratna:
124

 

“MTs Negeri 02 Ponorogo membuka 3 progam pendidikan, yaitu 

progam regular, progam bilingual dan progam 4 semester (PDCI). 

Progam-progam itu tentunya akan berjalan efektif apabila dilaksanakan 

oleh tenaga pendidik yang berkompeten. Tapi masalahnya guru kelas 

bilingual terkendala dalam kemampuan berbahasa asing (Bahasa Arab 

dan Bahasa Inggris) sehingga membuat proses belajar mengajar 

dikelas tersebut kurang maksimal.” 

 

Peran guru demikian penting dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Guru merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya proses 

pembelajaran. Keberhasilan dalam penyelenggaran pembelajaran sangat 

ditentukan oleh guru dalam memberikan pelajaran bagi siswa. Kompetensi 

dan pengembangan profesional guru yang tinggi berdampak pada hasil dan 

mutu pendidikan yang berkualitas karena didukung oleh tenaga-tenaga sumber 

daya manusia yang mumpuni yang tujuan akhirnya adalah pembangunan 

peserta didik berkualitas.
125

 Dari paparan di atas terlihat bahwa problem mutu 

proses pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo yaitu pada tenaga pendidik yang 

kurang berkompeten sehingga dapat menghambat proses belajar mengajar 

dikelas.  

Apabila sekolah-sekolah di Indonesia memiliki guru yang berkualitas,  

pendidikan  nasional  akan  berkualitas pula. Guru memiliki posisi strategis 
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untuk menentukan arah pendidikan nasional. Oleh karena guru sebagai ujung 

tombak pendidikan, kualitas guru harus selalu ditingatkan. 
126

 

Tahapan selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan disusun 

berdasarkan analisis lingkungan yang telah dilakukan. Perencanaan humas 

dalam peningkatan mutu proses pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo yaitu 

dengan mengadakan rapat guru dan terlibat dalam acara rutin tahunan 

lembaga. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ratna:
127

 

“MTs Negeri 02 Ponorogo mempunyai agenda ruti tahunan yaitu 

pertemuan wali murid. Humas bertugas untuk membuat undangan dan 

membantu kepala menyiapkan data yang akan disampaiakan oleh 

pihak eksternal lembaga. Pertemuan wali murid ini bukan hanya 

melibatkan pihak internal lembaga tapi juga eksternal lembaga seperti 

wali murid, Komite sekolah, Kepala Kemenag, dan tokoh masyarakat. 

Tujuan dari diadakanya pertemuan wali murid salah satunya yaitu 

untuk mengkomunikasikan progam yang ada di Madrasah kepada 

pengguna jasa pendidikan . Jadi dari pertemuan wali murid tersebut 

humas mengetahui bagaiaman tanggapan ataupun respon dari pihak-

pihak terkait dengan progam atau keputusan yang ditetapkan oleh 

lembaga.” 

 

Rencana ini biasanya merupakan rencana jangka panjang untuk 

strategi tingkat sekolah yang kemudian dijabarkan dalam rencana pada tingkat 

fungsional. Rencana ini kemudian dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan jangka 

pendek untuk rencana pada tingkat operasional. Biasanya sebelum rencana 

strategis itu diputuskan menjadi rencana sekolah, dikaji terlebih dahulu oleh 

tim kecil. Rancangan rencana strategis itu dikaji oleh tim yang mewakili 

stakeholder utama sekolah. Misalnya wali murid, komite sekolah, guru dan 

pakar pendidikan. Pengkajian itu merupakan validasi atas rencana yang 
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disusun sekaligus juga untuk memeperoleh masukan kritis dari pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan sekolah.
128

Hal ini sesuai dengan perencanaan yang 

dilakukan oleh humas yaitu melalui rapat guru dan pertemuan wali murid yang 

melibatkan stakeholder seperti wali murid, Komite sekolah, Ketua Kemenag 

dan tokoh masyarakat.  

