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ABSTRAK 
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Kata  Kunci:  Perencanaan  Strategik,  Public  Relation  (PR), 

Citra Sekolah Unggulan 

 
Public relation atau yang dikenal dengan PR sebagai suatu 

instrumen sekolah memiliki tugas menjadi penghubung pihak 

sekolah dengan pihak lain agar seluruh tujuan sekolah dapat 

terealisasi dan segala permasalahan yang timbul dapat 

terminimalisir bahkan dapat terselesaikan. PR SMKN 1 Geger 

Madiun memiliki peran dan fungsi makro terhadap lembaga 

sekolah. hampir seluruh program atau yang berkaitan dengan 

sekolah juga melibatkan PR. 

Berdasarkan hal di atas, PR perlu melakukan persiapan 

yang tersusun secara rapi agar langkah dan gerak PR di SMKN 

1 Geger Madiun dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu 

diperlukan perencanaan strategik PR sebagai pedoman dalam 

mengambil tindakan, dicetuskannya program PR untuk 

menunjang  program  sekolah  hingga  evaluasi  untuk 

memperkecil resiko atau meminimalisir hal-hal yang tidak 

diinginkan terjadi. 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Menjelaskan 

penyusunan rencana strategik PR dalam meningkatkan citra 

sekolah    unggulan    di    SMKN    1    Geger    Madiun,    (2) 

Menggambarkan analisis SWOT dalam perencanaan strategik 

PR dalam meningkatkan citra sekolah unggulan di SMKN 1 



 

 

 
vi 



 

 

Geger Madiun, (3) Menjelaskan implementasi perencanaan 

strategik PR dalam meningkatkan citra sekolah unggulan di 

SMKN 1 Geger Madiun 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis  studi  kasus  yang  ada  pada  SMKN  1  Geger  Madiun. 

Lokasi penelitian yakni SMKN 1 Geger Madiun yang terletak 

di Jl Raya Desa Nglandung Desa Nglandung kec. Geger Kab, 

Madiun. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui 

observasi wawancara serta dokumentasi yang kemudian data 

tersebut dianalisis. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, 

penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu: pertama, 

penyusunan rencana strategik yang dilakukan oleh PR SMKN 

1 Geger Madiun ini menggunakan kolaborasi teori antara 

perencanaan strategik yang dirumuskan oleh M. Agus Sudrajat 

dengan Edward Ferdinand di mana pada tahap awal perumusan 

visi misi dan tujuan, melakukan analisas SWOT, merumuskan 

strategi dengan bentuk program hingga dilakukannya 

identifikasi program merujuk pada strategi yang dimiliki Agus 

Sudrajat  yaitu:  perumusan  visi  perusahaan;  analisis 

keunggulan, kelemahan kesempatan dan ancaman; penentuan 

arah, sasaran dan strategi; identifikasi program dan proyeksi 

keuangan. Sedangkan kelanjutan dari identifikasi yakni 

melakukan pengukuran, pengawasan dan koreksi (evaluasi) ini 

merujuk  pada  dua  poin  akhir  strategi  yang  dimiliki  oleh 

Edward Ferdinand yaitu: mengukur dan mengawasi kemajuan. 

Kedua, analisa SWOT menghasilkan pemetaan kondisi SMKN 

1 Geger Madiun sebagai berikut: kedisiplinan dan keagamaan 

yang kuat menjadi icon utama dalam mengenalkan SMKN 1 

Geger Madiun pada masyarakat, kerja sama dengan berbagai 

pihak dapat mengatasi kekurangan yang ada di sekolah, 

kedisiplinan dan keagamaan yang kuat menjadi tantangan bagi 

lulusan  dalam  menerapkan  nilai  tersebut  dimanapun  berada, 

dan kekurangan yang dimiliki oleh SMKN 1 Geger Madiun 
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justru dapat menjadi motivasi sekolah untuk menjalin kerja 

sama dengan  berbagai  pihak yang dibutuhkan  oleh 

sekolah. Ketiga, implementasi perencanaan strategik public 

relation di SMKN  1  Geger  Madiun  yakni  melaksanakan  

komunikasi antara public relation dan individu, memasarkan 

tamatan (lulusan) ke dunia industri, memersiapkan dan 

mengondisikan masyarakat untuk masuk di SMKN 1 Geger 

Madiun, memerbaiki  hubungan  dan  mempererat  jalinan  

kerja  sama antara sekolah dengan dunia kerja atau usaha. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

Bab pertama pada sebuah  karya tulis  ilmiah 

merupakan bab  yang penting karena pada bab  ini diketahui 

gambaran  secara  umum  terkait  penelitian  yang  dilakukan. 

Mulai dari alasan penelitian, pokok yang dibahas dalam 

penelitian, lokasi penelitian, sampai isi pembahasan pada bab 

juga terletak pada bab pertama. Berdasarkan hal tersebut pada 

bab   pertama  ini   peneliti   akan   membahas   latar  belakang 

masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

A.  Latar Belakang 
 

Dunia  pendidikan  memiliki  peran  yang  sangat 

penting dan strategis untuk menjamin perkembangan dan 

keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Dalam Undang- 
 

undang Republik 
 

1 
onesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab

 

XV Pasal 54 dinyatakan bahwa: (1) Peran serta masyarakat 
 

dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, 

kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan 

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) Masyarakat 



 

 

dapat   berperan   serta   sebagai   sumber   pelaksana   dan 



 

 

2 
 

pengguna hasil pendidikan; (3) ketentuan mengenai peran 

serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 

dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
1
 

Pendidikan di era global ini sudah menjadi 

kebutuhan yang diakui secara sadar oleh masyarakat. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya masyarakat berlomba 

mencari lembaga pendidikan yang terbaik bagi putra-putri 

mereka sesuai dengan tujuan besar masing-masing orang 

tua, misalnya orang tua menghendaki putra-putri mereka 

menjadi seorang yang hafal al-qur’an atau yang lainnya. 

Untuk itu lembaga pendidikan dituntut untuk senantiasa 

kreatif dan berperan maksimal dalam melaksanakan 

kegiatan pendidikan yang mengarah pada tujuan besar 

tersebut. Lembaga pendidikan juga harus memberikan 

informasi mengenai program-program yang hendak 

dilaksanakan dalam kegiatan belajar, tentunya dengan 

tujuan agar masyarakat memberikan kepercayaan kepada 

lembaga tersebut untuk mendidik putra putri mereka. 

Dalam menginformasikan hal-hal yang berkenaan 

dengan    program    dan    segala    sesuatunya,    lembaga 

pendidikan  membutuhkan  public  relation  (kehumasan) 
 



 

 

 
1
Undang-undang  RI  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan 

Nasional. 
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sebagai kepanjangan tangan lembaga agar dapat 

menjembatani antara lembaga pendidikan (madrasah atau 

sekolah) dengan pihak-pihak terkait terutama dengan 

customer pendidikan yakni masyarakat. Pada dasarnya, 

public  relation  merupakan  bidang  atau  fungsi  tertentu 

yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi 

yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Mulai dari 

yayasan, perguruan tinggi, dinas militer sampai dengan 

lembaga-lembaga pemerintah, bahkan pesantren dan usaha 

bersama seperti Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA).
2

 
 

Banyak sekolah yang dapat meraih prestasi, 

mendapatkan citra yang baik di segala pihak berkat public 

relation. Hal tersebut dikarenakan maksimalnya fungsi 

public Relation terhadap sekolah maupun terhadap 

masyarakat. Public relation dapat menjembatani 

komunikasi baik antara anggota/warga sekolah dengan 

sesama (pihak internal), antara pihak sekolah dengan 

masyarakat  serta  pihak  sekolah  dengan  pihak  lainnya 

(pihak eksternal). Hal yang sedemikian rupa terjadi pada 

SMKN 1 Geger Madiun. 
 
 
 



 

 

 
2  

M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya di 

Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1. 
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SMKN 1 Geger Madiun merupakan salah satu 

sekolah kejuruan favorit di Kabupaten Madiun. SMKN 1 

Geger Madiun sebagaimana SMK lainnya yang ada di 

Kabupaten Madiun melaksanakan program pembelajaran 

sesuai dengan sisdiknas. Di bawah pimpinan Bapak 

Sudarman,   S.Pd,   M.Pd.   SMKN   1   Geger   Madiun 

mengalami   perubahan   yang   signifikan.   Hal   tersebut 

ditandai dengan terus bertambahnya jumlah siswa di setiap 

tahun yang saat ini mencapai 1648 siswa. Selain itu 

perbaikan manajemen sekolah mulai ditingkatkan, antusias 

masyarakat sekitar terhadap sekolah juga semakin 

meningkat. Prestasi siswa juga semakin meningkat 

dibuktikan dengan diraihnya juara 1 lomba siswa teladan 

di bidang   teknologi dan 2 lomba siswa teladan bidang 

bisnis dan manajemen tingkat kabupaten Madiun di tahun 

2016, juara 3 LKS (Lomba Kompetensi Siswa) di tingkat 
 

Provinsi Jawa Timur dan masih banyak prestasi lainnya.
3

 
 

Banyak program-program madrasah yang 

melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat (ormas), 

lembaga pendidikan lain (termasuk Perguruan Tinggi) dan 

pihak-pihak   lainnya.   Selain   program   sekolah   yang 
 



 

 

 
3 

RIPS BAB II SMK N 1 Geger Madiun, dokumentasi, ruang guru SMKN 1 

Geger Madiun, tahun 2016 
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melibatkan banyak pihak, SMKN 1 Geger Madiun yang 

memiliki status Terakreditasi A ini juga lebih menambah 

perhatian akan prestasi eksternal, sehingga para siswa 

dipersiapkan betul dalam berbagai ajang kompetisi. Yang 

lebih menarik dari SMKN 1 Geger Madiun yakni sebuah 

sekolah kejuruan yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai 

keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan 

membaca  al-qur’an  sebelum  dimulainya  pelajaran, 

kegiatan sholat dhuha, berbagai kegiatan di bulan suci 

Ramadhan maupun saat hari besar Islam lainnya dengan 

menghadirkan sosok-sosok religius juga membungkus 

segala kegiatan dengan cara yang baru, lebih kreatif 

sehingga  siswa  semakin  antusias  belajar  maupun 

mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan 

sekolah. Kekompakan guru dan siswa tercermin dalam 

setiap  kegiatan  sekolah,  baik  kegiatan  internal  maupun 

eksternal.
4
 

 

SMKN  1  Geger  Madiun  saat  ini  dalam  kondisi 

terus berkembang. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

penambahan fasilitas sekolah disamping kegiatan belajar 

mengajar  juga  berjalan  lancar.  Selain  itu  upaya  untuk 
 



 

 

 
4 

RIPS BAB II SMK N 1 Geger Madiun, dokumentasi, ruang guru SMKN 1 

Geger Madiun, tahun 2016 
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meningkatkan prestasi juga terus ditingkatkan dengan 

adanya kegiatan-kegiatan  tambahan  untuk  peserta didik. 

Mengingat salah satu tujuan SMKN 1 Geger Madiun yakni 

meningkatkan pemasaran tamatan (lulusan) agar tidak 

terjadi perbesaran pengangguran dan peserta didik dapat 

bekerja sesuai dengn bidangnya masing-masing. Evaluasi 

mengenai  hal  tersebut  juga  perlu  diadakan  agar  hal-hal 

yang menjadi kekurangan dan kesalahan dapat 

terminimalisir. 

Melihat berbagai upaya yang dilakukan sekolah 

demi mewujudkan visi misi, menimbulkan pertanyaan, 

bagaimana upaya SMKN 1 Geger Madiun dalam 

mengokohkan seluruh warga sekolah dalam satu visi yang 

sama sehingga tidak terjadi benturan yang signifikan baik 

di internal maupun eksternal? Selanjutnya, bagaimana 

upaya SMKN 1 Geger Madiun dalam membangun citra 

sekolah di masyarakat sehingga masyarakat menaruh 

kepercayaan  dan  harapan  begitu  tinggi  pada  SMKN  1 

Geger Madiun. Prestasi tersebut tentunya tidak lepas dari 

perencanaan  strategik  public  relation  (PR)  dalam 

membantu  melancarkan   aktivitas  sekolah  terutama  di 



 

 

ranah  komunikasi,  baik  komunikasi  yang terjalin  antara 
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pimpinan  sekolah  dengan  pihak  internal  maupun  pihak 

 

SMKN 1 Geger Madiun dengan pihak eksternal. 
 

Perlu diketahui bahwa beberapa tugas dan fungsi 

public relation  diantaranya:  pertama,  menyelenggarakan 

dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi baik 

secara lisan, tulisan atau melalui gambar kepada publik 

sehingga publik mempunyai pengertian yang benar tentang 

hal ikhwal lembaga dan tujuan serta kegiatan yang akan 

dilakukan. Kedua, memonitor merekam dan mengevaluasi 

tanggapan serta pendapat umum/ masyarakat. Ketiga, 

memelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap 

kebijakan lembaga, maupun segala macam pendapat. 

Keempat, menyelenggarakan hubungan yang baik dengan 

masyarakat  dan  media  masa  untuk  memeroleh  public 

favour, public opinion dan perubahan sikap.
5  

Berdasarkan 
 

tugas PR, SMKN 1 Geger Madiun tentunya ingin 

memaksimalkan peran PR agar visi misi dan tujuan dapat 

tercapai dengan efektif dan efisien. Menjadi sekolah 

unggulan dan favorit di level provinsi Jawa Timur menjadi 

pemicu utamanya. 
 
 
 



 

 

 
5 

F. Rahmadi, Public Relation dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1992), 7. 
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Melihat latar belakang di atas, maka peneliti 

bermaksud megangkat penelitian tesis ini dengan judul 

“Perencanaan Strategik Public Relation dalam 

Meningkatkan Citra Sekolah Unggulan (Studi Kasus di 

SMKN 1 Geger Madiun)” sebagai sumbangsih peneliti 

kepada sekolah, maupun masyarakat luas sehingga dapat 

dijadikan inspirasi dan masukan dalam melakukan 

perencanaan strategik khususnya dalam bidang public 

relation (kehumasan). 

 
 

B.  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara 

umum penelitian ini ingin mengungkap perencanaan 

strategik public relation  di SMKN 1 Geger Madiun dalam 

meningkatkan citra sekolah. Mengingat luasnya masalah 

dan cakupan pembahasan, serta keterbatasan waktu maka 

penelitian ini terdapat pembatasan bahasan. Adapun 

rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana    penyusunan    rencana    strategik    publik 

relation dalam meningkatkan citra sekolah unggulan di 



 

 

SMKN 1 Geger Madiun? 
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2. Bagaimana  analisis  SWOT  rencana  strategik  publik 

relation dalam meningkatkan citra sekolah unggulan di 

SMKN 1 Geger Madiun? 

3. Bagaimana   implementasi   rencana   strategik   public 

relation dalam meningkatkan citra sekolah unggulan di 

SMKN 1 Geger Madiun? 

 
 

C.  Tujuan Penelitian 
 

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti memiliki 

beberapa tujuan penelitian yakni sebagai berikut: 

1. Untuk  menjelaskan  penyusunan  rencana  strategik  Publik 

Relation dalam meningkatkan citra sekolah unggulan di 

SMKN 1 Geger Madiun. 

2. Untuk menjelaskan analisis SWOT rencana strategik publik 

relation dalam meningkatkan citra sekolah unggulan di 

SMKN 1 Geger Madiun. 

3. Untuk   menjelaskan   implementasi   perencanaan   strategik 

public relation dalam meningkatkan citra sekolah unggulan 

di SMKN 1 Geger Madiun 
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D.  Kegunaan Penelitian 

 

Dalam melaksanakan penelitian tidak lepas dari 

kegunaan penelitian, terutama saat selesai membuat laporan 

penelitian. Kegunaan dari penelitian ini yakni: 

1. Kegunaan teoretis 
 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

ilmiah berupa masukan dalam perencanaan dan 

implementasi public relation yang menunjukkan kekhasan 

sebuah lembaga pendidikan yang kemungkinan dapat 

diterapkan  di  sekolah lain  sebagai  upaya pemberdayaan 

seluruh aspek sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2. Kegunaan praktis 
 

a.   Bagi  peneliti,  penelitian  ini  dapat  berguna  sebagai 

media untuk memerkaya wawasan dan pengalaman 

tentang   strategi   dan   manajemen   public   relation 

sekolah yang baik tepatnya di sekolah unggulan. 

b.   Bagi lembaga yang diteliti, sebagai informasi penting 

dan pedoman dalam hal manajemen  public relation 

yang dapat dijadkan referensi untuk meningkatkan dan 

memertahankan kualitas input dan output di SMKN 1 



 

 

Geger  Madiun.  Sehingga  memungkinkan  lembaga 

pendidikan  dapat  membangun  citra  yang jauh lebih 
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baik   sehingga   dapat   menjadi   kepercayaan   dan 

kebanggaan masyarakat. 

c.   Bagi  kepala  sekolah,  sebagai  bahan  pertimbangan 

dalam melakukan pengolahan hubungan masyarakat 

yaitu masyarakat internal dan eksternal sekolah, 

sebagai bahan rujukan dalam menetapkan kebijakan 

yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi 

masyarakat. 

d.   Bagi tenaga pendidik (guru), sebagai informasi  dan 

pedoman dalam memberikan layanan pendidikan 

terhadap customer pendidikan dan menjadi public 

relation yang baik antara lembaga dengan pihak 

eksternal. 

e.   Bagi siswa, sebagai pedoman dan bahan pertimbangan 

dalam  mengembangkan  diri  menjadi  peserta  didik 

yang baik, responsif terhadap tuntutan zaman sehingga 

dapat menjunjung tinggi almamater di tengah 

masyarakat. 

 
 

E.  Sistematika Pembahasan 
 

Penulisan tesis ini secara teknik dibagi menjadi tiga 

bagian utama yaitu pertama, awal tesis, yang memuat 



 

 

beberapa  halaman  yang  terletak  sebelum  halaman  yang 
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merupakan kumpulan bab. Kedua bagian inti tesis, yang 

memuat enam bab, disusun sesuai karakteristik pendekatan 

penelitian kualitatif. Ketiga bagian akhir tesis, bagian ini 

meliputi daftar pustaka dan daftar riwayat hidup yang 

diuraikan secara naratif. 

Hasil penelitian ini ditulis dalam enam bab dan 

masing-masing bab dibahas dalam sub bab, sedangkan 

susunan secara sistematisnya sebagai berikut: 

Bab satu, Pendahuluan; terdiri dari lima sub bab 

yaitu: 1) Latar Belakang; 2) Fokus Penelitian; 3) Tujuan 

Penelitian; 4) Manfaat Penelitian; 5) Sistematika 

Pembahasan. 

Bab   dua,   Kajian   Teori   Perencanaan    Public 

Relation. 1) Telaah hasil penelitian terdahulu: memaparkan 

penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan topik 

(pembahasan) dengan penelitian peneliti, untuk dicari 

perbedaannya  guna  menentukan  fokus  penelitian  yang 

akan dilakukan. 2) kajian teoretik: ini akan membahas 

ebebrapa sub bab yang meliputi: a) Perencanaan Strategik; 

b) Public Relation; c) Citra sekolah Unggulan; d) Analisis 

SWOT; e) Implementasi perencanaan. 



 

 

Bab tiga, Metode Penelitian; dalam bab ini akan 

dipaparkan:  pendekatan  dan  jenis  penelitian,  kehadiran 



 

 

13 

 
peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan 

data, pengecekan temuan dan tahapan penelitian. 

Bab empat; SMKN 1 Geger Madiun dan 

Perencanaan  Strategik  Public  Relation  dalam 

meningkatkan Citra Sekolah. Dalam bab ini peneliti akan 

memaparkan data temuan di lapangan, baik itu temuan 

secara umum dan khusus. Temuan umum menjabarkan 

tentang keadaan umum sekolah mulai dari nama sekolah, 

lokasi,  visi  misi,  dan  lainnya.  Sedangkan  pada  paparan 

data khusus peneliti memaparkan temuan-temuan yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah berikut 

penjelasannya. 