Tugas penting External Public Realtion adalah mengadakan 

komunikasi yang efektif yang sifatnya informatif dan persuasif yang ditujukan 

kepada publik. Komunikasi yang diselenggarakan external public relations 

harus timbal balik juga. Perhatian yang besar terhadap kepentingan publik dan 

bertindak sesuai dengan kepentingan mereka akan membangkitkan simpati 

dan kepercayaan publik begitu juga sebaliknya. 
129

 

Tahapan selanjutnya yaitu impelentasi. Implementasi humas dalam 

peningkatan mutu proses pendidikan yang didasarkan pada analisis lingkun 

dan perencaan adalah dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak 

strategis yang dapat meningkatan mutu proses pendidikan MTs Negeri 02 

Ponorogo. Hal ini senada dengan yang sampaikan oleh Ibu Ratna: 
130

 

“Untuk menungjang kegiatan belajar mengajar khsusunya dikelas 

bilingual, lembaga menjalin kerja sama dengan UNIDA Gontor, 

Kampung Inggris Pare Kediri dan adanya relawan dari Amerika 

Serikat yaitu Mr.Cameron. Untuk belajar bahasa Arab di UNIDA 

Gontor dan bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare Kediri. Humas 

bertugas untuk menyusul Mou progam kemitraan tersebut. Selain itu 

untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan 

juga diharuskanya mengikuti workhshop, seminar dan untuk guru 

kelas bilingual untuk kursus bahasa asing.” 
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Jika ditinjau dari kepentingan sekolah, hal ini sesuai dengan tujuan 

adanya humas di sekolah yaitu untuk memelihara kelangsungan hidup 

sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan, 

memperlancar proses belajar mengajar dan memperoleh dukungan dan 

bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan 

pelaksanaan program sekolah.
131

 

Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi progam peningkatan 

mutu proses pendidikan humas dilakukan dengan evaluasi tindak lanjut 

progam kemitraan. Hal ini senda dengan yang disampaikan oleh Ibu Ratna:
132

 

“Evaluasi kegiatan dilakukan sebagai bahan pertimbangan terkait 

dengan progam kemitraan eksternal lembaga. Humas juga terlibat 

dalam evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat efektifitas progam kemitraan dalam peningakatan mutu proses 

pembelajaran yang ada di MTs Negeri 02 Ponorogo. Evaluasi 

dilakukan pada saat proses kegiatan dan juga setelah kegiatan 

dilakukan.”  

 

Evaluasi merupakan bagian dari uapaya melakukan perbaikan. 

Evaluasi itu dilakukan untuk memeprbaiki implementasi strategi untuk 

mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Pada prinsipnya, evaluasi itu 

dilakukan sebagai bentuk belajar dari pengalaman dan tidak mengulang 

kesalahan serupa. Hasil evaluasi itu jadi kumpulan pengetahuan berbasis 

pengalaman yang dimilki suatu organisasi.
133

 Seperti hanya evaluasi progam 

kemitraan tersebut dilakukan ketika proses berjalan dan juga setelah 

dilaksnakan. 
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Berdasarkan analisis lingkungan, perencanaan, implementasi yang 

dilakukan humas untuk peningkatan mutu proses pendidikan MTs Negeri 02 

Ponorogo yaitu menyusun MoU dengan UNIDA Gontor, Kampung Inggris 

Pare Kediri dan Relawan Amerika Serikat untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar.   

C. Mutu Pembiayaan MTs Negeri 02 Ponorogo 

Manajemen pembiayaan  merupakan  salah satu upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan dan  pembelajaran. Biaya  pendidikan  adalah  merupakan  

nilai  uang dari sumber daya pendidikan  yang dibutuhkan untuk  mengelola  

dan  menyelenggarakan pendidikan,  oleh  karenanya  untuk  menghitung 

biaya  pendidikan  harus  terlebih  dahulu mengindentifikasi  kebutuhan  

sumber  daya pendidikan  termasuk  kualifikasi  atau  spesifikasi dan  

jumlahnya,  untuk  mengelola  dan menyelenggarakan pendidikan. 

Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses 

pembelajaran  dan  manajemen  di  sekolah.  Pada  umumnya  output  dapat 

diklasifikasikan  menjadi  dua,  yaitu  output  berupa  prestasi  akademik 

(academic achievement)  dan non akademik  (non  academic achievement)
134

. 

Output pendidikan dalam hal prestasi akademik dan non akademeik peserta 

didik MTs Negeri 02 ponorogo setiap tahunya menunjukkan peningkatan. 

Meningkatnya prestasi peserta didik tentu disebebakan oleh beberapa faktor 

pendukung. Misalnya saja peran waka kesiswaan untuk mengidentifikasi bakat 

peserta didik, mencarikan guru pendamping yang dibantu oleh guru BK 
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(Bimbingan Konseling) dan humas. Humas menggunakan beberapa tahapan 

untuk meningkatkan prestasi peserta didik yang meliputi analisis lingkungan, 

perencanaan, implementasi dan evaluasi.  