Bab   lima;   pada   bab   lima   ini   peneliti   akan 

melakukan analisis terhadap perencanaan strategik public 

relation dalam meningkatkan citra sekolah unggulan di 

SMKN 1 Geger Madiun dengan menggunakan teori yang 

telah peneliti siapkan sebelumnya. 

Bab enam; Penutup: pada bab   ini akan ditarik segala 

permasalahan pada setiap pembahasan (analisis) berdasar pada 

fokus masalah yang ada pada bab lima. Selanjutnya jika ada 

kekurangan-kekurangan berdasarkan praktik alur kegiatan 



 

 

perencanaan  strategik  Public  Relation  di  SMKN  1  Geger 
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Madiun,  maka  peneliti  akan  memberikan  saran  berdasarkan 

teori yang dikemukakan oleh para pakar, data-data yang ada 

dan kesimpulan  yang diperoleh. Sehingga bab  ini berisi: 1) 

Kesimpulan dan 2) Saran. 
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BAB II KAJIAN 

TEORI 

 
 

Pada bab pertama telah dibahas hal-hal yang terkait 

dengan gambaran penelitian ini. Mulai dari alasan penelitian 

yang berada pada latar belakang masalah sampai pembahasan 

sistematika pembahasannya. Selanjutnya pada bab ini peneliti 

akan memaparkan teori-teori yang akan dijadikan sebagai dasar 

untuk mengkaji data yang diperoleh dari lapangan (lokasi 

penelitian). Akan tetapi sebelum memaparkan teori-teori, 

peneliti  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu  posisi  penelitian 

yang akan dilakukan pada kajian penelitian terdahulu. 

 
 

A.  Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian pustaka ini peneliti mendeskripsikan 

beberapa penelitian y 
23 

dilakukan terdahulu relevansinya 

ang 
 

dengan  judul  tesis  ini.  Adapun  beberapa  karya  tersebut 

antara lain: 

Pertama, penelitian M. Choirul Anam, tesis yang 

berjudul “Manajemen Hubungan Masyarakat (HUMAS) 

dalam   Pendidikan.”   Jenis   penelitian   yang   digunakan 



 

 

adalah studi kepustakaan (Library Research). Teknik 

pengumpulan data diambil dari data primer dan sekunder. 
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Adapun analisis data yang dilakukan dengan metode 

content  analysis  (analisis  isi).  Peneliti  mencoba 

mencermati beberapa pendapat para tokoh pendidikan 

mengenai  hal-hal  yang  terkait  dengan  manajemen 

hubungan masyarakat, kemudian dianalisis dengan 

pemikiran-pemikiran yang lain. Pada tesis ini dijelaskan 

bahwa manajemen hubungan masyarakat merupakan salah 

satu  gugusan  substansi  manajemen  pendidikan. 

Manajemen pendidikan hubungan masyarakat ini 

membahas hubungan interaksi antara sekolah dan 

masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, 

sesuai  dengan  tujuan  yang diinginkan oleh sekolah dan 

masyarakat. Dalam hal ini penulis merumuskan masalah 

melalui pertanyaan yaitu, apa dan bagaimana manajemen 

hubungan masyarakat dalam pendidikan. Pada penelitian 

ini mengkonstruksikan konsep manajemen hubungan 

masyarakat  secara konseptual  mulai  dari  tujuan,  fungsi, 

manfaat  dan  bentuk-bentuk  operasional  dari  hubungan 

masyarakat.
6
 

 

Kedua,   penelitian   Warini,   tesis   yang   berjudul 
 

“Strategi  Public  Relation  dalam  Meningkatkan   Mutu 
 



 

 

 
6  

M. Choirul Anam, “Manajemen Hubungan Masyarakat (HUMAS) dalam 

Pendidikan”, (Tesis, Institut Sunan Giri, Ponorogo, 2011), 79. 
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Lembaga Pendidikan.” Jenis penelitian Kualitatif 

Deskriptif. Data diambil dari sebuah lembaga pendidikan 

yakni SDIT Qurrota A’yun Ponorogo  yang berupa data 

person, tempat dan sumber data tambahan meliputi sumber 

data tertulis yaitu paper atau dokumen dan foto yang 

berkaitan dengan sekolah dan pelaksanaan strategi Public 

Relation dalam mengembangkan mutu pendidikan. Pada 

tesis ini dijelaskan pola strategi Public Relation di SDIT 

Qurrota A’yun Ponorogo melalui empat pola yaitu: 

mendefinisikan masalah dengan berupaya mewujudkan 

harapan   masyarakat,   perencanaan   dan   pemrograman 

dengan  menentukan  program  berdasarkan  analisis 

masalah, implementasi program dengan menentukan 

program berdasarkan analisis masalah, implementasi 

program dan komunikasi dengan pelaksanaan strategi dan 

komunikasi pihak Public Relation dilaksanakan secara 

bertahap agar program dapat terlaksana secara maksimal 

dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. 

Selanjutnya mengevaluasi program yang dilakukan seluruh 

penanggung jawab kegiatan dan evaluasi melalui umpan 

balik dari orang tua dilakukan pada saat pengambilan rapot 

pertemuan  wali  peserta  didik  dan  melalui  buku 



 

 

penghubung. Implementasi strategi Public Relation SDIT 
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Qurrota A’yun Ponorogo melalui beberapa strategi antara 

lain:  strategi  operasional  terkait  budaya sosial  dan  nilai 

yang berlaku di masyarakat informasi melalui beberapa 

media masa baik dari surat kabar, majalah, group media 

sosial, website, dan blog. Pendekatan edukatif dan 

persuasif,  melalui  kajian  keluarga  assakinah  dan 

pertemuan wali peserta didik. Pendekatan tanggung jawab 

sosial humas, anatara sekolah dan wali peserta didik harus 

kerja sama dan bertanggung jawab dalam mewujudkan 

lembaga yang bermutu, melalui penyampaian langsung 

pada guru atau melalui buku penghubung terkait 

perkembangan   putra-putrinya.   Pendekatan   kerja   sama 

dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan melalui 

kerja   sama   dengan   Koordinator   Daerah   Ponorogo, 

Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Jawa Timur dan 

Dinas. Kontribusi strategi Public Relation dalam 

meningkatkan mutu lembaga SDIT Qurrota A’yun 

Ponorogo yaitu sebagai salah satu sarana menyampaikan 

informasi dan promosi sekolah, mengcover kegiatan 

sekolah, sebagai evaluasi khasanah keilmuan, selain itu 

dengan adanya kerja sama dengan berbagai pihak dapat 



 

 

berkontribusi dalam pembiayaan dan prestasi peserta didik 

sehingga  antara  pihak  sekolah  dan  masyarakat  saling 
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memberi   masukan   dan   kerja   sama   demi   tercapainya 

pendidikan bermutu. 

Melihat uraian dari dua penelitian di atas dapat 

disimpulkan bahwa, penelitian yang diangkat oleh M. 

Choirul Anam ini menggunakan jenis penelitian studi 

kepustakaan dengan hasil penjelasan mengenai perbedaan 

pemikiran  para  tokoh  pendidikan  terkait  dengan 

manajemen  hubungan  masyarakat  diantaranya 

menjelaskan tentang: manajemen hubungan masyarakat 

secara konseptual, tujuan, fungsi, manfaat dan bentuk- 

bentuk  operasionalnya.  Sedangkan  penelitian  yang 

diangkat oleh Warini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif dengan hasil penjabaran pelaksanaan 

strategi public relation dalam mengembangkan mutu 

pendidikan mulai dari penjelasan pola strategi, 

implementasi program public relation hingga evaluasi 

program. Sedangkan pada penelitian yang diangkat pada 

tesis ini yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif seperti yang dilakukan oleh Warini. Namun 

perbedaannya dengan  dua penelitian  di  atas  yakni  pada 

penelitian ini peneliti ingin menjelaskan mengenai 

perencanaan strategik public relation SMKN 1 Geger 



 

 

Madiun, analisis SWOT yang dilakukan dan implementasi 
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dari perencanaan strategik public relation yang belum 

dibahas pada kedua penelitian sebelumnya. 

 
 

B.  Kajian Teoretik 
 

1.   Perencanaan Strategik 
 

a.   Pengertian Perencanaan Strategik 
 

Strategi berasal dari bahasa Yunani, strategos atau 
 

strategus dengan kata jamak strategi, yang berarti cara.
7

 
 

Menurut istilah, strategi merupakan rencana yang 

mengandung cara komprehensif dan integratif yang dapat 

dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat 

guna memenangkan kompetisi.
8
 

Dalam  buku  lain  dijelaskan  bahwa  “Strategy  is 
 

unified comprehensive and integrated plan that relates the 

strategy advantages of the firm to the challenges of the 

enterprise and achieve through proper execution by the 

organization” (strategi adalah rencana yang disatukan, 

menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan 

strategi  perusahaan  dengan  tantangan  lingkungan  yang 

dirancang  untuk  memastikan  tujuan  utama  perusahaan 
 
 

7    
Alex  MA,  Kamus,  Ilmiah  Populer  Kontemporer  (Surabaya:  Karya 



 

 

Harapan, 2005), 457. 
8     

Syaiful   Sagala,   Manajemen      Strategik   dalam   Peningkatan   Mutu 

Pendidikan, cet. 2 (Bandung: Alfabeta, 2007), 137. 
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dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh 

perusahaan).
9    

Strategi  dalam  manajemen  sebuah 

organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik 

utama yang dirancang secara sistematik dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada 

tujuan strategik organisasi.
10

 

Sedangkan definisi perencanaan strategik atau 

strategic planning terdiri atas kata perencanaan (planning) 

dan strategis (strategic). Berikut ini beberapa pengertian 

perencanaan strategik, yaitu: pertama, menurut Robson 

perencanaan strategik berasal dari kata perencanaan dan 

strategi. Perencanaan adalah proses yang sedang 

berlangsung yang menyediakan kerangka kerja yang 

menentukan atau memutuskan bagian-bagian dari 

pelaksanaan.  Strategi  adalah  suatu  pola  pendayagunaan 

dan alokasi sumber daya dalam sebuah organisasi dan 

serangkaian usaha yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan  tersebut.  Jadi  perencanaan  strategi  adalah  proses 

untuk  memformulasikan  strategi  bagi  suatu  perusahaan 
 
 
 

9 
Iwan Purwanto, Manajemen Strategi (Bandung: CV.Yrama Widya, 2007), 

74. 



 

 

10   
Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang 

Pemerintahan – Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan, cet. 3 (Jogjakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2005), 147. 
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yang  meliputi  perumusan  kegunaan  dan  pengelolanya.
11

 
 

Kedua, menurut Pearce dan Robinson, Perencanaan 

strategik didefinisikan sebagai kumpulan keputusan dan 

tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi 

dari rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan suatu 

perusahaan. Strategi menjelaskan pengertian suatu 

perusahaan tentang bagaimana, kapan, dan di mana 

perusahaan tersebut berkompetisi, terhadap siapa 

perusahaan  tersebut  berkompetisi  dan  untuk  tujuan  apa 

perusahaan   tersebut   berkompetisi.
12     

Ketiga,   menurut 
 

Muljadi,  perencanaan  strategik  merupakan  suatu  cara 

untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, 

sampai pada implementasi yang paling depan dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang bersangkutan. Dalam 

penyusunan rencana strategik lembaga pendidikan harus 

memuat: 1) Rumusan visi lembaga, 2) Rumusan misi 

lembaga,   3)   Rumusan   tujuan   lembaga,   4)   Rumusan 

sasaran, 5) Rumusan kebijakan, 6) Rumusan program, 7) 
 
 
 
 
 

11  
Wendy Robson, Strategic Management & Information System, Secon 

Edition (San London: Pentice Hall, 1997), 95. 



 

 

12  
John A. Pearce, Richard B. Robinson, Manajemen Strategis, Formulasi, 

implementasi dan pengendalia. Buku 1 Edisi 10 (Jakarta: Salemba Empat, 

2009), 3. 
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Rumusan Kegiatan.
13 

Dari pengrtian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan strategik adalah suatu 

keputusan fundamental yang akan mengarahkan lembaga 

pendidikan pada pencapaian-pencapaian strategik sesuai 

visi dan misi lembaga ke depan. Perencanaan strategik 

berkaitan dengan apa visi, misi, tujuan, sasaran dan 

pencapaian  organisasi  di  masa  depan  serta  berkaitan 

dengan bagaimana organisasi bisa menggerakkan sumber 

daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. 

Perencanaan strategik dapat menjawab pertanyaan 

dasar seperti: 1) where are we now?; 2) where do we want 

to  be?;  3)  how  do  we  get  there?;  dan  4)  how  do  we 

measure our progress?. Pertanyaan pertama berkaitan 

dengan sejauh mana dalam memahami situasi dan kondisi 

sekolah saat ini. Pertanyaan kedua berkaitan seperti apa 

situasi dan kondisi sekolah yang diharapkan. Sementara 

yang ketiga dan keempat berkaitan dengan bagaimana 

upaya dalam menetukan cara mencapai harapan tersebut 

serta mengukur tingkat ketercapaiannya.
14

 

Dalam konteks lembaga pendidikan, perencanaan 

strategik  harus  dipandang  sebagai  suatu  usaha  sekolah 
 



 

 

13  
Muljadi, Pokok-pokok dan Ikhtisar Manajemen Strategik: Perencanaan 

dan Manajemen Kinerja (Jakarta: Pustaka Publisher, 2006), 15. 
14 

Ibid, 26 
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dalam membangun dan mengembangkan sekolah ke depan 

dalam kurun waktu jangka pendek, menengah dan jangka 

panjang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al- 

Qur’an, diceritakan dari kisah Nabi Yusuf a.s tentang 

perencanaan strategik beliau tentang keadaan pangan. Hal 

tersebut  dijelaskan  Allah dalam  surat  Yusuf ayat  47-49 

yaitu: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Artinya: 

 

47. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertahan tujuh 

tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa 

yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan 

dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 

48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun 

yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang 

kamu   simpan   untuk   menghadapinya   (tahun 

sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang 

kamu simpan. 
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49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang 

padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) 

dan di masa itu mereka memeras anggur.
15

 

 
 

Selaras dengan ayat di atas, Rahmad Jatmiko 

memaparkan bahwa perencanaan strategik adalah suatu 

proses  yang  teratur  dimana  manajemen  puncak 

menentukan atau menetapkan tujuan-tujuan organisasi, 

strategi-strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran 

atau tujuan tersebut, jangka waktu yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, secara aktivitas (program/ kegiatan) dan 

tindakan peran manajemen puncak yang diperlukan untuk 

melaksanakan  strategi  yang tepat.  Perencanaan  strategik 

biasa  disebut  dengan  perencanaan  jangka  panjang  atau 

juga perencanaan korporasi.
16  

Dalam merencanakan suatu 
 

kegiatan merupakan tindakan awal bagi seorang atau 

lembaga untuk mengarah pada suatu pekerjaan yang akan 

dilaksanakan. Namun demikian tingkat keberhasilan dari 

pekerjaan tersebut tidak ditentukan sendiri, akan tetapi ada 

faktor   lain   yang   harus   disiapkan   utnuk   mendukung 
 
 

 



 

 

15 Al-Qur’an, 12:47- 49 
16   

Rahmad  Dwi  Jatmiko,  Manajemen  Strategik  (Malang:  UMM  Press, 

2003), 18. 
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keberhasilannya.  Allah  SWT  berfirman  dalam  surat  al- 

Hasyr ayat 18 sebagai berikut: 

 
 
 
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 

memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat); dan bertaqwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

 
 

Berdasarkan firman Allah Ta’ala di atas dapat kita 

simpulkan bahwa dalam proses perencanaan hendaknya 

seseorang, kelompok atau lembaga hendaknya melakukan 

bermusyawarah dan mufakat untuk mendapatkan keptusan 

yang baik kemudian komitmen bersama untuk 

melaksanakan keputusan tersebut, kemudian bertawakal 

kepada Allah untuk mencapai keberhasilan yang diridlai 

oleh-Nya.  Perencanaan  yang didasarkan  pada keputusan 

bersama, harus disiapkan segala sumber daya dan sarana 

prasarana  pendukung  untuk  melaksanakan  rencana 



 

 

bersama tersebut. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan strategik menjadi semakin penting karena 

semua pemimpin lembaga pendidikan  menyadari bahwa 

perumusan  tujuan  dan  strategi  sekolah  yang  baik  dan 

terarah akan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan 

pendidikan dan tanggap terhadap berbagai perubahan serta 

perkembangan lembaga pendidikan. Selain itu juga 

memiliki konsep perencanaan strategis yang jelas sehingga 

akan melahirkan program-program kegiatan yang 

mendukung pendidikan di sekolah. 

b.  Manfaat Perencanaan Strategik 
 

Apabila dilaksanakan dengan benar dan didukung 

oleh komitmen pimpinan, perencanaan strategik dapat 

memberi manfaat bagi organisasi sebagai berikut:
17

 

1) Perencanaan strategik dapat memerkuat “critical mass” 

menjadi tim yang kompak, karena diarahkan untuk 

menganut nilai-nilai pokok, sistem utama dan tujuan 

bersama.  “critical  mass”  adalah  kelompok  tenaga  inti 

suatu organisasi yang memiliki motivasi, “aptitude” dan 
 
 
 

 
17   

Muhfathur  Rohman,  “Rencana  Strategik  dalam  Meningkatkan  Mutu 



 

 

Pendidikan”,                                       Muhammad                   Faturrahman, 

https://Muhfathurrohman.wordpress.com/2012/10/20/rencana-strategik- 

dalam-meningkatkan-mutu-pendidikan/, diakses tanggal 30 Desember 2017 
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pengetahuan   mendasar    (profound   knowledge)   untuk 

meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi. 

2) Perencanaan    strategik    dapat    membantu    untuk 

mengoptimisasi  “performance”  organisasi. 

“performance”   organisasi   meningkat   apabila   seluruh 

fungsi atau bagian organisasi bekerja sama secara serasi. 

Apabila anggota-anggota organisasi dari berbagai bagian 

bekerja sama dalam suatu proses yang melintas garis 

fungsional, maka kemungkinan besar dapat dicapai 

optimisasi dalam organisasi. Dalam hubungan ini 

diperlukan “critical mass” yang mengerti sistem dan 

mengerti bagaimana kegiatannya agar memiliki kontribusi 

kepada  sistem  (organisasi  secara  keseluruhan).  Dengan 

cara  demikian  suboptimisasi  dapat  dihindari. 

Suboptimisasi terjadi apabila tiap anggota berusaha 

memaksimalkan pencapaian tujuan bagiannya masing- 

masing. Hal ini pada akhirnya dapat merugikan pencapaian 

tujuan total organisasi. Pemikiran kesisteman merupakan 

komponen yang penting dalam perencanaan strategik. 

Pemikiran kesisteman adalah kemampuan untuk 

menggabungkan bagian-bagian menjadi suatu totalitas. 



 

 

Upaya memerbaiki interaksi proses juga merupakan 

komponen utama     pemikiran     kesisteman.     Tanpa 
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perencanaan strategik yang dilandasi oleh pemikiran 

kesisteman,  suboptimisasi  yang terjadi  dianggap  seolah- 

olah hal yang benar. Perencanaan strategik yang dilakukan 

secara benar, dapat membantu organisasi untuk 

mengidentifikasi situasi yang dapat menjerumus ke 

suboptimisasi.  Untuk  menghindari  suboptimisasi, 

pemimpin  dapat  melakukan  manajemen  proses  secara 

lintas fungsional dan memimpin para anggotanya agar 

bekerja secara koordinatif. 

3) Perencanaan strategik dapat membantu pimpinan untuk 

selalu memusatkan perhatian dan menganut kerangka bagi 

upaya perbaikan secara kontinyu. Perencanaan strategik 

selalu membantu pimpinan memusatkan perhatian agar 

perbaikan dan inovasi yang direncanakan dapat dievaluasi 

seberapa jauh kegiatan tersebut mendukung “vision” bagi 

organisasi. Selanjutnya perencanaan strategik juga dapat 

menyediakan kerangka guna memprioritaskan, menata dan 

mengintegrasikan upaya perbaikan. Menerjemahkan tujuan 

strategik ke dalam kenyataan menuntut tiap fungsi dalam 

organisasi menentukan proses produk dan jasa yang akan 

mendukung pencapaian tujuan tersebut. Upaya memenuhi 

kebutuhan “customer” utama sering meliputi usaha 



 

 

bersama di berbagai fungsi atau bagian dalam organisasi. 
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Para manajer bagian tersebut harus bekerja sama sehingga 

rencana perbaikan tiap bagian memberikan efek total 

terhadap “performance” optimal organisasi. Hal ini 

menuntut bahwa tujuan strategik perlu didukung oleh 

strategik yang luas. Selanjutnya rencana kegiatan 

pendukung juga harus dikembangkan untuk tiap strategi. 

Kemudian fokus dan kerangka sebagaimana disebutkan di 

atas juga berguna apabila pimpinan dan para manajer 

mengadakan pembicaraan tentang alokasi sumber daya. 

4) Perencanaan   strategi   memberikan   pedoman   bagi 

pengambilan keputusan sehari-hari, perencanaan strategik 

tidak hanya membimbing usaha besar saja, melainkan juga 

membimbing kegiatan  sehari-hari.  Perencanaan  strategik 

diharapkan memengaruhi seluruh tingkat dalam organisasi, 

dengan   mengomunikasikannya   secara   jelas   mengenai 

tujuan strategik pada seluruh tingkat tersebut. 

Pengkomunikasian tujuan strategik secara jelas 

memungkinkan   setiap   anggota   mengambil   keputusan 

searah dengan usaha mencapai tujuan organisasi. Dengan 

demikian, tujuan organisasi dapat dicapai melalui 

pengerahan dan pengarahan kegiatan sehari-hari seluruh 



 

 

anggota. 



 

 

31 

 
5)  Perencanaan   strategik   selalu   memberikan   kemudahan 

untuk mengukur   kemajuan   organisasi   dalam   usaha 

mencapai tujuannya untuk memerbaiki kualitas dan 

produktivitas, unsur-unsur utamanya adalah adanya tujuan 

proses untuk mencapai tujuan tersebut dan pengukuran 

untuk menilai kemajuan proses. 

c.   Karakteristik Perencanaan Strategik 
 

Menurut  M.  Agus  Sudrajat,  karakteristik 

perencanaan strategis sebagai berikut:
18

 

 

 

1)  Hubungan dengan Formulasi Strategi 
 

Perbedaan strategi” atau “strategis” adalah formulasi 

strategi  merupakan  proses  untuk  memutuskan  strategi 

baru, sementara perencanaan strategis merupakan proses 

untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan 

strategi tersebut dalam proses formulasi strategi 

manajemen. Dokumen yang menjelaskan bahwa keputusan 

strategis yang akan diimplementasikan adalah rencana 

strategis.  Mengetahui  formulasi  strategi  yang digunakan 

tersebut   sistematis   atau   tidak.   Strategi   yang   telah 
 
 

 



 

 

18 
Sudrajat, M Agus, “Perencanaan Strategis” : 

http://magussudrajat.blogspot.co.id/2010/11/perencanaan-strategis.html, 

diakses pada 19 Juli 2017 

http://magussudrajat.blogspot.co.id/2010/11/perencanaan-strategis.html
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diterapkan   akan   diperiksa   kembali   sebagai   respons 

terhadap kesempatan atau ancaman yang dirasakan. 

2)  Evolusi dari Perencanaan Strategis 
 

Evolusi dari perencanaan strategis bertujuan untuk 

mengambil pilihan yang sulit di antara program-program 

alternatif yang ada dan bukan untuk mengekstrapolasi 

angka-angka serinci anggaran, waktu dan usaha sebaiknya 

ditujukan lebih banyak pada analisis dan diskusi informal, 

dan relatif lebih sedikit untuk pekerjaan-pekerjaan kertas; 

dan   fokus   sebaiknya   pada   program   itu   sendiri   dan 

bukannya pada pusat tanggung jawab yang 

melaksanakannya. 

d.  Proses Penyusunan Perencanaan Strategik 
 

Proses penyusunan perencanaan strategik menurut M 

Agus Sudrajat terdiri dari 4 tahapan yaitu:
19 

1) Perumusan 

misi perusahaan, 2) Analisis keunggulan, kelemahan, 

kesempatan dan ancaman (SWOT), 3) Penentuan arah, 

sasaran dan strategi, 4) Identifikasi program dan proyeksi 

keuangan. 
 
 
 
 

 



 

 

19     
M   Agus   Sudrajat,   “Perencanaan   Strategis”,   M   Agus   Sudrajat: 

http://magussudrajat.blogspot.co.id/2010/11/perencanaan-strategis.html, 

diakses pada 31 Januari 2018. 

http://magussudrajat.blogspot.co.id/2010/11/perencanaan-strategis.html
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Sedangkan menurut Edward perencanaan strategis 

terdapat 9 langkah. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut:
20

 

1)  Penentuan Tujuan: Manajer atas memilih tujuan strategis. 
 

Pemilihan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut 

manajer, disamping kekuatan dan kelemahan organisasi. 

Sedangkan   tujuan   itu      mencakup   pernyataan   umum 

tentang, misi, maksud dan tujuan organisasi. 

2)  Analisis    Lingkungan:    Tujuan    yang    dipilih    harus 

disesuaikan faktor-faktor yang membatasi yaitu faktor 

ekstern. Oleh karena itu dibutuhkan analisis faktor ekstern 

dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan perusahaan). 

3)  Menetapkan   Ukuran:   Tujuan   spesifik   dengan   ukuran 

tertentu dapat memudahkan cara mencapai, menjadi 

pendorong  efektif,  membantu  manajemen  bawah 

menyusun rencana, memudahkan pengukuran keberhasilan 

dan kegagalan. 

4)  Membuat  Rencana  Unit:  Setelah  manajer  atas  secara 
 

tentatif merumuskan tujuan umum jangka panjang, maka 
 
 

20   
Edward  Ferdinan,  “Langkah-langkah dalam  penyusunan Perencanaan 

Strategik”,                                                                                            Edward 

Ferdina:http://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah- 

http://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.htmlhttp:/oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.html


 

 

penyusunan- 

perencanaan.htmlhttp://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah- 

langkah-penyusunan-perencanaan.html, diakses pada 19 Juli 2017. 

http://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.htmlhttp:/oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.html
http://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.htmlhttp:/oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.html
http://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.htmlhttp:/oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.html
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manajer     bawah     menentukan     tujuan     unit     untuk 

menyumbangkan tercapainya tujuan umum. 

5)  Pembandingkan Rencana Unit dengan Rencana Strategis: 

Apabila ada perbedaan atau ketidakcocokan antara 

rencana/tujuan unit dengan tujuan dan rencana strategis. 

6)  Menutup Perbedaan: Apabila ada perbedaan antara tujuan 

unit dengan tujuan strategis harus diadakan penyesuaian. 

7) Memilih Alternatif: Manajer mengadakan inventarisasi 

berbagai alternatif yang bisa ditempuh untuk mencapai 

tujuan, dan kemudian memilih salah satu alternatif yang 

terbaik. 

8)  Implementasi   Rencana:   Alternatif   yang   terbaik   akan 

menjadi rencana-rencana dan harus dirumuskan dengan 

jelas dan diperinci menjadi rencana kegiatan operasional 

untuk dilaksanakan. 

9)  Mengukur dan Mengawasi Kemajuan: Dalam mengukur 

dan mengawasi kemajuan, maka diperlukan: a) Standar 

sebagai tolok ukur untuk mengetahui kemajuan, b) Umpan 

balik dari pelaksana untuk mengetahui hasil-hasilnya, c) 

Berdasar standar melakukan penilaian terhadap hasil-hasil 

yang dicapai. d) Melakukan koreksi jika terjadi 



 

 

penyimpangan. 
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Di sisi lain menurut tim SP4 UGM, proses 

penyusunan rencana strategik pendidikan dapat dilakukan 

dalam empat tahap, yaitu 1) diagnosis,  2) perencanaan, 3) 

pengembangan dan 4) penyusunan dokumen rencana. 

Pertama, tahap diagnosis, dimulai dengan 

pengumpulan berbagai informasi perencanaan sebagai 

bahan kajian. Kajian lingkungan internal bertujuan untuk 

memahami kekuatan-kekuatan (strengths) dan kelemahan- 

kelemahan (weakness) dalam pengelolaan pendidikan. 

Sementara kajian lingkungan eksternal bertujuan untuk 

mengungkap peluang-peluang (opportunities) dan 

tantangan-tantangan (threats) dalam penyelenggaraan 

pendidikan.  Secara  visual  tahapan  dalam  proses 

penyusunan   perencanaan   strategis   dapat   digambarkan 

dengan diagram berikut:
21

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
21  

Tim SP4 UGM. Penyusunan Manajemen Strategi. (Yogyakarta: UGM, 

1995), 9-11 
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KAJIAN LINGKUNGAN 

INTERNAL 

KAJIAN LINGKUNGAN 

EKSTERNAL 
 

 
 

-     PERUMUSAN MISI 

-     PENGKAJIAN 

-     PENUGASAN 

 
PERUMUSAN VISI (WAWASAN) 

 

 
PERUMUSAN ISU-ISU UTAMA 

 

 
Perumusan Strategi Pengembangan (Tujuan & 

Penetapan Prioritas) 
 

 
 

Gambar  2.1  Tahapan  Proses  Penyususnan  Perencanaan 

Strategis.
22

 
 

Melihat dari bagan di atas dapat dipahami bahwa 

tahapan  dalam  proses  penyusunan  perencanaan  strategis 

ada   tahap   diagnosis   dan   tahap   perencanaan.   Tahap 

diagnosis mengkaji kondisi baik di lingkungan internal 

maupun eksternal lembaga. Kemudian pada tahap 

perencanaan memahami kondisi lembaga pada sisi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang 

kemudian akan ditemukan isu-isu utama lembaga untuk 

dijadikan  rumusan  strategi  pengembangan  (dimulai  dari 

tujuan hingga penetapan program prioritas lembaga). 
 
 



 

 

 
 

22
Ibid, 9 
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Kedua, Tahap perencanaan, dimulai dengan 

menetapkan visi dan misi. Visi (Vision) merupakan 

gambaran (wawasan) tentang keadaan yang diinginkan di 

masa depan. Sementara misi (mission) ditetapkan dengan 

jalan memertimbangkan rumusan penugasan, yang 

merupakan   tuntutan   tugas   dari   luar   organisasi   dan 

keinginan dari dalam berkaitan dengan visi masa depan 

dan situasi yang dihadapi saat ini.
23

 
 

Ketiga, tahap pengembangan, dirumuskan 

berdasarkan misi yang diemban dalam rangka menghadapi 

isu utama (isu strategis). Urutan strategi pengembangan 

disusun sesuai dengan isu-isu utama. Dalam rumusan 

strategi, dengan rincian terdiri atas tiga tingkat (seperti 

strategi utama, substrategi dan rincian strategi). Hubungan 

antara visi, misi dan tujuan, isu utama dan strategi 

pengembangan  dapat digambarkan  seperti tertuang pada 

skema di atas.
24

 
 

Organisasi hidup dalam suatu sistem yang saling 

berhubungan dan memengaruhi, sehingga untuk 

memertahankan eksistensinya, organisasi perlu mengenali 

dan      menguasai      berbagai      informasi      lingkungan 
 



 

 

23           
Tim       SP4       UGM.       Penyususnan       Manajemen       Strategi 

(Yogyakarta:UGM,1995), 11. 
24 

Ibid. 
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strategiknya. Untuk mendapatkan strategi yang tepat dan 

valid, perlu dilakukan suatu analisis lingkungan strategik.
25

 

Yang dimaksudkan di sini meliputi kondisi, situasi, 

keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di 

sekeliling organisasi yang berdampak pada kehidupan 

organisasi berupa kekuatan internal, kelemahan internal, 

peluang eksternal dan tantangan eksternal.
26

 

Lingkungan Internal, meliputi: Kekuatan (Strength) 
 

adalah  situasi  dan  kemampuan  internal  yang  bersifat 

positif yang memungkinkan organisasi memenuhi 

keuntungan strategik dalam mencapai visi dan misi. 

Kelemahan Internal (Weakness) adalah situasi dan faktor- 

faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang 

menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui 

pencapaian  visi  dan  misi.  Sedangkan  Lingkungan 

Eksternal, meliputi: Peluang (Opportunity) adalah situasi 

dan factor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang 

membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui 

pencapaian  visi  dan  misi.  Tantangan/ancaman  (threat) 

adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, 
 
 

25 
Akdon, Strategic Management for Educational Management (Manajemen 



 

 

Strategik untuk Manajemen Pendidikan, cet. 2 (Bandung: Alfabeta, 2007), 

106. 
26 

Ibid. 
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yang   dapat   mengakibatkan   organisasi   gagal   dalam 

mencapai   visi   dan   misi.
27    

Setelah   dilakukan   analisis 

SWOT   tersebut,   hasil   analisis   kemudian   digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah 

selanjutnya dalam upaya memaksimalkan dan 

memanfaatkan kekuatan, serta secara bersamaan berusaha 

untuk meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman. 

Analisis   SWOT   dapat   menghasilkan   matriks   yang 

merupakan matchingtool penting untuk membantu leader 

lembaga dalam mengembangkan strategi PR dalam 

meningkatkan   citra   sekolah.   Strategi   dihasilkan   dari 

matriks ini yaitu: 

Tabel 2.1 Analisis SWOT.
28

 
 

Internal 
 

Eksternal 

 
 
Strengths (kekuatan) 

 
 

Weakness (kelemahan) 

 

 
Opportunity 

 

(peluang) 

S-O: 
 

Memanfaatkan 

kekuatan untuk 

peluang 

W-O: Menanggulangi 
 

kelemahan dengan 

memanfaatkan peluang 

 

 
 
 
 

27 Ibid. 



 

 

28 
Riza Abdul Qodir (3104024), “Efektivitas Manajemen Strategik di 

Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di SMP Nasima Semarang)” 

(Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 2009), 18. 
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Threats 

 

(tantangan) 

S-T: Menggunakan 

kekuatan untuk 

menghadapi 

tantangan 

W-T :Memperkecil 

kelemahan dan 

menghindari tantangan 

 

 
 

1)  Strategi  Strength-Opportunity  (SO)  merupakan  strategi 

yang menggunakan kekuatan lembaga untuk meraih 

peluang-peluang yang ada di luar lembaga. Ketiga strategi 

yang lain dapat dilaksanakan untuk menerapkan strategi 

SO ini. Sehingga jika pada hasil analisis ternyata diketahui 

bahwa lembaga memiliki banyak kelemahan,  mau tidak 

mau lembaga harus mengatasi kelemahan tersebut agar 

menjadi   kuat.   Sedangkan   jika   lembaga   menghadapi 

banyak ancaman, maka ia harus berusaha menghindarinya 

dan berusaha konsentrasi pada berbagai peluang yang ada. 

2)  Strategi Weakness-Opportunity (WO) merupakan strategi 

yang bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan 

lembaga dengan memanfaatkan peluang-peluang. Bisa 

terjadi lembaga kesulitan memanfaatkan peluang-peluang 

yang ada karena banyaknya kelemahan internal pada 

lembaga tersebut. 

3)  Strategi   Strength-Threat   (ST)   merupakan   strategi   di 



 

 

lembaga untuk menghindari atau mengurangi dampak dari 
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ancaman-ancaman. Strategi Weakness-Threat (WT) 

merupakan  strategi  untuk  bertahan  dengan  cara 

mengurangi kelemahan serta mengurangi ancaman.
29

 

Analisis SWOT merupakan alat untuk menetapkan 

strategi yang didasarkan pada strengths (kekuatan), 

weakness (kelemahan), opportunity (peluang), threats 

(tantangan) yang akan dikembangkan menjadi program 

jangka panjang dan menengah pada lembaga pendidikan. 

Analisis ini pada akhirnya berfungsi untuk mengarahkan 

sekolah  untuk  menentukan  strategi  yang  akan 

dilaksanakan. 

e.   Formulasi Strategi 
 

Terdapat lima langkah formulasi strategi, yaitu: 1) 

perumusan misi (mission determination), yaitu pencitraan 

bagaimana seharusnya sekolah bereksistensi; 2) asesmen 

lingkungan eksternal (environmental external assessment), 

yaitu mengakomodasi kebutuhan lingkungan akan mutu 

pendidikan   yang   dapat   disediakan   oleh   sekolah;   3) 

asesmen organisasi (organization assessment), yaitu 

merumuskan dan mendayagunakan sumber daya sekolah 

secara  optimal;  4)  perumusan  tujuan  khusus  (objective 

setting),  yaitu  penjabaran  dari  pencapaian  misi  sekolah 



 

 

 
29 

Ibid. 



 

 

n visi dan 

misi 

Perumusa  
 Perumusa 

n visi dan 
 misi 
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yang ditampakkan dalam tujuan sekolah dan tujuan tiap- 

tiap  mata pelajaran;  dan  5) penentuan strategi  (strategy 

setting), yaitu memilih strategi yang paling tepat untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menyediakan 

anggaran, sarana dan prasarana, maupun fasilitas yang 

dibutuhkan untuk itu.
46

 

Formulasi    strategi    dapat    digambarkan    sebagai 
 

berikut: 
 

 
Asesmen 

lingkungan 

eksternal 
 

 
 

Asesmen 

lingkungan 

internal 

 
 
 

Perumusan 

tujuan khusus 

 

 
 
Penentuan 

strategi dan 

sasaran 

 

Gambar 2.2 formulasi strategi.
30

 

 
Visi adalah daya pandang yang jauh mendalam dan 

meluas yang merupakan daya pikir abstrak, memiliki 

kekuatan yang dahsyat dan dapat menerobos segala batas- 

batas   fisik,   waktu   dan   tempat.   Visi   sekolah   adalah 

tindakan, kekuatan, kecakapan atau kemampuan sekolah 

dalam  memahami  gambaran  keadaan  sesuatu  hal  dalam 

suatu  waktu  mendatang  yang  dapat  menjadi  kenyataan 
 



 

 

 
 

30 
Ibid. 
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yang mengandung cita-cita, nilai, semangat motivasi, niat 

yang jelas, wawasan dan keyakinan bagi individu maupun 

kelompok dalam sekolah yang ingin dicapai. Visi sekolah 

merupakan sebuah agenda yang memiliki tujuan sebagai 

prestasi yang harus dicapai dalam aktivitas sekolah. Proses 

merumuskan visi dimulai dengan ide-ide kreatif atau 

dengan  menciptakan  ide-ide baru dengan  menggali  dari 

tuntutan  lingkungannya.  Penetapan  visi  misi  harus  pula 

melihat kemampuan dan keadaan internal organisasi.
31

 
 

Sedangkan misi adalah tema lain yang sering 

digunakan untuk mengekspresikan tujuan organisasi. 

Walaupun terkadang ia mirip dengan visi, namun misi 

biasanya lebih spesifik dalam mengekspresikan nilai-nilai 

institusi,    ia    juga    dianggap    sebagai    sarana    untuk 

menerjemahkan inspirasi ke dalam realitas.
32

 
 

f.   Pelaksanaan (implementasi) Strategi 
 

Implementasi atau pelaksanaan strategi bertujuan 

mentransformasi tujuan strategik ke dalam aksi, yaitu 

penyelenggaraan  sekolah.  Menurut  Schendel  dan  Hofer 

dalam   Syaiful   Sagala,   implementasi   strategi   dicapai 
 
 

 



 

 

31 Ibid., 134 
32   

Tony Bush, Marianne Coleman, Manajemen Strategis Kepemimpinan 

Pendidikan, cet. 2, terj.Fahrurrozi, (Yogyakarta: IRCisod, 2008), 41. 