Analisis di sini bermakna kita melakukan kajian tas lingkungan 

internal dan eksternal sekolah. Berdasarkan analisis ini kita bisa mengetahui 

kekuatan dan kelemahan lingkungan internal dan peluang serta ancaman pada 

lingkungan eksternal sekolah. Pada analisis ini kita mengumpulkan data dan 

menganalisis persepsi dan ekspektasi stakeholder terhadap sekolah. Misalnya 

kita melihat apa yang diharapkan oleh siswa.
135

 

Analisis lingkungan yang dilakukan oleh humas yaitu mengidentifikasi 

bakat minat peserta didik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh 

Ibu Ratna:
136

 “Untuk meningkatkan prestasi peserta didik MTs Negeri 02 

Ponorogo dalam hal akademik dan non akademik humas memang tidak begitu 

berperan penting. Hanya saja humas terlibat dalam pemberian pelayanan 

berupa mengidentifikasi bakat minat peserta didik.” 

Dengan menganalisis lingkungan, maka organisasi akan mampu 

memahami berbagai kebutuhan dan aspirasi serta perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam organisasi, dan berkembang di masyarakat sebagai rujukan 

utama dalam menciptakan kesepadanan organisasi dengan kebutuhan 

masyarakat.
137
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Kegiatan internal public relations yang baik adalah memperlakukan 

semua warga sekolah dengan sikap yang sama tanpa membeda-

bedakan.
138

Seperti halnya yang dilakukan oleh humas MTs Negeri 02 

Ponorogo dalam seleksi bakat minat peserta didik yang dapat membantu 

organisasi untuk memahami berbagai kebutuhan peserta didik.  

Tahapan selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan humas dalam 

meningkatkan mutu output pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo yaitu  

bekerja sama dengan waka kesiswaan dan guru BK (Bimbingan Konseling). 

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ratna: 

“Humas MTs Negeri 02 Ponorogo memang tidak begitu berperan 

dalam peningkatan output peserta didik. Namun sudah menjadi 

tugasnya humas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik 

internal dan juga eksternal lembaga. Oleh karena itu humas bekerja 

sama dengan Waka Kesiswaan untuk melaksanakan seleksi bakat 

minat peserta didik  dan bekerja sama dengan guru BK untuk lanjut 

pendidikan anak.” 

 

Awal dari tindakan itu adalah menuangkan pengetahuan dan pemikiran 

tersebut kedalam perencanaan sebagai awak melakukan tindakan. Tindakan 

yang terencana tentunya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tindakan 

yang dilakukan begitu saja atau bahkan serampangan. Apabila perencanaan 

tersebut merupakan perencanaan yang strategis yang memperhatikan kondisi 

internal dan eksternal, sehinggan bisa ditetapkan langkah-langkah yang 

strategis.
139

 

Tahapan selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi humas dalam 

peningkatan mutu output pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo yaitu sebagai 
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pelayan publik (customer service). Hal ini senada dengan apa yang 

disampaiakan oleh Ibu Ratna:
140

   

“Waka kesiswaan MTs Negeri 02 Ponorogo bersama-sama humas 

melaksanakan seleksi bakat minat peserta didik. Ketika sudah 

diketahui bakat minat peserta didik Waka Kesiswaan beserta humas 

mencarikan guru pendamping untuk memaksimalkan bakat yang 

dimilki oleh anak. Ketika ada perlombaan baik tingkat nasional 

maupun internasional humas menyampaikan informasi tersebut 

melalui papan pengumuman atau penjelasan langsung. Untuk lanjut 

pendidikan anak humas bekerja sama dengan guru BK. Humas dan 

guru BK membantu peserta didik untuk menentukan lembaga 

pendidikan mana yang akan dimasuki. Jadi sebelum sekolah-sekolah 

mengadakan sosialisasi ke lembaga kami, guru BK biasanya 

mengumpulkan anak-anak untuk disebarkan angket terkait dengan 

lanjut pendidikan. Dari situ guru BK akan tahu sekolah mana saja yang 

di minati oleh anak. Setelah itu humas menjalin kerja sama dengan 

sekolah-sekolah yang diminati anak untuk mengadakan sosialisasi ke 

MTs Negeri 02 Ponorogo. Sehingga peserta didik tidak lagi 

kebingungan dalam menentukan lanjut pendidikan. Lulusan MTs 

Negeri 02 Ponorogo mayoritas melanjutkan ke MAN 2 Ponorogo, 

SMA 01 Ponorogo, SMK Telkom dan ada juga yang ke Malang.” 