 

 

44 

 
melalui  alat  administrasi  yang  dapat  dikelompokkan  ke 

dalam tiga kategori, yaitu: 

1)  Struktur,  yaitu  siapa  yang  bertanggung  jawab  terhadap 

apa, kepala sekolah bertanggung jawab kepada siapa. 

2) Proses, yaitu bagaimana tugas dan tanggung jawab itu 

dikerjakan masing-masing personal, dan 

3) Tingkah  laku,  yaitu  prilaku  yang  menggambarkan 

motivasi, semangat kerja, penghargaan, disiplin, etika dan 

sebagainya. 

g.   Evaluasi Strategi 
 

Evaluasi  dan  pengendalian  dalam  manajemen 

strategi bertalian erat dengan penilaian tindakan apa yang 

harus dicapai  yang disesuaikan dengan  ketentuan- 

ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika 

terdapat penyimpangan-penyimpangan agar tujuan yang 

dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Proses yang 

ditempuh dalam evaluasi adalah: 

1)  Menentukan standar-standar atau dasar untuk kontrol. 
 

2)  Mengukur pelaksanaan. 
 

3) Membandingkan   pelaksanaan   dengan   standar   dan 

menentukan divisi - divisi bila ada. 
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4)  Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan 

agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan yang 

direncanakan 
33

. 

Selain adanya evaluasi juga diperlukan prinsip dalam 

menyukseskan strategi sehingga dapat terlaksana dengan 

baik diantaranya adalah: 1) Strategi haruslah konsisten 

dengan lingkungannya. 2) Setiap strategi tidak hanya 

membuat satu strategi. 3) Strategi yang efektif hendaknya 

memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan 

tidak menceraiberaikan satu dengan yang lainnya. 4) 

Strategi hendaknya memerhatikan risiko yang tidak terlalu 

besar. 

2.   Public Relation 
 

a.   Pengertian Public Relation 
 

Pada  dasarnya,  public  relation  (hubungan 

masyarakat) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang 

diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang 

bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang 

nonkomersial.
34 

Humas adalah keseluruhan upaya yang 

dilangsungkan  secara  terencana  dan  berkesinambungan 

dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan 
 



 

 

33 Iwan Purwanto, Proses Evaluasi (Bandung: Alfabeta, 2013), 67-68. 
34   

M.  Linggar  Anggoro,  Teori  dan  Profesi  Kehumasan  (Jakarta:  Bumi 

Aksara, 2000), 1. 
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saling pengertian antara satu organisasi dengan  segenap 

khalayaknya.
35  

Trunojoyo menyadur beberapa definisi 

public relation dari beberapa ilmuwan yang dikutip oleh 

Chusnul Chotimah sebagai berikut: 

1) Definisi situasi: degree of understanding and goodwill 

achieved between an individual, organization or institution 

and the public. 

2)  Definisi kebijakan: public relation is the management of 

communication between an organization and its public. 

3)  Definisi  profesi:  public  relation  is  the  art  and  social 

science of analyzing trends, predicting their consequences, 

counseling organization leaders, and implementing planed 

programs of action which will serve both the organization 

and the public interest. 

4)  Definisi teknik: public relation is killed communication of 

ideas to the various publics with the object of producing a 

destread result. 

5)  Definisi pelajaran: public relation is the art and science of 

achieving harmony with the environment through mutual 

understanding based on truth and full information.
36

 

 
 
 



 

 

35 Ibid, 2. 
36 

Chusnul Chotimah, Manajemen Publik Relation Integratif (Tulungagung: 

STAIN Tulungagung Press, 2013), 41. 
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Definisi-definisi di atas pada dasarnya mencakup 

unsur-unsur antara lain: 

1)  Suatu proses yang mencakup hubungan timbal balik antara 

organisasi dan publiknya. 

2)  Analisis  evaluasi  melalui  penelitian  lapangan  terhadap 

sikap, opini     dan     kecenderungan     sosial,     serta 

mengomunikasikan kepada pihak manajemen pimpinan. 

3) Konseling manajemen agar dapat dipastikan bahwa 

kebijaksanaan, tata cara kegiatan dapat 

dipertanggungjawabkan secara sosial dalam konteks demi 

kepentingan bersama bagi kedua belah pihak. 

4)  Pelaksanaan atau menindaklanjuti program aktivitas yang 

terencana, mengomunikasikan dan mengevaluasi. 

5)  Perencanaan dengan itikad yang baik, saling pengertian, 

dan penerimaan dari pihak publiknya sebagai hasil akhir 

dari aktivitas public relation.
37

 

b.  Tugas dan Fungsi Public Relation 
 

Public Relation berfungsi menumbuhkan hubungan 

baik antara segenap komponen pada suatu lembaga dalam 

rangka  memberikan  pengertian,  menumbuhkan  motivasi 

dan partisipasi. Semua ini bertujuan untuk menumbuhkan 
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Marno dan Trio Supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan 

Islam (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 95. 
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dan mengembangkan pengertian dan kemauan baik (good 

will) publiknya serta memeroleh opini publik yang 

menguntungkan (atau untuk menciptakan kerja sama 

berdasarkan hubungan yang baik dengan publik).
38  

Public 

relation berusaha semaksimal mungkin agar komunikasi 

baik anatara pimpinan dengan bawahan, lembaga dengan 

khalayak berjalan dengan baik tentunya dengan menengahi 

jika ada hal-hal yang dirasa kurang tepat atau kurang jelas 

disamping mendapatkan informasi yang akurat untuk 

menyarankan solusi yang tepat. 

Adapun   tugas   dari   Public   Relation   sehari-hari 

adalah: 

1) Menyelenggarakan    dan    bertanggung    jawab    atas 

penyampaian informasi/ pesan secara lisan, tertulis, atau 

melalui gambar (visual) kepada publik, sehingga publik 

mempunyai pengertian yang benar tentang hal-ikhwal 

perusahaan atau lembaga, segenap tujuan serta kegiatan 

yang dilakukan. 

2)  Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta 
 

pendapat umum/ masyarakat. 
 
 
 



 

 

 
38   

F.  Rahmadi,    Public  Relations  dalam  Teori  dan  Praktik    (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), 7. 
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3)  Memelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap 

kebijakan perusahaan/lembaga, maupun segala macam 

pendapat (public acceptance dan non-acceptance). 

4) Menyelenggarakan   hubungan    yang   baik    dengan 

masyarakat dan media masa untuk memperoleh public 

favour, public opinion, dan perubahan sikap.
39

 

c.   Manajemen Public Relation dan Fungsinya 
 

Segala  hal  yang  berkaitan  dengan  lembaga 

pendidikan  berarti  termasuk  dalam  manajemen  sekolah. 

Hal ini bertujuan agar segala lini yang ada dalam lembaga 

dapat berperan dalam memajukan dan membuat lembaga 

semakin kuat untuk mencapai visi misinya. Begitu pula 

dengan  public  relation  atau  yang  lebih  familiar dengan 

humas juga harus berperan aktif dalam membantu lembaga 

dalam menjalankan seluruh program dan mencapai tujuan. 

Secara bahasa kata manajemen berasal dari bahasa 

Latin, yaitu dari manus yang berarti tangan dan agree yang 

berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata 

kerja manager yang artinya menangani. Manager 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata 

kerja  to  manage,  dengan  kata  benda  management  dan 

manager    untuk    orang    yang    melakukan    kegiatan 
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manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau 

pengelolaan.
40

 

Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat 

adalah menilai sikap masyarakat agar tercipta keserasian 

antara masyarakat dan  kebijaksanaan organisasi. Karena 

mulai dari aktivitas program humas, tujuan dan sasaran 

yang hendak dicapai oleh organisasi tidak terlepas dari 

dukungan, serta kepercayaan citra positif dari masyarakat. 

Pada prinsipnya secara struktural fungsi humas dalam 

organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat 

dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi. Fungsi 

kehumasan dapat berhasil secara optimal apabila berada 

langsung di bawah pimpinan tertinggi pada organisasi 

tersebut. Fungsi manajemen humas dalam 

menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah 

organisasi yang diwakilinya dengan masyarakat sebagai 

sasaran pada akhirnya dapat menentukan sukses atau 

tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai oleh 

organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan 

intisari definisi kerja humas. 
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Manajemen hubungan masyarakat merupakan 

komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik 

(masyarakat) secara timbal balik dalam rangka mendukung 

fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan 

pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan 

bersama.
41   

Pada  dasarnya  peran  manajemen  humas  itu 

dapat bertindak sebagai tanda bahaya yang berperan untuk 

mendukung atau membantu pihak manajemen pendidikan 

berjaga-jaga menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi 

terhadap lembaga pendidikan. Mulai dari timbulnya isu, 

berita negatif, meluasnya isu negatif yang kurang 

menguntungkan terhadap lembaga pendidikan atau nama 

lembaga yang sedang bermasalah hingga penurunan citra, 

bahkan kehilangan citra yang dapat menimbulkan berbagai 

risiko yang menyangkut krisis kepercayaan maupun krisis 

manajemen. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas manajemen 

humas pendidikan akan menjalankan perannya yaitu 

kepentingan menjaga nama baik dan citra lembaga 

pendidikan agar selalu dalam posisi yang menguntungkan. 

Salah satu metode yang dipergunakan adalah melalui cara, 
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(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 119. 
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ajakan atau imbauan, bukan merupakan paksaan. Biasanya 

manajemen humas akan melaksanakan strategi komunikasi 

yang lebih jelas. 

Dengan demikian, maka pendukung program kerja 

dan peran pokok humas adalah bekerja demi kepentingan 

umum, dapat memelihara komunikasi yang baik antara 

organisasi dan masyarakat dengan moral yang baik. Jadi 

peran ideal yang harus dimiliki oleh manajemen humas 

dalam  suatu  lembaga  pendidikan  antara  lain   sebagai 

berikut: 

1) Menjelaskan  tujuan-tujuan  organisasi  kepada  pihak 

masyarakatnya. Tugas tersebut akan terpenuhi dengan baik 

apabila manajemen humas yang bersangkutan lebih 

memahami atau meyakini informasi yang akan di 

sampaikannya itu. 

2) Bertindak sebagai radar, tetapi juga harus mampu 

memerlancar pelaksanaannya jangan sampai informasi 

tersebut membingungkan atau menghasilkan sesuatu yang 

kadang-kadang tidak jelas arahnya sehingga informasi 

menjadi sulit untuk diterima oleh masyarakat. 

3) Pihak manajemen humas memiliki kemampuan untuk 



 

 

melihat ke depan atau memprediksi suatu secara tepat yang 

didasarkan  kepada  pengetahuan  akan  data  atau  sumber 
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informasi  aktual  dan  faktual  yang  menyangkut 

kepentingan  lembaga  pendidikan  maupun 

masyarakatnya.
42

 

d.  Strategi dalam Membangun Citra 
 

Strategi pokok humas diarahkan untuk meningkatkan 

mekanisme komunikasi dua arah antara lembaga dengan 

sasaran humas agar hasil-hasil yang dicapai oleh lembaga 

dapat dikenal oleh sasaran humas, sehingga sasaran humas 

akan  ikut  berpartisipasi  aktif dalam  mewujudkan  tujuan 

lembaga.
43  

Sasaran humas meliputi dua hal, yaitu sasaran 

yang berupa publik intern dan sasaran yang berupa publik 

ekstern.  Oleh  karena  itu,  supaya  strategi  humas  dapat 

efektif dan tepat sasaran, maka dalam strategi humas ini 

perlu dibedakan pula strategi humas dengan publik intern 

dan strategi humas dengan publik ekstern. 

 

1)  Strategi humas dengan publik intern 
 

Humas   internal   adalah   hubungan   yang   dijalin 

diantara unsur-unsur yang ada di sekolah. Humas internal 

meliputi: 
 
 
 

 



 

 

42 Ibid, 123. 
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a)  Humas antara kepala sekolah dengan guru-guru. 

 

b)  Humas antara kepala sekolah dengan peserta didik. 

c)  Humas antara kepala sekolah dengan pegawai TU 

d)  Humas antara guru-guru dengan peserta didik. 

e)  Humas antara guru-guru dengan pegawai TU. 
 

f)   Humas antara peserta didik-peserta didik dengan pegawai 
 

TU.
44

 
 

Strategi humas dengan pelanggan internal dapat 

dilakukan dengan dua metode atau kegiatan, yaitu dengan 

kegiatan   langsung   (tatap   muka)   dan   tidak   langsung 

(melalui media tertentu).
45  

Kegiatan langsung, antara lain 

dapat berupa: rapat dewan guru, upacara sekolah, karya 

wisata/rekreasi  bersama,  penjelasan  lisan  pada  berbagai 

kesempatan  pertemuan.  Sedangkan  kegiatan  tidak 

langsung, dapat berupa: penyampaian informasi melalui 

surat edaran, penggunaan papan pengumuman di sekolah, 

penyelenggaraan majalah dinding, menerbitkan buletin 

sekolah untuk dibagikan kepada warga sekolahnya. Selain 

itu,  pemberian  hadiah  kepada  peserta  didik  juga  dapat 
 
 
 
 

44   
Suharsimi  Arikunto,  Organisasi  dan  Administrasi  (Jakarta:  Rajawali 



 

 

Press, 1990), 119 
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menjadi  strategi  humas  dalam  menjalin  hubungan  yang 

baik dengan peserta didik. 

The use of recognition awards promotes an 

appreciation of the cooperative program among 

employers, students, faculty and the general public. 

This involves the giving of certificates and possibly 

cash awards to students who have been outstanding 

in the completion of their coop assignments. 

Coordinators and employers are invited to submit 

lists of names of students who have been outstanding 

in  the  performance  of  their  coop  assignments  for 

consideration as awards recipients.
46

 
 

 
 

Penggunaan pemberian penghargaan dapat 

memelihara apresiasi terhadap program kerja sama antara 

atasan, para peserta didik, pihak sekolah dan masyarakat 

umum. Penghargaan ini bisa berupa pemberian sertifikat 

dan   mungkin   penghargaan   dalam   bentuk   uang  tunai 

kepada para peserta didik yang telah luar biasa dalam 

menyempurnakan  tugas  hubungan  kerja  sama  mereka. 

Koordinator  dan  atasan  diundang  untuk  menyerahkan 
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daftar nama para peserta didik yang telah berprestasi luar 

biasa  dalam  (membantu)  tugas  hubungan  kerja  sama 

mereka untuk pertimbangan menerima hadiah. 

2)  Strategi Humas dengan Publik Ekstern 
 

Strategi humas yang berfungsi untuk memerkenalkan 

lembaga  kepada  masyarakat  dan  menarik  minat 

masyarakat  juga  dapat  dilakukan  dengan  kegiatan 

langsung dan kegiatan tidak langsung. Kegiatan langsung, 

antara lain dapat berupa: 

a)  Gambaran keadaan sekolah melalui peserta didik 
 

Anak/peserta didik merupakan mata rantai 

komunikasi yang paling efektif antara masyarakat dengan 

sekolah.   Segala   sesuatu   yang   dilihat,   dirasakan   dan 

dihayati oleh peserta didik di sekolah dapat 

dikomunikasikan dengan orang tua. Dari hal ini 

mengandung implikasi bahwa landasan utama hubungan 

sekolah-masyarakat yang sehat adalah program pengajaran 

yang efektif dan taraf hubungan guru-peserta didik yang 

tinggi.
47

 
 

b)  Rapat dengan orang tua 
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Mengadakan rapat secara rutin dengan orang tua, 

sehingga rapat dapat efektif dan orang tua  dapat saling 

kenal.
48

 

c)  Pameran sekolah  atau pentas seni 
 

Pameran   ini   bermaksud   untuk   memertunjukkan 

hasil-hasil pekerjaan peserta didik yang baik, baik berupa 

kecakapan khusus, karangan-karangan peserta didik dan 

lain-lain. Pameran ini dapat pula dilakukan di luar gedung 

sekolah, dan akan lebih efektif lagi kalau kegiatan ini 

disiarkan  melalu  siaran  pers  dan  radio,  sehingga  dapat 

menarik banyak orang dalam masyarakat.
49

 
 

d)  Open house 
 

Open house merupakan suatu teknik untuk 

memersilahkan masyarakat yang berminat untuk meninjau 

dan  mengobservasi  sekolah,  baik  itu  untuk  meninjau 

sarana dan prasarana sekolah, maupun melihat hasil-hasil 

kegiatan dan pekerjaan peserta didik di sekolah yang 

diadakan  pada  waktu-waktu  tertentu,  misalnya  setahun 

sekali pada penutupan tahun pengajaran.
50

 

 
 
 

 
48 Ibid., 169 
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e)  Kunjungan ke sekolah 

 

Kunjungan sekolah oleh orang tua peserta didik 

dilakukan pada waktu pelajaran berlangsung. Para orang 

tua itu diberi kesempatan untuk melihat anak-anak mereka 

yang sedang belajar di dalam kelas, juga untuk melihat 

sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah, seperti 

laboratorium, perpustakaan, area olahraga dan sebagainya, 

berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalamnya. 

Setelah selesai melihat-lihat, orang tua diajak berdiskusi 

dan mengadakan penilaian.
51

 
 

f)   Kunjungan ke rumah peserta didik 
 

Kunjungan  pihak  sekolah  ke  rumah  ini  bertujuan 

agar pihak sekolah dapat mengetahui latar belakang hidup 

peserta didik. Banyak masalah yang dapat di pecahkan 

dengan teknik ini, antara lain masalah kesehatan peserta 

didik, ketidakhadiran peserta didik, pekerjaan rumah, 

masalah kurangnya pengertian orang tua tentang sekolah 

dan sebagainya. Selain kunjungan ke rumah-rumah orang 

tua, perlu diadakan juga kunjungan ke lembaga-lembaga di 
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dalam    masyarakat    yang    menaruh    minat    terhadap 

pendidikan anak-anak.
52

 

g)  Kegiatan ekstra kurikuler 
 

Apabila ada beberapa kegiatan ekstra kurikuler yang 

sudah  dianggap  matang  untuk  dipertunjukkan  kepada 

orang tua peserta didik dan masyarakat, seperti sepak bola, 

marching band, drama dan sebagainya, maka tepat sekali 

untuk ditampilkan di depan masyarakat, karena kegiatan 

itu akan menghasilkan public opinion yang baik sekali.
53

 
 

h)  Sarana dan prasarana sekolah 
 

Sarana dan prasarana pendidikan, gedung/bangunan 

sekolah termasuk ruang-ruang belajar, ruang praktikum, 

ruang kantor, lapangan olahraga dan sebagainya beserta 

perabot yang memadai dapat menjadi daya tarik tersendiri 

bagi popularitas sekolah. Di samping itu, dengan fasilitas 

yang lengkap,  sekolah juga dapat  menyediakan  fasilitas 

tersebut untuk kepentingan masyarakat, sepanjang tidak 

mengganggu   PBM,   seperti   lapangan   olahraga,   aula, 

masjid, studio musik dan lain-lain. Demikian sebaliknya, 
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fasilitas    masyarakat    juga    dapat    digunakan    untuk 

kepentingan sekolah.
54

 

i)   Mengikutsertakan tokoh masyarakat 
 

Tokoh-tokoh/pemuka/pakar–pakar masyarakat ini 

dapat diikutsertakan dalam kegiatan kurikuler dan ekstra 

kurikuler sekolah, seperti kesehatan, kesenian daerah dan 

sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

misalnya untuk muatan lokal.
55

 

Kegiatan tidak langsung, antara lain dapat berupa: 
 

a)  Laporan kepada orang tua peserta didik (raport) 
 

Laporan tentang kemajuan anak yang merupakan 

hubungan antara sekolah dan rumah dalam bentuk tertulis, 

laporan tersebut diberikan kepada orang tua dalam setiap 

akhir semester. Laporan itu berisi tentang hasil pekerjaan 

anak dengan jelas kepada orang tuanya, yang tidak hanya 

sekedar berbentuk laporan angka-angka, tetapi laporan itu 

harus berfungsi diagnostik, memerlihatkan kekuatan- 

kekuatan anak, memberi saran-saran tentang prosedur 

memerbaiki   kelemahan-kelemahan   anak   dan   mungkin 

termasuk kesan umum tentang anak itu.
56
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b)  Majalah sekolah 

 

Majalah sekolah ini diusahakan oleh orang tua dan 

guru-guru di sekolah yang diterbitkan setiap bulan sekali. 

Isi majalah ini menjelaskan tentang kegiatan sekolah, 

pengumuman-pengumuman dan sebagainya. Selain itu, 

sekolah dapat pula mengadakan “booklet” atau buku. Buku 

kecil ini berisi petunjuk-petunjuk pemeliharaan anak dan 

pendidikan, serta penjelasan tentang kegiatan dan keadaan 

sekolah.
57

 
 

c)  Surat kabar sekolah 
 

The Twenty Eight Yearbook of The American 

Association of School Administrations (dalam Tim Dosen 

Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang), 

menyarankan sepuluh butir informasi yang harus terdapat 

dalam surat kabar sekolah, yaitu: (1) kemajuan dan 

kesejahteraan peserta didik, (2) program pengajaran, (3) 

pelayanan bimbingan dan kesehatan, (4) tata tertib dan 

kehadiran di sekolah, (5) tenaga yang dipergunakan, (6) 

anggota staf sekolah dan anggota alumni dari sekolah itu, 

(7)  program  pengadaan  dan  pemeliharaan  gedung,  (8) 
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biaya dan administrasi, (9) perkumpulan orang tua peserta 

didik dan guru, (10) aktivitas peserta didik.
58

 

d)  Melalui radio dan televisi 
 

Radio dan televisi sangat luas tersebar dalam 

masyarakat dan memiliki daya untuk memengaruhi orang- 

orang dengan sangat kuat. Melalui alat ini, sekolah dapat 

merencanakan dan mengatur program bersama dengan 

petugas pemancar radio setempat, seperti program 

wawancara yang berisi tentang keadaan dan keunggulan 

sekolah tersebut, musik, berita dan sebagainya.
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3.   Citra Sekolah Unggulan 
 

a.   Pengertian Sekolah Unggulan 
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan unggul adalah lebih tinggi, 

pandai, kuat, dan sebagainya dari pada yang lain, terbaik 

dan terutama. Sedangkan keunggulan artinya keadaan 

unggulan; kecakapan, kebaikan dan sebagainya yang lebih 

daripada yang lain.
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Secara ontologis sekolah unggulan dalam perspektif 

Departemen Pendidikan Nasional adalah sekolah yang 

dikembangkan  untuk  mencapai  keunggulan  dalam 

keluaran (output) pendidikannya. Untuk mencapai 

keunggulan tersebut, maka masukan (input), proses 

pendidikan, guru, tenaga kependidikan, manajemen, 

layanan   pendidikan,   serta  sarana  penunjangnya   harus 

diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.
61

 
 

Dengan demikian, sekolah unggulan dapat 

didefinisikan sekolah yang dikembangkan dan dikelola 

sebaik-baiknya dengan mengarahkan semua komponennya 

untuk mencapai hasil lulusan yang lebih baik dan cakap 

daripada lulusan sekolah lainnya. 

 

b. Tujuan dan Kedudukan Sekolah Unggul 
 

 

Diselenggarakannya sekolah unggulan memiliki 

tujuan tujuan penting diantaranya, 1) wawasan iptek yang 

mendalam dan luas; 2) Motivasi dan komitmen yang tinggi 

untuk  mencapai  prestasi  dan  keunggulan;  3)  Kepekaan 
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social  dan  kepemimpinan;  4)  disiplin  yang  tinggi  yang 

ditunjang kondisi fisik yang prima.
62

 

c. Karakteristik Sekolah Unggulan 
 

Secara umum sekolah yang dikategorikan unggulan 

harus meliputi tiga aspek diantaranya: Pertama, Input. 

Menurut Daniel Goleman kemampuan mengenal diri dan 

lingkungannya adalah kemampuan untuk melihat secara 

objektif atau analisis, dan kemampuan untuk merespon 

secara tepat, yang membutuhkan kecerdasan otak 

(Intelligence Quotien) dan kecerdasan emosional 

(Emotional Quotien). Di samping itu, kecerdasan spiritual 

(Spiritual Quotien) calon peserta didik hendaknya dapat 

terukur saat seleksi peserta didik baru. Dengan demikian, 

tes seleksi peserta didik baru hendaknya dapat mengukur 

ketiga aspek kecerdasan atau bahkan dapat mengukur 

berbagai kecerdasan (multy intellegence). Sehingga, tes 

seleksi peserta didik baru tujuannya tidak semata-mata 

untuk menerima atau menolak peserta didik tersebut tetapi 

jauh   ke   depan   untuk   mengetahui   tingkat   kecerdasan 

peserta  didik.  Dengan  data  tingkat  kecerdasan  peserta 

didik   tersebut   dapat   digunakan   sebagai   dasar   untuk 
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menentukan proses pembinaannya dan bahkan dapat untuk 

menentukan target atau arah pendidikan di masa depan.
63

 

Kedua, proses. Dalam proses belajar-mengajar, 

sekolah unggulan ini setidaknya berkaitan dengan 

kemampuan guru, fasilitas belajar, kurikulum, metode 

pembelajaran, program ekstrakurikuler, dan jaringan kerja 

sama, diantaranya: 

1)  Kemampuan guru 
 

Sekolah unggulan harus memiliki guru yang 

unggulan juga. Artinya, guru tersebut harus profesional 

dalam melaksanakan proses belajar-mengajar. Adapun 

kompetensi guru yang memungkinkan untuk 

mengembangkan suatu lembaga pendidikan yang unggul 

yaitu: Petama, kompetensi penguasaan mata pelajaran. 

Kedua, kompetensi dalam pembelajaran. Ketiga, 

kompetensi dalam pembimbingan. Keempat, kompetensi 

komunikasi  dengan  peserta  didik.  Kelima,  kompetensi 

dalam mengevaluasi.
64

 

Untuk mengembangkan kompetensi ini guru harus 

selalu rajin-rajin membaca, belajar terus menerus, selalu 
 
 

63  
Maimun dan Fitri. Sekolah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatif di 



 

 

Era Kompetitif, 22. 
64   

Mastuhu.  Memberdayakan  Sistem  Pendidikan  Islam  (Jakarta:  Logos 

Wacana Ilmu, 1999), 49. 



 

 

66 
 

up to date membaca fenomena sosial yang terjadi di 

masyarakat sehingga pembelajaran bersifat faktual dan 

kontekstual. Pembelajaran dapat berjalan efektif sehingga 

mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Pembelajaran bisa dikatakan efektif, bila guru 

mampu memberikan pengalaman baru bagi peserta 

didiknya, membentuk kompetensi peserta didik, serta 

melibatkan peserta didik dalam perencanaan pelaksanaan 

dan penilaian pembelajaran. Peserta didik harus didorong 

untuk menafsirkan informasi yang disajikan oleh guru 

sampai informasi tersebut dapat diterima oleh akal sehat. 

Misal salah satunya dengan tanya jawab.
65

 
 

Disamping itu guru harus ikhlas memberi pelayanan 

kepada peserta didik dalam belajar, dalam artian peserta 

didik merasa nyaman berada dalam bimbingan guru 

tersebut. Guru harus mampu menilai hasil balajar ranah 

kognitif, psikomotorik dan afektif peserta didik dan dapat 

mengetahui siapa dan ranah apa saja yang belum dikuasai 

oleh    peserta   didik,    sehingga    guru    tepat    memberi 

pencerahan kembali kepada peserta didiknya. 
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Menjadi   Guru   profesional,   dalam   pembelajaran 

harus menempuh empat tahap, yaitu: Pertama, Persiapan, 

dalam arti yang luas adalah segala usaha misalnya 

membaca, kursus, pelatihan, seminar, diskusi,  lokakarya 

yang dilakukan oleh guru dalam rangka mengembangkan 

profesionalitasnya. Persiapan dalam perngertian yang 

sempit  adalah  kegiatan  pembuatan  program  kerja  guru 

yang meliputi penyusunan kegiatan pembelajaran selama 

satu tahun, program semester, penyusunan silabus dan 

pembuatan rencara pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai 

dengan kurikulum. Kedua, Pelaksanaan, bahwa guru harus 

fleksibel, artinya pelaksanaan program disesuaikan dengan 

kondisi dan situasi peserta didik. Fokus pelaksanaan 

pembelajaran adalah pengalaman peserta didik, baik 

pengalaman   kognitif,   afektif,   maupun   psikomotorik. 

Ketiga, Penilaian, perlu dilakukan terhadap kedua belah 

pihak, baik  guru  maupun  peserta didik.  Penilaian harus 

dilakukan secara objektif dan transparan. Keempat, 

Refleksi. Tindakan yang dilakukan dengan memikirkan 

aktivitas pembelajarannya dan melaksanakan 

pembelajarannya berdasarkan tujuan yang jelas atas dasar 

pertimbangan moral dan etika. 
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Guru harus mampu tanggap terhadap aktivitas 

pembelajaran dengan melakukan tindakan-tindakan yang 

dibutuhkan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran 

akan tercapai. Proses pendidikan Islam tidak akan berhasil 

dengan baik tanpa peran guru yang profesional, terutama 

pada proses pembelajaran saat guru menggunakan metode 

dan memberikan materi.   Peranan guru sangat penting 

tersebut bisa menjadi potensi besar dalam memajukan atau 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Guru yang benar-benar berlaku professional dan 

dapat mengelola dengan baik, tentunya mereka akan makin 

semangat dalam menjalankan tugasnya, bahkan rela 

melakukan inovasi-inovasi pembelajaran untuk 

mewujudkan kesuksesan pembelajaran peserta didik. 

Namun jika mereka terlantar akibat tindakan pimpinan 

mereka justru bisa menjadi penghambat serius terhadap 

proses pendidikan. Sikap guru ini sangat tergantung pada 

kualitas manajemen personalia.
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2)  Fasilitas belajar 

Sekolah unggulan harus dilengkapi dengan fasilitas 

yang  memadai.  Memiliki  sarana  dan  prasarana  yang 
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mewadahi   bagi   peserta   didik   untuk   menguasai   ilmu 

pengetahuan dan teknologi.
67

 

3)  Kurikulum 
 

Sekolah unggulan tidak harus menggunakan 

kurikulum yang berrstandar internasional. Kurikulum 

nasional          dengan          berbagai          penyempurnaan 

sesuai kebutuhan perkembangan peserta didik pun cukup 

baik. Terutama dari segi bahan, Misalnya bidang IPA dan 

PAI, masih terlalu menekankan bahan-bahan klasik yang 

memang penting,  tetapi  kurang memasukkan bahan dan 

penemuan modern yang lebih dekat dengan situasi 

teknologi  saat  ini.  Misalnya  mengkaitkan  materi-materi 

dari kedua mata pelajaran tersebut. Di samping itu, 

penguasaan Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan Bahasa 

Indonesia mutlak diperlukan. Sehingga peserta didik dapat 

mengomunikasikan gagasan dan pengetahuannya kepada 

orang lain secara sistematis dengan menggunakan kedua 

bahasa tersebut. Perpaduan kedua kurikulum itu sangat 

membantu  dalam  menghasilkan  generasi-generasi  masa 

depan yang lebih unggul.
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4)  Metode pembelajaran 

 

Sekolah unggulan harus menggunakan metode 

pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi aktif 

dan kreatif yang disertai dengan kebebasan dalam 

mengungkapkan pikirannya.
69

 

5)  Program ekstrakurikuler 
 

Sekolah unggulan harus memiliki seperangkat 

kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menampung semua 

kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Keragaman 

ekstrakurikuler dapat membuat peserta didik dapat 

mengembangkan berbagai kemampuannya di berbagai 

bidang secara optimal.
70

 

6)  Jaringan kerja sama 
 

Sekolah  unggulan  memiliki  jaringan  kerja  sama 

yang baik dengan berbagai instansi, terutama instansi yang 

berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan 

kompetensi peserta didik. Dengan adanya kerja sama 

dengan berbagai instansi akan mempermudah peserta didik 

untuk  menerapkan  sekaligus  memahami  berbagai  sektor 

kehidupan (life skill).
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4.   Perencanaan     Strategik     Public     Relation     dalam 

 

Meningkatkan Citra Sekolah Unggulan 
 

Perencanaan Strategik Public Relation dalam 

meningkatkan citra sekolah unggulan menjadi poin yang 

penting.  Hal  ini  disebabkan     karena   public  relation 

memiliki peran sebagai perantara berbagai pihak, yakni 

antara  pihak  internal  sekolah  dengan  pihak  eksternal, 

antara pihak atasan dengan bawahan dan sesama pihak 

eksternal. Dengan kata lain public relation dapat dikatakan 

sebagai jembatan dalam sekolah untuk menciptakan 

hubungan (relasi) dengan siapa saja yang memberikan 

timbal balik serta untuk memajukan lembaga. 

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada 

hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan 

dalam  membina  dan  mengembangkan  pertumbuhan 

pribadi peserta didik sekolah.
72  

Public relation (hubungan 

masyarakat) merupakan ilmu sosial yang terukur dan 

implementasi dari teknik-teknik komunikasi.
73

 

Implementasi  public  relation  yang  dimaksudkan 
 

penulis  berkaitan  dengan  pelaksanaan   public  relation 
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dalam hal peningkatan citra sekolah unggulan berdasarkan 

perencanaannya yang telah dipersiapkan dan disetujui, 

pelaksanaannya dan komunikasi yang dirancang untuk 

mencapai tujuan program. Strategi pelaksanaan biasanya 

meliputi perubahan kebijakan, prosedur, produk jasa dan 

perilaku  organisasi.  Perubahan  tersebut  dirancang untuk 

mencapai sasaran, yakni program yang telah direncanakan. 

Pelaksanaan program tersebut dapat berfungsi sebagai 

pelayanan untuk meningkatan mutu sekolah. 

Empat alasan perencanaan strategik public relation 
 

dalam meningkatkan citra sekolah:
74

 
 

a.   Untuk   menetapkan   target-target   operasi   humas   yang 

nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang 

diperoleh. 

b.   Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai 

biaya yang diperlukan. 

c.   Untuk menyusun skala prioritas guna menentukan: jumlah 

program, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan 

segenap program humas yang telah diprioritaskan. 

d.   Untuk menentukan kesiapan atau kelayakan pelaksanaan 
 

berbagai  upaya  dalam  rangka  mencapai  tujuan-tujuan 
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tertentu sesuai dengan jumlah dan kualitas: pertama, 

Personel yang ada. Kedua, Daya dukung dari berbagai 

peralatan   fisik   seperti   alat-alat   kantor,   mesin   cetak, 

kamera,  kendaraan,  dan  sebagainya.  Ketiga,  Anggaran 

dana yang tersedia. 

a.   Model      Perencanaan      Public      Relation      dalam 
 

Meningkatkan Citra Sekolah 
 

Model  perencanaan  public  relation  yang  dipilih 

oleh sekolah satu dengan lainnya tidaklah sama. Berikut 

ini salah satu teori model perencanaan public relation yang 

dikemukakan   oleh   F.   Jefkin   dalam   artikelnya   yang 

berjudul “Strategi Komunikasi”:
75

 

 
 

1)  Pengenalan Situasi 
 

Kunci   pertama   dalam   menyusun   suatu   rencana 

secara logis adalah pemahaman terhadap situasi yang ada. 

Sebelum  kita  merumuskan  suatu  program  humas,  kita 

perlu mengetahui titik awalnya. Untuk memahami situasi, 

kita memerlukan informasi atau data intelejen. Perlu 

diadakan suatu studi mengenai situasi-situasi internal 

maupun   eksternal   yang   dihadapi   organisasi   sebagai 

implikasi   dari   inti   kegiatan   humas   yang   senantiasa 
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menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menuntut 

keterbukaan yang memerlukan komunikasi yang baik. 

Tujuan paling utama dari kegiatan humas adalah 

menciptakan pemahaman. Setiap praktisi humas 

berkewajiban menjadikan khalayak organisasinya 

memahami produk atau kehadiran organisasi secara 

keseluruhan. 

Mereka sama sekali tidak dibebani tugas untuk 

membuat khalayak tadi menyukai atau mencintai 

organisasinya. Kalau khalayak bisa memahami kondisi 

organisasi, meskipun mereka tidak menyukainya, tujuan 

humas sudah tercapai. Jadi di sini yang harus ditekankan 

adalah pengertian dan pemahaman. 

Dengan menyadari berbagai kesulitan dalam 

melaksanakan proses transfer humas dari sikap negatif 

menjadi sikap positif, maka setiap praktisi humas harus 

selalu realistis, dan jangan sampi terjebak dalam sikap 

optimisme yang berlebihan. Tidak ada jaminan bahwa ia 

akan berhasil sepenuhnya. Ada baiknya jika kita 

menetapkan target yang wajar. Guna memahami situasi 

yang  ada,  kita perlu  mengadakan  suatu  investigasi  atau 



 

 

penyelidikan. Investigasi itu sendiri bisa dilakukan melalui 

suatu  observasi  atau  melalui  suatu  studi  informasi  dan 
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statistik (studi kepustakaan). Tetapi kalau kegiatan itu 

belum juga memunculkan hasil yang memuaskan, maka 

kita mau tidak mau harus mengadakan penelitian yang 

khusus dan mendalam. 

Salah  satu  metode  yang  paling  sering  digunakan 

oleh praktisi humas adalah pengumpulan pendapat atau 

studi sikap (attitude study) dimana seorang pewawancara 

akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah 

responden sampel  yang dianggap cukup mewakili suatu 

khalayak   yang   hendak   dituju.   Selanjutnya,   jawaban 

mereka dikelompokkan menurut kategori tertentu. Setelah 

kita mampu mengenali situasi dengan baik, maka kita juga 

akan dapat mengenali masalah yang ada serta mencari cara 

untuk memecahkannya. Humas seringkali juga merupakan 

suatu   kegiatan   untuk   memecahkan   masalah.   Antara 

kegiatan humas dan kegiatan pemecahan masalah memang 

terkait  erat  karena  kita  tidak  akan  mungkin  mengatasi 

suatu persoalan jika kita tidak memahaminya terlebih 

dahulu. 

 
 

2)  Penetapan Tujuan 
 

Dalam  melaksanakan  perencanaan  strategik, 



 

 

tentunya sekolah telah  memiliki tujuan  yang jelas  yang 
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pada akhirnya nanti akan dicapai berdasarkan tahapan- 

tahapan yang dilakukan. Adapun bebera contoh tujuan 

dilakukannya perencanaan strategik yaitu:
76

 

a) Untuk  mengubah  citra  umum  di  mata  khalayak 

sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

b)   Untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai. 
 

c)  Untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah 

dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka 

mendapatkan pengakuan. 

d)   Untuk  memperkenalkan  masyarakat  kepada  masyarakat 

luas, serta membuka pasar-pasar baru. 

e)   Untuk  mempersiapkan  dan  mengondisikan  masyarakat 

bursa saham atas rencana perusahaan untuk menerbitkan 

saham baru atau saham tambahan. 

f) Untuk   memperbaiki   hubungan   antara   perusahaan   itu 

dengan khalayaknya, sehubungan dengan telah terjadinya 

suatu peristiwa yang mengakibatkan kecaman, kesangsian, 

atau salah paham di kalangan khalayak terhadap niat baik 

perusahaan. 
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g)   Untuk  mendidik  para  pengguna  atau  konsumen  agar 

mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan 

produk-produk perusahaan. 

h)   Untuk   meyakinkan   khalayak   bahwasanya   perusahaan 

mampu bertahan atau bangkit kembali setelah terjadinya 

suatu krisis. 

i) Untuk     meningkatkan     kemampuan     dan     ketahanan 

perusahaan dalam menghadapi risiko pengambilalihan 

(take-over) oleh pihak-pihak lain. 

j)   Untuk menciptakan identitas perusahaan yang baru 
 

k)   Untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan 

partisipasi para pimpinan perusahaan organisasi dalam 

kehidupan sosial sehari-hari. 

l) Untuk mendukung keterlibatan suatu perusahaan sebagai 

sponsor dari suatu acara. 

m) Untuk memastikan bahwasanya para politisi benar-benar 

memahami kegiatan-kegiatan atau produk perusahaan yang 

positif, agar perusahaan yang bersangkutan terhindar dari 

peraturan, undang-undang, dan kebijakan pemerintah yang 

merugikan. 

n)   Untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah 

dilakukan  perusahaan,  agar masyarakat  luas  mengetahui 
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bahwa   perusahaan   itu   mengutamakan   kualitas   dalam 

berbagai hal. 