Berdasarkan paparan data diatas terlihat bahwa humas juga berperan 

penting dalam mutu output pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan adanya 

humas disekolah yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang 

bersangkutan. 
141

 

Sekolah adalah salah satu organisasi pendidikan yang mempunyai 

suatu kekuatan untuk membantu dan mengantarkan peserta didik menuju cita-

cita yang mereka harapkan. Sekolah yang baik adalah sekolah yang bisa 

mencetak siswa-siswa yang berprestasi tinggi dan dapat memanfaatkan guru-

guru yang berkualitas baik serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 

                                                             
140 Ratna, Wawancara, Ponorogo 04 Juli 2018. 
141 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 50. 
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sekitar sehingga visi dan misi yang telah disusun bisa terealisasi dengan baik 

sesuai dengan yang mereka harapkan.
142

 

Dibawah ini terdapat SWOT manajemen strategis humas untuk 

peningkatan mutu pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo: 

IFAS 

EFAS 

Kekuatan 

(Strength) 

Kelemahan  

(Weakness) 

Peluang 

(Opportunity) 

Strategi SO 

melibatkan masyarakat dalam 

pengelolaan pendidikan, 

mengelola akademik maupun 

non akademik serta berkaitan 

dengan input, proses, output 

dan pemanfaatan lulusan 

 

Strategi WO 

Kemandirian sekolah, 

diupayakan melalui 

dukungan dari 

masyarakat, baik dengan 

dukungan moral maupun 

material 

 

Ancaman 

(Threasts) 

Strategi ST 

Mengelola lembaga 

pendidikan dengan 

merencanakan, 

mengorganisasikan, 

memotivasi, mengendalikan 

dan mendayagunakan sumber 

daya manusia, sarana dan 

prasarana untuk mencapai 

tujuan pendidikan 

Strategi WO 

Bekerja sama dengan 

pihak strategis untuk 

meningkatkan proses 

pembelajaran (Bekerja 

sama dengan Mr. 

Cameron dari Amerika 

Serikat, Kampung Iggris 

PARE Kediri, UNIDA 

Gontor) 

 

 

Gambar 6.1. SWOT manajemen strategis humas dalam peningkatan mutu 

pendidikan MTs Negeri 02 Ponorogo 

 

                                                             
142Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988). 189-190. 
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Kekuatan 

(Strength) 

Kelemahan 

(Weakness) 

Peluang 

(Opportunity) 

Ancaman 

(Threasts) 

- Hubungan 

yang 

harmonis 

antara 

Madrasah 

dengan 

masyarakat 

- Guru sudah 

ada yang S2 

- Fasilitas 

pembelajaran 

memadai 

- Peserta didik 

yang 

berprestsi 

(Akademik 

&Non 

Akademik) 

- Kurangnya 

tenaga 

pendidik 

yang 

professional 

- Kurangnya 

ruang kelas 

- Adanya 

peran 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

lembaga 

pendidikan 

- Adanya 

peran pihak 

strategis 

untuk 

meningkatka

n mutu 

pendidikan 

- Perkembangan 

ilmu 

pengetahuan 

dan teknologi 

- Tuntutan 

masyarakat 

semakin tinggi 
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BAB VII 

KONTRIBUSI MANAJEMEN STRATEGS HUMAS DALAM 

PENINGKATAN MUTU PENGELOLAAN, SARANA PRASARANA DAN 

PEMBIAYAAN MTs NEGERI 02 PONOROGO 

 

Salah satu indikator keberhasilan suatu lembaga adalah image yang baik 

dalam memberikan hasil nyata dan berorientasi tujuan. Berkaitan  dengan hal 

tersebut keberadaan humasdirasa sangat penting pada suatu lembaga. 

Menjalankan fungsi manajemen menjadi humas sangat menentukan kesuksesan 

dan kegagalan suatu lembaga dalam membangun dan mempertahankan hubungan 

dengan publiknya. 

Kontribusi seorang humas ada tiga point utama yang menjadi fokus, yaitu 

mempertahankan, meningkatkan, dan memperbaiki. Mempertahankan dan 

meningkatkan dilakukan untuk memperoleh citra positif suatu lembaga dimata 

publiknya baik internal maupun eksternal.
143

 

Menurut penjelasan Bapak Tarib, kontribusi dari manajemen strategis 

humas dalam peningkatan mutu pendidikan MTs Ngeri 02 Ponorogo adalah 

sebagai berikut:
144 

“Salah satu corong sebagai sarana promosi sekolah,  menyampaikan info 

dan promosi sekolah, mengcover foto-foto album kegiatan sekolah, 

sebagai evaluasi dan persiapan akreditasi. Selain itu antara pihak sekolah 

dan masyarakat juga saling memberikan kontribusi timbal balik. 