3)  Definisi Khalayak 
 

Sebesar apapun suatu organisasi tidak mungkin 

menjangkau semua orang. Ia harus menentukan sebagian 

diantaranya yang sekiranya paling sesuai atau yang paling 

dibutuhkannya. Dengan jenis dan jumlah khalayak yang 

lebih terbatas, suatu organisasi akan lebih efisien dalam 

mengarapnya, apalagi jika dikaitkan dengan kelangkaan 

sumber daya. 

4)  Pemilihan Media dan Teknik-Teknik Public Relation 
 

Pemilihan media dan teknik PR tentunya disesuaikan 

dengan kebutuhan masing-masing. Berikut ini beberapa 

pilihan media dan teknik PR yang bisa digunakan:
77

 

a)   Media pers (press): Media ini terdiri dari berbagai macam 

koran yang beredar di masyarakat secara umum, baik yang 

berskala regional maupun nasional atau bahkan 

internasional, koran-koran gratis, majalah-majalah, yang 

diterbitkan secara umum maupun hanya dalam jumlah 

terbatas  untuk  kalangan  tertentu;  buku-buku  petunjuk 

khusus; buku-buku tahunan dan laporan-laporan tahunan 
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dari berbagai lembaga yang sengaja dipublikasikan untuk 

umum. 

b)   Audio-visual: Media ini terdiri dari slide dan kaset video, 

film-film dokumenter. 

c)   Radio: Kategori ini meliputi semua jenis radio, mulai dari 

yang  berskala  lokal,  nasional  hingga  internasional  baik 

yang dipancarkan secara luas maupun yang dikemas secara 

khusus. 

d)   Televisi:   Televisi   sebagai   media   humas   tidak   hanya 

televisi nasional atau regional tapi juga televisi 

internasional, termasuk pula sistem-sistem teletex. 

e) Pameran (exhibition): Pameran dapat dilakukan pada 

program-program  masyarakat  maupun  pemerintah 

setempat yang ingin mewadahi hasil karya atau prestasi 

setiap sekolah. 

f) Bahan-bahan cetakan (printed material): Yakni berbagai 

macam bahan cetakan yang bersifat mendidik, informatif, 

dan menghibur yang disebarkan dalam berbagai bentuk 

guna mencapai tujuan humas tertentu. 

g)   Penerbitan buku khusus (sponsored books): Isi buku ini 

bisa bermacam-macam, misalnya saja mengenai seluk- 

beluk organisasi, petunjuk lengkap mengenai cara 



 

 

penggunaan  produk-produknya  atau  bisa  juga  mengenai 
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keterangan tentang berbagai aspek yang berkenaan dengan 

produk atau organisasi itu sendiri. 

h)   Surat langsung (direct mail): Surat humas seperti ini tidak 

saja ditujukan kepada tokoh atau pribadi-pribadi tertentu 

saja, tetapi  juga kepada  berbagai  macam  lembaga  yang 

sekiranya relevan, atau untuk dipajang di tempat-tempat 

umum. 

i) Pesan-pesan  lisan  (spoken  words):  Penyampaian  pesan 

humas juga bisa dilakukan melalui komunikasi langsung 

atau tatap muka. 

j) Pemberian sponsor  (sponsorship):  Suatu  organisasi  atau 

perusahaan bisa pula menjalankan kegiatan humasnya 

melalui penyediaan dana atau dukungan tertentu atas 

penyelenggaraan suatu acara seni, olahraga, ekspedisi, 

beapeserta didik universitas, sumbangan amal, dan 

sebagainya. Kegiatan penyediaan sponsor ini juga sering 

dilakukan dalam rangka melancarkan suatu iklan atau 

mendukung usaha-usaha pemasaran. 

k)   Jurnal organisasi (house journals): Suatu bentuk terbitan 

dari sebuah perusahaan atau organisasi yang sengaja dibuat 

dalam rangka mengadakan komunikasi dengan 



 

 

khalayaknya. 
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l) Ciri khas (house style) dan identitas perusahaan (corporate 

identity): Bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung 

pada bentuk dan karakter organisasinya. Ciri khas 

organisasi atau identitas perusahaan ini sengaja diciptakan 

untuk mengingatkan   khalayak   atas   keberadaan   dari 

organisasi yang bersangkutan. 

5)  Perencanaan Anggaran 
 

Humas merupakan kegiatan yang padat karya, 

sehingga pos pengeluaran terbesar dihabiskan untuk 

pemakaian jam kerja alias gaji personel. Pos pengeluaran 

lain yang cukup besar akan tercipta bila pelaksanaan 

kegiatan humas  itu  juga melibatkan  pemakaian  alat-alat 

canggih seperti kamera video, komputer, hingga mesin 

cetak modern. Adakalanya, pos-pos pengeluaran itu 

dialihkan ke anggaran yang lain misalnya saja ke anggaran 

dokumentasi. 

6)  Pengukuran Hasil 
 

Teknik-teknik yang digunakan untuk mengenali 

situasi sering juga dimanfaatkan guna mengevaluasi 

berbagai hasil yang telah dicapai dari segenap kegiatan- 

kegiatan humas yang telah dilaksanakan. Metode 

pengumpulan pendapat atau uji sikap (attitude test) 



 

 

merupakan dua metode yang paling lazim digunakan. 
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Unsur lain yang bisa digunakan sebagai metode tolak ukur 

adalah  liputan  oleh  media  massa.  Sikap-sikap  media  massa 

yang lebih simpatik terhadap suatu organisasi bisa pula 

dipandang sebagai salah satu bukti keberhasilan atas segenap 

kegiatan humas yang telah dilaksanakan oleh organisasi itu. 



 

 

un fakto 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

Pada   bab   kedua   telah   dibahas   teori-teori   yang 

dijadikan sebagai dasar untuk mengkaji data lapangan pada bab 

keempat. Pada bab ketiga akan dibahas metode penelitian yang 

dipakai  untuk  menentukan  sumber-sumber  data, 

mengumpulkan data lapangan, menganalisis data lapangan, 

sampai pada penarikan kesimpulan hasil analisis. 

 
 

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 

1.   Pendekatan Penelitian 
 

Proses komunikasi yang terjadi antara sekolah dan 

masyarakat, dapat di pahami dengan cara diupayakan 

menemukan dan menggambarkan bagaimana proses 

komunikasi  itu   berlangsung.   Untuk   bisa   memperoleh 

gambaran   yang   sebenarnya,   baik   proses   terjadinya 
 

komunikasi maup 
 
129 

 

r-faktor yang mendasari perilaku 

komunikasi sekolah dengan masyarakat, maka penelitian 

harus dilakukan dalam seting yang natural. Untuk itu 

diperlukan jenis pendekatan penelitian yang bersifat 

naturalistic sehingga mampu menjelaskan bukan hanya 



 

 

surface behaviour, tetapi juga mampu menjelaskan inner 
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perspective behaviour yang mendasari dan menjadi satu 

dengan   perilaku   manusia   dan   fenomena   sosial   yang 

nyata.
78 

Pendekatan penelitian yang seperti ini disebut 

pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah 

penelitian yang berparadigma alamiah dalam setting yang 

wajar  yang  sangat  menekankan  pada  manusia  sebagai 

instrumen utama penelitian, dengan data yang bersifat 

kualitatif, deskriptif, dan holistik.
79

 

2.   Jenis Penelitian 
 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif 

dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti 

individu,     kelompok,     institusi     atau     masyarakat.
80

 

Naturalistik karena dilakukan untuk mengetahui secara 

mendalam kondisi sebuah objek dalam seting yang 

sebenarnya. Pertimbangan lainnya yang mendasari 

pemilihan pendekatan kualitatif sebagi pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kerena penelitian ini 

bertujuan   untuk   memahami   keadaan    yang   terbatas 
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jumlahnya, namun dengan fokus yang mendalam dan 

terperinci.  Partisipasi  masyarakat  dalam 

menyelenggarakan  pendidikan  di  sebuah  sekolah 

berjumlah terbatas tetapi kompleks karena itu 

pendeskripsian secara kualitatif dipandang lebih cepat. 

Disamping itu, komunikasi yang dilakukan antara manajer 

humas dengan masyarakat adalah proses yang kompleks 

karena  keefektifan  komunikasi  dipengaruhi  oleh  faktor- 

faktor psikologis komunikasi.
81

 
 

Pendekatan  dan  jenis  penelitian  tersebut  dipilih 

oleh peneliti karena peneliti menginginkan untuk 

mendapatkan data, dan akan disajikan dengan bentuk 

deskripsi.  Peneliti  akan  mencari  informasi  maupun data 

langsung pada lokasi penelitian. Peneliti juga ingin 

menjelaskan keadaan di lapangan sesungguhnya dan apa- 

apa  yang  telah  dilakukan  sebagai  upaya  meningkatkan 

citra sekolah sesuai dengan harapan sekolah. 

 
 

B.  Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Pada   penelitian ini peneliti berperan sebagai 

pengamat  partisipatif  yang  mana  pengamat  berada  di 
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dalam kegiatan penelitian yang sedang dilakukan, 

menciptakan peranan-peranan sendiri tanpa lebur dalam 

kepentingan kegiatan penelitian yang sedang dialami. 

Dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti sebagai 

instrumen kunci (the key instrument).
82 

Untuk itu, validitas 

dan reliabilitas data kualitatif  banyak sendiri. Peneliti juga 

harus bersifat perspektif emic artinya memperoleh data 

berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami, 

dirasakan dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti wajib hadir di 

lapangan. Karena peneliti merupakan instrumen penelitian 

utama yang memang harus hadir sendiri secara langsung di 

lapangan untuk mengumpulkan data. Dalam memasuki 

lapangan peneliti bersikap hati-hati, terutama dengan 

informan kunci agar tercipta suasana yang mendukung 

keberhasilan dalam pengumpulan data. 

Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu 

kelancaran  proses  penelitian  sehingga  data  yang 

diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. 

Peneliti     berusaha     menghindari     kesan-kesan     yang 

merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti 
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di   lapangan   diketahui   secara   terbuka   oleh   subjek 

penelitian. Oleh sebab itu untuk memperlancar kegiatan 

dan program penelitian, peneliti berusaha memperhatikan 

beberapa   hal   sebagai   berikut:   1)   Jangan   mengambil 

sesuatu di lapangan secara pribadi. Hal ini perlu 

diperhatikan karena apa yang dilakukan di lapangan itu 

merupakan bagian dari proses lapangan itu sendiri. 2) 

Rencanakan kunjungan pertama untuk menemui seseorang 

perantara yang nantinya akan memperkenalkan peneliti. 3) 

Jangan berambisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin 

informasi pada hari-hari pertama berada di lapangan. 4) 

Bertindaklah secara pasif, tunjukkan dan kesungguhan 

tentang apa yang dipelajari oleh peneliti dan tidak 

mengajukan pertanyaan yang khusus, terutama dalam hal 

yang bertentangan. Tanyakan pertanyaan umum yang 

memberi kesempatan kepada subjek untuk berbicara. 5) 

Bertindak dengan lemah lembut.
83

 
 

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa 

dirinya merupakan perencana, pengumpul dan penganalisis 

data,  sekaligus  menjadi  pelapor  dari  hasil  penelitiannya 

sendiri. Oleh karena itu, peneliti harus bisa menyesuaikan 
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diri  dengan  situasi  dan  kondisi  di  lapangan.  Hubungan 

baik   peneliti   dan   subjek   penelitian   sebelum,   selama 

maupun   sesudah   melaksanakan   penelitian   merupakan 

kunci utama keberhasilan pengumpulan data. 

 
 

C.  Lokasi Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Geger Madiun. 

SMKN 1 Geger Madiun terletak di jalan Raya Desa 

Nglandung, kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Akses 

jalan menuju sekolah dapat ditempuh dari perempatan PG. 

Pagotan ke arah barat sekitar 2,8 Km dari jalan raya 

Ponorogo   Madiun.   Angkutan   umum   yang   melewati 

sekolah sampai saat ini belum ada, akan tetapi angkutan 

ojek tersedia di perempatan PG. Pagotan. Karena belum 

tersedia angkuta umum, maka transportasi menuju sekolah 

agak  sulit.  Letak  gedung sekolah berdampingan  dengan 

SMPN 2 Geger dan berhadapan langsung dengan 

lingkungan persawahan, sehingga membuat situasi belajar 

tenang dan kondusif, jauh dari kebisingan dan keramaian. 

Sekolah ini dipilih oleh peneliti karena peneliti 

menemukan hal yang unik yakni semakin bertambahnya 



 

 

peserta didik di sekolah ini dengan jumlah yang signifikan 

dan  sekolah  tetap  pada  posisi  keprofesionalan  dalam 
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menyaring calon peserta didik baru sehingga semakin 

diminati masyarakat. Pada tahun 2013 pendaftar sebanyak 

1437 orang, yang diterima sebanyak 750. Pada tahun 2014 

pendaftar sebanyak 1677 orang, yang diterima sebanyak 

800 orang. Pada tahun 2015 pendaftar sebanyak 1793 

orang, yang diterima sebanyak 820 orang. Pada tahun 2016 

pendaftar sebanyak 1802 orang, yang diterima sebanyak 

960 orang.
84  

Selain itu manajemen sekolah juga nampak 
 

profesional. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh 

mengenai hal apa saja yang membuat kemajuan lembaga 

tersebut. 

 
 

D.  Data dan Sumber Data 
 

Dalam mendapatkan data peneliti memerlukan 

beberapa pihak untuk dimintai keterangan atau data dan 

diobservasi. Beberapa pihak tersebut terbagi menjadi dua 

yaitu: 

1.   Sumber Data Primer 
 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat 

pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek 
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sebagai sumber informasi yang dicari.
85  

Beberapa pihak 

yang  termasuk  dalam  sumber data  primer  yaitu:  kepala 

sekolah, Wakil kepala sekolah, Guru, Peserta didik. 
 

2.   Sumber Data Sekunder 
 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh 

lewat  pihak lain,  tidak  langsung diperoleh  oleh  peneliti 

dari subjek penelitian.
86 

Data sekunder biasanya berwujud 

data dokumentasi atau data laporan  yang telah tersedia. 

Sebagai data sekunder penulis mengambil dari buku-buku 

atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Dalam sebuah penelitian kualitatif, instrumen 

penelitiannya adalah peneliti sendiri. Terminologi human 

instrument mengandung makna bahwa hampir semua 

bahkan selalu, peneliti kualitatif melakukan kerja lapangan 

secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian. 

Keharusan peneliti sebagai instrumen penelitian dalam 

penelitian kualitatif disertai dengan keharusan 

menggunakan   wawancara   mendalam   sebagai   metode 

dalam  pengumpulan  data  yang paling utama.  Untuk  itu 

peneliti    harus    menentukan    informan    yang    akan 
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diwawancarai.  Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini 

didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:
87

 

a.   Subjek  yang  telah  cukup  lama  dan  intensif  menyatu 

dalam suatu kegiatan atau medan penelitian yang 

menjadi  sasaran  penelitian,  ini  ditandai  oleh 

kemampuan  informan  untuk  memberikan  informasi 

yang di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan. 

b.   Subjek yang masih terlibat secara aktif di lingkungan 

kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Subjek yang 

mempunyai banyak waktu untuk dimintai informasi. 

c.   Subjek yang dalam memberikan informasi yang tidak 

dikemas dulu atau subjek yang masih lugu dalam 

memberikan informasi, persyaratan berkaitan dengan 

upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih faktual. 

Subjek  yang  sebelumnya tergolong masih  asing bagi 

peneliti   sehingga   peneliti   merasa   tertantang   untuk 

belajar lebih banyak dari subjek. 

 
 

E.  Prosedur Pengumpulan Data 
 

1.   Observasi nonpartisipan 

Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat 

langsung   dengan   aktivitas   orang-orang   yang   sedang 
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diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak 

terlibat   dan   hanya   sebagai   pengamat   independen.
88

 

Observasi berperan serta adalah metode pengumpulan data 

yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang 

lama   antara   peneliti   dan   subjek   penelitian   dalam 

lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk 

catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi nonpartisipan  dengan tujuan  yaitu:  untuk bisa 

menggali banyak informasi tentang subjek penelitian 

maksudnya ketika kepala sekolah melakukan komunikasi 

dengan masyarakat, pada waktu melakukan rapat 

pertanggungjawaban   dan   evaluasi   program   SMKN   1 

Geger  Madiun,  peneliti  menggali  informasi  dan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan manajemen 

public  relation  dengan  bantuan  prosedur  pengumpulan 

data lainnya seperti wawancara dan dokumentasi. 

2.   Wawancara 
 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 
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topik  tertentu.
89    

Jenis  wawancara  yang  hampir  sama 

dengan pembicaraan yang akrab dalam suasana yang akrab 

dan santai.
90 

Sebuah wawancara dikatakan berlangsung 

dengan baik dan kondusif jika informan yang menjadi 

subjek penelitian merasa mudah dan mudah berbicara serta 

bebas berbicara menurut pandangannya.
91

 

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti 

yakni wawancara mendalam pada setiap subjek penelitian. 

Wawancara ini merupakan wawancara tatap muka antara 

peneliti dengan informan, dengan teknik wawancara 

mendalam. Di sini peneliti adalah instrumen utama 

penelitian.  Maksud penggunaan  wawancara  sebagai 

metode  pengumpulan  data  adalah  untuk  menggali 

informasi tentang kejadian yang sudah lampau, sekarang, 

dan harapan-harapan subjek yang diinginkan. Wawancara 

yang   dilakukan   dalam   penelitian   ini   menggunakan 

pedoman    wawancara    agar    pelaksanaan    wawancara 

berlangsung secara sistematis dan terarah. 
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3.   Dokumentasi 

 

Untuk melengkapi data, peneliti juga memilih 

pengumpulan  data  dengan  dokumentasi  atau 

mengumpulan dokumen. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya menumental dari 

seseorang. Dokumen dapat berupa catatan harian, sejarah 

kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni yang berbentuk gambar, patung. Film 

dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan  observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian 

kualitatif.
92   

Namun  tidak  semua  bentuk  dokumen  akan 
 

diambil oleh peneliti. 
 

 
 

F.  Teknik Analisis Data 
 

Analisis data dalam pendekatan kualitatif- 

konstruktivis didahului oleh upaya mengungkap 

trustworthiness dari para subjek penelitia yaitu mengkaji 

kebenaran    dan    kejujuran    subjek    penelitian    dalam 



 

 

mengungkap  realitas.  Trustworthiness  ini  diuji  melalui 
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pengujian: kredibilitas subjek, dengan mengkaji jawaban- 

jawabn pertanyaan berkaitan dengan pengalaman dan 

pengetahuan   mereka   yang   khas.   Berikutnya   adalah 

menguji authenticity, yaitu peneliti memberi kesempatan 

dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi personal yang 

lebih detail. Selanjutnya peneliti melakukan triangulasi 

analisis, yaitu menganalisis jawaban subjek penelitian 

dengan meneliti autentisitasnya berdasar data empiris yang 

ada. Peneliti menjadi fasilitator untuk menguji keabsahan 

setiap jawaban berdasarkan dokumen atau data lain, serta 

reasoning yang logis. Tahapan berikut adalah melakukan 

intersubjectivity analysis. Artinya semua pandangan, 

pendapat ataupun data dari subjek penelitian, didialogkan 

dengan pendapat, pandangan ataupun data dari subjek 

lainnya. Hasil dari wawancara ini kemudian dianalisis dan 

diinterpretasi dengan menggunakan kategori-kategori 

analisis yang telah ditentukan atau dikenal dengan analisis 

domain.
93

 
 

Proses     analisis     data     berlangsung     sejak 

pengumpulan   data   berlangsung,   dan   setelah   selesai 

pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu.  Pada  saat 
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wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, 

maka   peneliti   akan   melanjutkan   pertanyaannya   lagi, 

sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel. Selanjutnya model interaktif dalam menganalisis 

data ditunjukan pada gambar di bawah ini: 
 
 

Data 

collection                                            Data 
 

 
Data 

reduction                                      Conclusion: 
drawing/ verifying 

 
 

 
Gambar   3.1   Komponen   dalam   analisis   data   (interactive 

model).94
 

 

Analisis   data   dalam   penelitian   ini   dilakukan 

dengan memperhatikan hal yaitu: 

1.   Pengumpulan data 
 

Pengumpulan  data  adalah  proses  pengambilan 

data-data yang berkaitan dengan penelitian yang berfungsi 

untuk  mendukung  penelitian.  Pengumpulan  data  yang 



 

 

 
 

94 
Ibid., 247. 
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dimaksud  dalam  penelitian  ini  berupa data  perencanaan 

strategik public relation (PR), analisa SWOT dan 

implementrasi  perencanaan    strategik  di  SMK N Geger 

Madiun. Data penunjang lainnya berupa data umum 

sekolah. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

2.   Reduksi data 
 

Reduksi data adalah upaya perampingan dan 

pemilihan  terhadap  data  untuk  menemukan  mana  data 

yang penting dan mana data yang tidak penting. Yang 

penting dipertahankan dan yang tidak penting dibuang.
95

 

Dalam mereduksi data, terlebih dahulu peneliti membaca 

semua data yang telah dikumpulkan, baik data hasil 

wawancara, observasi, maupun data hasil dokumentasi. 

Peneliti melakukan penelaah secara cermat dan seteliti 

mungkin terhadap semua data yang diperoleh. Pada tahap 

ini, banyaknya jumlah data penelitian dipilih atau 

disederhanakan, selanjutnya data tersebut dapat dianalisis 

dengan mudah. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

95 
Pianto, Metodologi Penelitian Pendidikan, 27. 
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3.   Display data 

 

Penyajian data yang berwujud cerita atau narasi.
96

 
 

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dengan 

menggunakan  model  naratif  deskriptif.   Model  naratif 

adalah penyajian data dalam bentuk gambaran dan cerita 

tentang fokus penelitian. Dalam display data laporan yang 

sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara 

keseluruhan, sehingga dapat tergambar konteks data secara 

keseluruhan, dan dari situ dapat dilakukan penggalian data 

kembali apabila dipandang perlu untuk mendalami 

masalahnya. 

4.   Verifikasi data 
 

Usaha untuk melakukan pengecekan terhadap 

kesimpulan  yang  diperoleh  dari  kegiatan  analisis  data, 

yang pada akhirnya menghasilan kesimpulan yang 

mantap.
97   

Verifikasi  juga  merupakan  proses  penarikan 

suatu kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat 

sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti atau data 

yang kuat dan yang berbeda dengan data awal. Sebaliknya, 

jika  kesimpulan  awal  didukung  dengan  data-data  baru 
 
 
 



 

 

 
96 Ibid., 29. 
97 

Ibid., 31. 
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yang ditemukan kemudian, maka kesimpulan yang 

ditemukan dianggap kredibel (dipercaya). 

 
 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 
 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pengecekan 

keabsahan temuan (data). Uji keabsahan data meliputi 

ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hal ini dapat 

dipahami sebagai berikut: 

1.   Ketekunan pengamatan 
 

Meningkatkan ketekunan dalam pengamatan sangat 

diperlukan dalam proses penelitian. Peneliti bermaksud 

mengetahui program-program PR yang ada di SMKN 1 

Geger Madiun serta cara memanajemen program tersebut 

kemudian mengamati secara tekun bagaimana hasil dari 

pelaksanaan program-program tersebut. 

2.   Triangulasi 
 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding data itu. Teknik ini dapat dicari dengan jalan 

membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil 

wawancara, membandingkan hasil wawancara dari 



 

 

informan      satu      dengan      informan      lainnya      dan 



 

 

100 
 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan.
98  

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi maka, sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas 

data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai 

teknik  pengumpulan  data  dan  berbagai  sumber  data.
99

 

Agar   lebih   mudah   memahami   dapat   disimak   bagan 
 

berikut: 
 
 

Observasi 
nonpartisipatif 

 
Wawancara 
mendalam 

 
 
 
Sumber 

data 

 

 

Dokumentasi 
 
 
 
 
 

Gambar  3.2  Triangulasi  teknik  pengumpulan  data 

(bermacam-macam cara pada sumber yang sama).100
 

 

 



 

 

98 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 177. 
99 Pianto, Metodologi Penelitian Pendidikan, 241. 
100

Ibid. 
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H. Tahapan-tahapan Penelitian 

 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada tiga tahapan 

dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian 

tersebut adalah: 

1.   Tahap pra-lapangan, yaitu meliputi penyusunan rancangan 

penelitian, memilih lapangan, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2.   Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar 

penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan 

berperan   serta   sambil   mengumpulkan   data   kemudian 

dicatat dengan cermat,  menulis peristiwa-peristiwa  yang 

diamati kemudian menganalisis data lapangan secara 

intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian 

selesai. 

3. Tahap analisis data, tahap ini dilakukan oleh peneliti 

beriringan dengan tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap 

ini peneliti menyusun hasil pengamatan, wawancara serta 

data tertulis untuk selanjutnya peneliti segera melakukan 

analisis data dengan cara distributif dan selanjutnya 



 

 

dipaparkan dalam bentuk naratif. 
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Tahap penulisan hasil laporan penelitian. Penulisan 

hasil laporan dilakukan beriringan dengan dilakukannya 

kegiatan penelitian. Hal tersebut dilakukan karena penulis 

ingin menuangkan langsung apa yang didapatkan di 

lapangan dalam bentuk tulisan, jika suatu saat terdapat 

kekurangan penulis dapat menambahkan hal-hal yang 

menjadi kekurangan dari penulisan tersebut. Selain itu 

seiringan dengan masukan pembimbing penulis melakukan 

perbaikan penelitian tahap selanjutnya. Sehingga apa yang 

belum didapat pada tahap penelitian sebelumnya dapat 

dilengkapi ditahap selanjutnya. 
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BAB IV 
 

SMKN 1 GEGER MADIUN DAN PERENCANAAN 

STRATEGI PUBLIC RELATION DALAM 

MENINGKATKAN CITRA SEKOLAH 

 
 

Metode penelitian  sebagai  instrumen  untuk  mencari 

data, menganalisis data dan menyimpulkan data yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini peneliti akan 

mendeskripsikan terkait data SMKN 1 Geger Madiun yang 

meliputi  identitas  sekolah  dan  lainnya.  Pada  bab  ini  pula 

peneliti akan memaparkan data khusus mengenai perencanaan 

strategik PR dalam meningkatkan citra sekolah yang ada di 

SMKN 1 Geger Madiun. 

 
 

A.  Paparan Data SMKN 1 Geger Madiun 
 

1.   Profil SMKN 1 Geger Madiun 
 

Untuk mengenal lebih mendalam mengenai SMKN 1 
 

Geger Madiun, dapat kita simak penjabaran berikut ini: 
 

a.   Identitas Sekolah 
 

Sekolah yang diteliti adalah Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Geger, Kabupaten Madiun. 

Sekolah ini berdiri pada 17 Februari 2004 dengan alamat 



 

 

Jl. Raya Desa Nglandung, Desa Nglandung, Kec. Geger, 
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Kab. Madiun, Kode Pos 63171, No. Telp. (0351) 366099, 

Website: www.smkn1geger.sch.id. Sekolah yang dipimpin 

oleh  Drs.  Edhy  Sudaryanto,  ST.  memiliki  luas  lahan 

10.000 m2. SMKN 1 Geger Madiun adalah sekolah 

kejuruan Negeri dengan NPSN: 20507715 berstatus 

akreditasi A. Kompetensi keahlian yang ada diantaranya: 

1)    Akuntansi dan Keuangan Lembaga (Akl); 2) 

Otomatisasi   dan   Tata  Kelola  Perkantoran   (Otkp);   3) 

Teknik  Komputer Jaringan  (Tkj);  4) Teknik  dan  Bisnis 

Sepeda Motor (Tbsm); 5) Perbankan Syariah.
101

 

b.  Visi,  misi  dan  tujuan  dan  Budaya  SMKN  1  Geger 
 

Madiun 
 

SMKN 1 Geger Madiun memiliki visi: 

"Terwujudnya SMKNegeri 1 Geger Yang Unggul dalam 

Imtaq dan Iptek, Terampil dalam Berkarya, Berbudaya 

Lingkungan dan Mampu Bersaing di pasar Kerja Global“. 

Adapun misinya yaitu: 1) Mengembangkan kepribadian 

akhlak mulia dengan melatih; 2) Membimbing, dan 

mendidik peserta didik dalam rangka penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 3) Membina dan 

mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mampu 

http://www.smkn1geger.sch.id/


 

 

menggali keunggulan lokal peserta didik (Local Value); 4) 
 

101 
Profil SMKN 1 Geger Madiun, dokumentasi, Ruang Guru, 12 Mei 2018. 
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Membina dan meningkatkan tenaga kependidikan yang 

berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan; 5) 

Menjadikan sarana belajar yang memadai untuk mencapai 

pembelajaran yang maksimal; 6) Menciptakan lingkungan 

sekolah yang kondusif nyaman dan menyenangkan bagi 

warga sekolah dalam mendukung proses pembelajaran; 7) 

Menjalin kerja sama untuk meningkatkan kualiatas peran 

sekolah   di   masyarakat;   8)   Menciptakan   Lingkungan 

sekolah  yang  bersih,  indah,  aman  dan  menyenangkan 

untuk mencegah pencemaran lingkungan menciptakan 

lingkungan sekolah yang bersih, indah, aman dan 

menyenangkan untuk mencegah pencemaran lingkungan; 

9) Mananamkan sikap penghematan energi air, listrik dan 

efisiensi ATK; 10) Menanamkan sikap cinta terhadap 

makhluk hidup, 11) Mewujudkan warga sekolah yang 

bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan. 

Beberapa tujuan SMKN 1 Geger Madiun yaitu: 1) 

Meningkatkan Organisasi dan Manajemen Sekolah yang 

Baik; 2) Meningkatkan Sumber Daya Sekolah; 3) 

Meningkatkan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia 

Sekolah; 4) Meningkatkan Iklim Kerja Sekolah; 5) 



 

 

Meningkatkan   Pelayanan   Prima   Kepada   Masyarakat 
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dengan biaya yang wajar; 6) Meningkatkan Kualitas 

Pengendalian Sekolah; 7) Meningkatkan Kewirausahaan 

Sekolah Melalui Unit Produksi Sekolah; 8) Meningkatkan 

Daya Serap  Tamatan  Ke Du/Di  Melalui Jaringan  Kerja 

Sama dan Bursa Kerja Sekolah; 9) Meningkatkan 

Penguasaan Berkomunikasi dengan Menggunakan Bahasa 

Asing  (Inggris);  10)  Meningkatkan  Prestasi  Ujian 

Nasional; 11) Meningkatkan Prestasi Lomba Promosi 

Kompetensi Peserta didik; 12) Meningkatkan Pembinaan 

Bakat Peserta didik lewat Ekstrakurikuler; 14) 

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekolah; 15) 

Mewujudkan upaya warga sekolah dalam pemeliharaan 

lingkungan yang bersih dan asri; 16) Mewujudkan warga 

sekolah yang aktif dalam pelestarian lingkungan sekolah 

dan luar sekolah.
102
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Profil SMKN 1 Geger Madiun, dokumentasi, Ruang Guru, 12 Mei 2018. 
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c.   Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMKN 1 

 

Geger Madiun 
 

Tabel 4.1 Tenaga pendidik dan kependidikan SMKN 1 

Geger Madiun.103
 

 

PTK PNS GTT 

Pendidik 52 16 

Tenaga Kependidikan 2 11 

Jumlah 51 26 

Jumlah PTK 77 

 

 

Tenaga pendidik memiliki prestasi diantaranya prestasi 

pendidik:
104

 

1)  Terbaik  Ketiga  Anugerah  Inovasi  Teknologi  Kategori 

Energi tahun 2013 (Mashuri, S.Pd, inovasi sepeda motor 

berbahan bakar gas). 

2)  Salah satu guru menjadi expert teacher di Pnohm Penh, 

Kamboja selama satu bulan (Program Seaedunet 2.0  E- 

collaborative learning) yang difasilitasi oleh Seamolec. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
103 Ibid. 
104 

Profil SMKN 1 Geger Madiun, dokumentasi, Ruang Guru, 12 Mei 2018. 
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d.  Kondisi Peserta didik di SMKN 1 Geger Madiun 

 

Tabel 4.2 Jumlah peserta didik tahun 2017/2018:105
 

 

 
No 

 
Kompetensi 

Keahlian 

Jumlah Tk 

1 

Jumlah Tk 

2 

Jumlah Tk 

3 

JUMLAH 

Tk. 1+2+3 

Ro 

mb 

el 

Peser 

ta 

didik 

Ro 

mb 

el 

Peser 

ta 

didik 

Ro 

mb 

el 

Peser 

ta 

didik 

Ro 

mb 

el 

Peser 

ta 

didik 

1 Teknik 

Sepeda Motor 
3 109 3 96 2 69 8 274 

2 Teknik 

Komputer 

dan Jaringan 

3 110 3 104 3 103 9 317 

3 Akuntansi 3 98 3 102 2 75 9 275 

4 Administrasi 

Perkantoran 
2 72 2 70 2 77 7 219 

5 Perbankan 

Syariah 
2 72 2 61 2 61 4 194 

TOTAL 13 458 13 446 11 324 37 1005 

 

 

Tabel 4.3 Jumlah Peserta didik dan Rombongan Belajar 

Tahun Pelajaran 2018/2019:
106

 
 

 
No 

 
Kompetensi 

Keahlian 

Jumlah Tk 

1 

Jumlah Tk 

2 

Jumlah Tk 

3 

JUMLAH 

Tk. 1+2+3 

Ro 

mb 

el 

Peser 

ta 

didik 

Ro 

mb 

el 

Peser 

ta 

didik 

Ro 

mb 

el 

Peser 

ta 

didik 

Ro 

mb 

el 

Peser 

ta 

didik 

1 Teknik 

Sepeda Motor 
3 102 3 98 3 97 9 297 

2 Teknik 3 102 3 102 3 102 9 306 
 



 

 

 
105 Ibid. 
106 

Ibid. 
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 Komputer 

dan Jaringan 
        

3 Akuntansi 3 102 3 97 3 90 9 289 

4 Administrasi 

Perkantoran 
2 72 2 74 2 74 6 220 

5 Perbankan 

Syariah 
2 72 2 68 2 66 6 206 

TOTAL 13 450 13 439 13 429 39 1318 

 

 

Tabel 4.4 Proyeksi Jumlah Peserta didik dan Rombongan 

Belajar Tahun Pelajaran 2019/2020:107
 

 

No  
Kompetensi 

Keahlian 

Jumlah Tk 

1 

Jumlah Tk 

2 

Jumlah Tk 

3 

JUMLAH 

Tk. 1+2+3 

ro 

mb 

el 

peser 

ta 

didik 

ro 

mb 

el 

peser 

ta 

didik 

ro 

mb 

el 

peser 

ta 

didik 

ro 

mb 

el 

peser 

ta 

didik 

1 Teknik 

Sepeda Motor 
3 102 3 100 3 101 9 302 

2 Teknik 

Komputer 

dan Jaringan 

3 102 3 102 3 102 9 306 

3 Akuntansi 3 102 3 97 3 90 9 289 

4 Administrasi 

Perkantoran 
2 72 2 74 2 74 6 220 

5 Perbankan 

Syariah 
2 72 2 68 2 66 6 206 

TOTAL 13 450 13 439 13 429 39 1323 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

107 
Profil SMKN 1 Geger Madiun, dokumentasi, Ruang Guru,12 Mei 2018. 
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e.   Program-program sekolah:
108

 
 

1)  Program mengaji selama 10 menit di awal pembelajaran 

setiap hari 

2)  Menerapkan sistem reward and punishment point untuk 

menegakkan kedisiplinan peserta didik 

3)  Ekstrakurikuler: Pramuka, PMR, Foisger (Forum  Ilmiah 
 

SMKN 1 Geger), English Club, Batik, Teather. 
 

4)  Prestasi: diantara prestasi yang telah diraih oleh SMKN 1 
 

Geger Madiun dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 4.5 Prestasi SMKN 1 Geger Madiun.
109

 
 

No EVENT JUARA TINGKAT TAHUN 

1 Putra 
 

Lingkungan 
 

Hidup. 

III KAB. 
 

MADIUN 

SMA/SMK 

2010 

2 Pekan Seni 
 

Tari 

I Kabupaten 
 

Madiun 

2010 

3 Bebek 4 tak 
 

TU 
 

110cc/MP4 

III Kejuaraan 
 

Daerah Jawa 
 

Timur 

2011 

4 Scouting 
 

ART Putri 

III KAB. 
 

MADIUN 

2011 

5 Bebek 4 III Kejuaraan 2011 

 



 

 

 
108 Ibid. 
109 

Ibid 
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 tak TU 
 

125cc 

Seeded 

MP 1 

 Daerah 
 

Jawa 
 

Timur 

 

6 Balap 
 

Motor MP 
 

2 

IV Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2011 

7 Scoting 
 

Arsitek 
 

Putri 

II KAB. 
 

MADIUN 

2011 

8 Student 
 

Skill 
 

Contest 

I KAB. 
 

MADIUN 

2011 

9 Teatrikal 
 

Kepahlaw 

anan Putri 

I KAB. 
 

MADIUN 

2011 

10 Administr 
 

asi Putri 

III KAB. 
 

MADIUN 

2011 



 

 

11 Balap 
 

Motor MP 
 

1 

III Kejuaraan 
 

Daerah 
 

Jawa 

2011 
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   Timur  

12 Bebek 4 
 

Tak TU 
 

110cc/MP 
 

2 

III Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2011 

13 Balap 
 

Motor MP 
 

4 

III Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2011 

14 Balap 
 

Motor MP 
 

1 

I Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2011 

15 Bebek 4 
 

Tak TU 
 

125cc/MP 
 

1 

I Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2011 

16 KARNAF 
 

AL 

II KEC. 
 

GEGER 

2011 



 

 

17 LINE 
 

TRACER 
 

''Karya 

III UNESA 2011 
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 Tekhnolog 
 

i'' 

   

18 LINE 
 

TRACER 
 

''Karya 

Tekhnolog 

i'' 

I UNESA 2011 

19 Balap 
 

Motor 

SECABA 

CUP-IRC 

III Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2011 

20 Scouting 
 

Rally Putri 

I KAB. 
 

MADIUN 

2012 

21 2D Wall 
 

Magazine 

Scout 

Creative 

Putri 

II KAB. 
 

MADIUN 

2012 



 

 

22 Balap 
 

Motor Seri 
 

3 MP 2 

II Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2012 
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23 Lomba 

 

Bola Volly 
 

Putri 

I KEC. 
 