Masyarakat dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah atau 

lembaga pendidikan demi terwujudnya pendidikan yang bermutu sesuai 

harapan masyarakat. Dan begitu pula dengan pihak sekolah, kontribusi 

                                                             
143Prayudi. Public relations Stratejik (Yogyakarta: Komunikasi UPN Press, 2012), 148 
144 Tarib, Wawancara, Ponorogo, 15 Mei 2018. 
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bagi pihak sekolah yang yaitu, sekolah mengetahui bagaimana langkah 

kedepan setelah mengetahui harapan masyarakat. Sehingga sekolah harus 

selalu berusaha mendengar masukan-masukan masyarakat dan berusaha 

mewujudkannya agar sekolah bisa menjadi lebih bermutu.” 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa sekolah sesungguhnya memiliki 

peluang besar untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan lembaga 

pendidikan. Kontribusi humas dalam meningktkan mutu lembaga pendidikan 

MTs Ngeri 02 Ponorogo dengan antara lain sebagai salah satu sarana 

menyampaikan informasi dan promosi sekolah, mengcover kegiatan sekolah, 

sebagai evaluasi dan persiapan akreditasi yang sangat baik pada sekolah. 

Sekolah sesungguhnya memiliki peluang besar untuk memberikan 

kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat. Kontribusi yang bisa dilakukan 

sekolah bagi masyarakat, antara lain mencerdaskan kehidupan masyarakat, 

melahirkan warga masyarakat yang siap bagi kepentingan kerja dilingkungan 

masyarakat, dan melahirkan positif dankonstruktif bagi masyarakat sehingga 

tercipta integrasi sosial yang harmonis ditengah-tengah masyarakat.
145

 

 

 

 

                                                             
145Burhanuddin Salam, Pengantar Pedagogik, Dasar-Dasar Ilmu Mendidik (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), 139 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mutu pengelolaan, sarana prasarana dan pembiayaan MTs Negeri 02 

Ponorogo menunjukan peningkatan dalam hal: Pengelolaan pendidikan yang 

terencana, terorganisir serta mendayagunakan sumber daya manusia dan 

sarana prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan pembiayaan 

pendidikan dilakukan dengan musyawarah  yang melibatkan  seluruh  personil  

sekolah dan teknik  pengalokasian  pembiayaan  pendidikan berdasarkan  

kepada  standar  yang  diprioritaskan  untuk  meningkatkan  mutu  

pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan input peserta didik setiap tahunya 

meningkat, proses pembelajaran berkualitas karena didukung oleh tenaga 

pendidik dan kependidikan yang professional serta sarana dan prasarana yang 

memadai.  

Manajemen strategis humas dalam peningkatan mutu pengelolaan, 

sarana prasarana dan pembiayaan MTs Negeri 02 berdasarkan hasil SWOT 

yaitu, mengelola akademik maupun non akademik yang berkaitan dengan 

input, proses, output dan pemanfaatan lulusan. Terkait dengan input peserta 

didik, humas bekerja sama dengan panitia PPDB, kerja sama dengan SD/MI 

untuk sosialisasi dan memperkenalkan 3 progam madrasah melalui website, 

radio dan surat kabar serta terlibat dalam evaluasi kegiatan bersama panitia 

PPDB. Berkaitan dengan proses pembelajaran : Menyusun MoU dengan 
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UNIDA Gontor, Kampung Inggris pare Kediri dan Relawan Amerika Serikat 

serta terlibat dalam evaluasi tindak lanjut progam kemitraan. Sedangkat peran 

humas dalam output pendidikan yaitu sebagai customer service untuk bakat 

minat peserta didik. Membantu pengadaan sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. Kemandirian sekolah, diupayakan melalui 

dukungan dari masyarakat, baik dengan dukungan moral maupun material.  

B. Saran 

1. Bagi kepala sekolah hendaknya senantiasa membina, membimbing dan 

mejadi teladan bagi segenap komponen sekolah, serta menjalin kerja sama 

dengan guru, karyawan, siswa serta masyarakat demi mewujudkan 

pendidikan yang bermutu. 

2. Dengan adanya manajemen strategis humas ini diharapkan MTs negeri 02 

Ponorogo dapat terus meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

3. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan kiranya perlu diperhatikan untuk 

selalu meningkatkan kinerjanya agar mutu pendidikan MTs Negeri 02 

Ponorogo dapat meningkat. 
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