GEGER 

2012 

24 Pionering 
 

Putri 

II KAB. 
 

MADIUN 

2012 

25 Bebek 4 
 

Tak TU 
 

110cc/MP 
 

2 

III Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2012 

26 Balap 
 

Motor MP 
 

2 

II Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2012 

27 Road Race 
 

, Bebek 4 
 

Tak TU 
 

125cc/MP 
 

1 

IV Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2012 



 

 

28 Primax 
 

Road.R. 
 

2012 
 

BeBe 

V Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2012 
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 125cc TU    

29 KEJURD 
 

A Balap 
 

Motor 
 

2012- 
 

125cc TU 

V Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2012 

30 Lomba 
 

Busana 

Daur 

Ulang 

Harapa 
 

n 1 

KAB. 
 

MADIUN 

2012 

31 Primax 
 

Road Race 

Matic 

Standart 

I Karesiden 
 

an Madiun 

2012 

32 Road Race 
 

FKPPI- 

GM-FDR 

Matic TU 

125cc 

I Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2012 



 

 

33 Road Race 
 

- FKPPI- 

GM-FDR 

V Kejuaraan 
 

Daerah 
 

Jawa 

2012 
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   Timur  

34 Road Race 
 

- Primax 

Matic 

Standart 

I Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2012 

35 Primax 
 

Road Race 
 

Bebek 
 

110cc TU 

IV Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2012 

36 Road Race 
 

Bebek 4 
 

Tak 125cc 

V Kejuaraan 
 

Daerah 

Jawa 

Timur 

2012 

37 HONDA 
 

Student 

Skill 

Contest 

I Karesiden 
 

an Madiun 

2013 

 

 

5)  Bursa Kerja Khusus (BKK) 
 

a)  Kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri 

(DU/DI) dalam bidang penyediaan tenaga kerja. 



 

 

Dunia Usaha/Dunia Industri mitra : 

(1) PT King Halim 
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(2) Amaris Hotel by Santika Grup 
 

(3) PT Baba Prima 

(4) SEAMOLEC 

(5) PT Sritex 

(6) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alphamart) 
 

 
 

b)  Dunia Perguruan tinggi mitra : 
 

(1) Cambodia    India    Entrepreneurship    Development 
 

Centre (CIEDC Kamboja) 
 

(2) National  Polytechnic  Institute  of  Cambodia  (NPIC 

Camboja) 

(3) Bunka Gakuen University (Jepang) 
 

(4) Kyushu University Of Nursing And Social Welfare 
 

(Jepang) 
 

(5) Sojo University(Jepang) 

(6) Tokyo University(Jepang) 

(7) Universitas International Batam 
 

(8) Poltek Madiun 
 

(9) ITS (Pengembangan Motor Gas) 
 

6)  Program Unggulan Kompetensi Keahlian 
 

Akuntansi         :    - Alfamart Class (Kerja sama dengan 
 

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk) 
 



 

 

- Bussines Center/penjualan ritel 
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Administrasi 
 

Perkantoran 
 
 
 

 
Teknik 

Komputer 

Jaringan 

binaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 
 

- Matahari Class Program 
 

- Accurate Class Program 
 

: - Unit usaha penjualan minuman teh 

rolas dan kopi produksi PTPN XII 

(Kerja sama dengan PTPN XII) 

- SAI Class Program 
 

: - Kerja sama dengan PT Axioo dalam 

penyediaan dan perakitan laptop dan 

tablet serta penguji dalam ujian 

kompetensi keahlian dan pendirian 

kelas industri AXIOO Class Program. 
 

 
 

f.   Proses pembelajaran di SMKN 1 Geger Madiun 
 

Adapun proses pembelajaran di SMKN 1 Geger 

Madiun haruslah memenuhi poin-poin berikut ini: 1) 

Ketersediaan dokumen pembelajaran, 2) Terdapat Hasil 

Analisis Kontekstual; 3) Terdapat KTSP SMK; 4) 

Perangkat Pembelajaran sesuai maple kelompok A, B, C; 

5) Menerapkan pendekatan ilmiah (Scientifik Approach) 

CBT dan PBT; 6) Penerapan Penilaian Autentik; 7) 

Rancangan dan implementasi pembelajaran jarak jauh dan 



 

 

melakukan   kolaborasi   pembelajaran;   8)   Pembelajaran 

dapat menggunakan dua bahasa minimal 2 mata pelajaran 
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produktif pada program keahlian unggulan; 9) 

Pengembangan pembelajaran bahasa asing lain selain 

bahasa  Inggris;  10)  Pembelajaran  Praktik  menggunakan 

alat sesuai tuntutan kompetensi; 11) Menerapkan 

pembelajaran berbasis Entrepreneurship; 12) Melibatkan 

Industri dalam proses pembelajaran dan penilaian.
110

 

g.   Manajemen SMKN 1 Geger Madiun 
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk 

mencapai tujuan, SMKN 1 Geger Madiun memiliki dasar 

acuan manajemen sebagai berikut:
111

 

1)  Organisasi Sekolah 
 

Berkembangnya sistem organisasi dan manajemen 

yang efektif dan efisien yang didukung oleh sistem 

informasi   manajemen   yang   handal   sangat   diperlukan 

dalam pengelolaan pendidikan. Di rencana strategis, 

Rencana  Operasional  Jangka  Panjang,  Rencana 

Operasional Jangka Pendek SMKN 1 Geger Madiun telah 

tertuang  program  pengembangan  sistem  organisasi 

lengkap  dengan  mekanisme  dan  deskripsi  tugas  yang 

mencakup: 
 
 
 



 

 

 
110 Profil SMKN 1 Geger Madiun, dokumentasi, Ruang Guru, 12 Mei 2018. 
111 

Ibid. 
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a)  Menyusun struktur organisasi dilengkapi dengan deskripsi 

tugas dan mekanisme kontrol 

b) Melaksanakan sistem manajemen sekolah berdasarkan 

struktur yang   sudah   disempurnakan    sesuai   dengan 

pengembangan sekolah 

c)  Menetapkan tata tertib sekolah untuk guru dan pegawai 

serta peserta didik 

d) Menerapkan  strandar  manajemen  internasional  yaitu 

manajemen strandar ISO 

e)  Melaksanakan peningkatan mutu sekolah 

f)   Penelusuran tamatan 

g)  Melaksanakan akreditasi sekolah 
 

 
 

2)  Administrasi Sekolah 
 

Dalam rencana strategis, rencana operasional jangka 

panjang,  rencana  operasional  jangka  pendek  SMKN  1 

Geger untuk mengembangkan/ menyusun laporan 

akuntabilitas kinerja tertuang dalam program penyusunan 

arsip dan dokumentasi untuk kegiatan sekolah meliputi: 

a)  Melaksanakan administrasi pegawai 
 

b)  Melaksanakan administrasi kurikulum/ pembelajaran 



 

 

c)  Melaksanakan administrasi kepeserta didikan 

d)  Melaksanakan administrasi keuangan 
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3)  Sumber Daya Manusia 

 

Dalam rencana strategis, rencana operasional jangka 

panjang dan rencana operasional jangka pendek SMKN 1 

Geger bagian standar pendidik dan tenaga kependidikan 

yaitu tersedianya sumber daya manusia (tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan) yang profesional dengan 

komitmen dan dedikasi yang tinggi bertujuan meliputi: 

a)  Memenuhi  kebutuhan  tenaga  guru  dan  nonguru  dengan 

cara: Melakukan analisis kebutuhan tenaga (guru dan 

nonguru), mengklasifikasi tenaga guru dan nonguru 

berdasarkan  bidang  keahliannya,  mengadakan 

(recruitment) tenaga sesuai kebutuhan. 

b)  Meningkatkan  kompetensi  dan  profesionalisme  sumber 

daya manusia, baik  guru maupun tenaga nonguru, serta 

kemampuan berbahasa inggris, bahasa asing lainnya serta 

teknologi informasi dengan cara: (1) Mengirim dan atau 

menyelenggarakan pelatihan guru dengan sertifikasi 

nasional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Magang 

industri bagi guru. (3) Memberikan kesempatan kepada 

semua guru untuk mengikuti kegiatan seminar/workshop 

dan sejenisnya. (4) Memberikan kesempatan kapada guru 

untuk menjadi narasumber pada kegiatan dari Dinas 



 

 

Pendidikan    dan    instasi    lain.    (5)    Mengikutsertakan 
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guru/tenaga kependidikan dalam diklat bahasa asing 

lainnya. (6) Mengikutsertakan guru/tenaga kependidikan 

dalam pelatihan komputer, SIM, dan internet. 

c) Memberdayakan seluruh tenaga kependidikan dengan 

langkah: Memberdayakan kelompok kerja / tim kerja dan 

melakukan pembagian tugas sesuai dengan keahlian 

masing-masing. 

4) Manajemen  Fasilitas  dan  Lingkungan  diantaranya: 

Membuat program pengadaan sarana dan prasarana, 

pengadaan sarana prasarana/ fasilitas, melaksanakan kerja 

bakti bersama untuk seluruh warga sekolah setiap Jum’at 

pagi, mengikuti lomba sekolah bersih dan sehat tingkat 

kabupaten atau tingkat propinsi dan nasional. 

5)  Manajemen kepeserta didikan 
 

a) Menerapkan disiplin peserta didik. Hal tertuang dalam 

sasaran  mutu  bidang  kepeserta  didikan  yaitu 

meminimalkan tingkat pelanggaran terhadap peserta didik 

melalui program: (1) Penetapan tata tertib peserta didik; 

(2) Pembentukan Tim TATIB; (3) Pengontrolan kehadiran 

peserta didik dengan SMS gate way; (4) Absensi 

menggunakan finger print; (5) Pemberian informasi dan 



 

 

data peserta didik dengan Computer base Management; (6) 

Informasi ketertiban peserta didik dengan komputerisasi; 
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(7)  Sosialisasi  tata  tertib;  (8)  Pelaksanaan  bimbingan 

konseling baik pribadi maupun kelompok. 

b)  Melaksanakan pembinaan peserta didik yang telah tertuang 

dalam  sasaran  mutu  BK  yaitu:  (1)  Penanganan  peserta 

didik yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alpa 

(1 kali ke atas), (2) Penyelesaian kasus peserta didik/ 

peserta didik, (3) Mengagendakan kasus peserta 

didik/peserta didik yang belum dapat diselesaikan, (4) 

Memaksimalkan upaya pemberian bimbingan konseling 

pada peserta didik secara klasikal pada tiap akhir tahun 

pelajaran 

c) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat program 

pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler 

yang dilaksanakan di SMKN 1 Geger antara lain: 

Kepramukaan, taruna, PMR, Bola basket, Jurnalistik, 

Futsal, Musik 

d)  Mengikutsertakan peserta didik dalam lomba-lomba yang 

mana telah tertuang dalam sasaran mutu bidang kepeserta 

didikan  yaitu  meningkatkan  pemerolehan  kejuaraan 

peserta didik melalui program: penjaringan peserta didik 

berprestasi,  penetapan personel pembina ekstrakurikuler, 

penjadwalan         pelatihan,         monitoring         presensi 
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ekstrakurikuler    peserta    didik,    serta    sosialisasi    dan 

informasi kalender kejuaraan yang ditargetkan 

e)  Melaksanakan  Home  Visit  terutama  bagi  peserta  didik 

yang bermasalah 

6) Pemberdayaan  Masyarakat  dengan      cara  menjalin 

hubungan   kerja   sama   yang   baik   dengan   lingkungan 

sekolah serta meningkatkan peran dan fungsi komite 

sekolah 

7)  Manajemen Strategik Sekolah yaitu: a) Menganalisis visi 

misi agar lebih tepat dengan perkembangan. b) Menyusun 

program  kerja  sekolah.  c)  Membuat  rencana 

pengembangan sekolah. 

 
 

B.  Paparan Data Khusus Strategi Public Relation  dalam 
 

Meningkatkan Citra Sekolah. 
 

1.   Penyusunan Rencana Strategik Publik Relation dalam 
 

Meningkatkan  Citra  Sekolah  Unggulan  Di  SMKN  1 
 

Geger Madiun 
 

Dalam dunia pendidikan, setiap sekolah memiliki 

caranya sendiri agar diterima masyarakat. Berbagai strategi 

juga dibutuhkan agar nama sekolah benar dikenal dan 



 

 

dipercaya  sebagai  lembaga  pendidikan  harapan 

masyarakat. Melihat dari beberapa sekolah unggulan yang 
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ada, beberapa cara agar sekolah dipercaya oleh masyarakat 

yaitu: sekolah mengedepankan nilai-nilai kehidupan 

bermasyarakat disamping prestasi unggul, sekolah 

menyelenggarakan nilai-nilai keagamaan  yang mewarnai 

setiap kegiatan, sekolah memiliki tolok ukur yang tinggi di 

area sekolah tersebut berada sehingga berlomba-lomba 

menjadi sekolah favorit, dan masih banyak yang lainnya. 

Dalam mewujudkan sekolah unggulan, sekolah 

favorit, sekolah idaman masyarakat, selain memiliki 

program-program yang unggul dan menarik juga 

dibutuhkan di masa depan, tentunya juga perlu adanya 

strategi yang tepat dalam menyerukan sekolah terhadap 

masyarakat. Di SMKN 1 Geger Madiun hal ini 

menghandalkan public relation  sebagai pelopor pencitraan 

sekolah. 

Public Relation di SMKN 1 Geger Madiun 

merupakan suatu hal  yang penting dalam melaksanakan 

program sekolah. Berikut yang dapat peneliti rangkum 

mengenai keberadaan public relation di SMKN 1 Geger 

Madiun berdasarkan keterangan Nurhadi selaku sekretaris 

public relation (humas): 
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Kepala sekolah 
 

 

Waka Humas 
 
 
 

Sekretari                                           Bendahara 
 

 
 

Pokja prakerin            Koord BKK           Koord Website 
 

 
Gambar  4.1  Struktur  Public  Relation  di  SMKN  1 

Geger Madiun.
112

 
 

 
 

Disamping itu Nurhadi juga menjelaskan: 
 

Public Relation atau yang biasa dikenal humas di 

SMKN  1  Geger  Madiun  ini  memiliki  beberapa 

tugas dan fungsinya, ya diantaranya: di awal, 

merencanakan program hubungan masyarakat dan 

individu, kemudian mempromosikan dan 

mengkoordinir pemasaran tamatan (lulusan), lalu 

mengkoordinir pemetaan Dunia Usaha dan Dunia 

Industri,  selanjutnya  mengkoordinir  pengelolaan 

unit  produksi.  Merencanakan  program  ini  mbak 
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Mei 2018 



 

 

127 

 
biasanya dilakukan sebelum akhir tahun ajaran. 

Diawali dari tim atau dari kehumasan mencetuskan 

beberapa poin program, kemudian nanti akan 

dibahas  pada  rapat  besar,  yaitu  rapat  bersama 

kepala sekolah, perangkat sekolah guru dan 

karyawan-karyawan.   Selanjutnya   dari   rapat   itu 

akan ditambahi beberapa program yang lainnya. 

Setelah program disetujui barulah kita action misal 

salah satu programnya yaitu memasarkan lulusan, 

ya  kita carikan  link  yang dibutuhkan  oleh anak- 

anak bahkan dari pihak sekolah mengantarkan 

langsung ke lembaga atau institusi yang diminati 

peserta didik tersebut. Untuk mengkoordinir 

pemetaan DU dan DI ini kita (PR) yang mengawali 

komunikasi mbak, jadi setelah diawali begitu nanti 

akan dilanjutkan dengan semacam surat perjanjian 

sebagai legalitasnya baru jika kedua pihak sudah 

sepakat maka akan dilaksanakan. Nah untuk 

mengawali ini, biasanya kita lakukan ngobrol- 

ngobrol santai mbak, jadi tidak langsung bawa 

proposal begitu. Ya.. semacam diskusi dulu baru 

nanti ada ide atau gagasan kita tindak lanjuti. Nah 



 

 

setelah  ini  berhasil,  selanjutnya  kita  rencanakan 



 

 

128 
 

unit produksinya yang didalamnya termasuk 

promosi   program   kepada   calon   peserta   didik 

(peserta didik), selain itu juga bekerja sama dengan 

pihak      lain      di      internal      sekolah      dalam 

penyelenggaraan program tersebut.
113

 
 

 
 

Mengenai  program  public  relation  di  SMKN  1 
 

Geger Madiun setiap tahunnya tidak selalu sama. 

Melainkan disesuaikan dengan apa yang sedang dan akan 

dibutuhkan oleh sekolah. Masih dari penjelasan Nurhadi 

selaku Wakil Kepala Bagian Kehumasan sebagai berikut: 

 
 

Sedangkan program Public Relation di SMKN 1 
 

Geger   Madiun   tidak   akan   sama   plek   setiap 

tahunnya. Ada yang ditambah dikurangi pokoknya 

sesuai kebutuhan. Misalnya: Pelaksanaan hubungan 

masyarakat dan individu, memasarkan tamatan 

(lulusan) ke dunia usaha dan dunia industri, 

pengelolaan  tamatan  memilih  dunia  usaha  dan 

dunia industri sesuai dengan program keahlian 

tamatan(lulusan),        menjembatani        kebutuhan 



 

 

industri, menyampaikan kehendak sekolah kepada 
 

113 
Nurhadi, wawancara, Madiun, 12 Mei 2018 
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masyarakat dan industri/penyampaian visi misi dan 

tujuan kepada khalayak umum. Adapun beberapa 

instrumen yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

tugas PR yaitu: Media cetak: surat kabar, majalah 

dan   lainnya.   Media   elektronik:   radio,   televisi, 

media online.
114

 

 
 

Dalam meningkatkan citra sekolah unggulan, 

SMKN 1 Geger Madiun melakukan penyusunan 

perencanaan strategik. Kegiatan ini dilakukan setiap 

mempersiapkan awal tahun pelajaran baru yakni antara 

bulan  Mei  hingga  Juni  dan  setiap  triwulan  dilakukan 

kontrol dan evaluasi. Pelaksanaannya dimulai dengan 

penentuan tujuan sekolah kemudian dilakukan kajian 

analisis SWOT juga hasil pemetaan mutu pendidikan. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sumadi selaku Wakil 

Kepala  Sekolah  sebagai  berikut:  “Pelaksanaan 

perencanaan strategik berasal dari kajian analisis SWOT 

dan juga hasil pemetaan mutu pendidikan yang merupakan 

instrumen  rapat  sekolah.  Semua  wakil  kepala  sekolah, 

sekretaris dan kepala kompetensi keahlian terlibat.”
115

 

 



 

 

 
114 Ibid 
115 

Ibid. 



 

 

130 
 

Pelaksanaan perencanaan strategik diawali dengan 

perumusan visi misi dan tujuan (skala prioritas 

keberhasilan) hingga membangun komunikasi dengan 

seluruh elemen sekolah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Nurhadi selaku Kepala Bagian Humas yakni: 

Perencanaan strategik dilakukan setiap awal tahun 

pelajaran baru yakni di bulan Mei-Juni dan setiap 

tri wulan untuk proses evaluasi. Pelaksanaannya: 

pertama, membuat skala prioritas keberhasilan 

sekolah. Kedua, membuat skala kelemahan, 

ketidakberhasilan PR. Ketiga, evaluasi secara periodik. 

Keempat,   membangun   komunikasi   dengan   semua 

elemen sekolah.
116

 

 

 

Dari penjelasan Nurhadi di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perencanaan strategik dilakukan setiap 

awal tahun ajaran baru yang menghasilkan skala prioritas 

keberhasilan, kelemahan dan ketidakberhasilan. Kemudian 

membangun komunikasi dengan semua elemen yang 

berkaitan hingga dilakukannya proses evaluasi setiap tri 

wulan   sekali.   Proses   kontrol   secara   periodik   juga 
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Ibid. 
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dilakukan   untuk   meminimalisir   hal-hal    yang   tidak 

diinginkan. 

Setelah  melaksanakan  kegiatan  perencanaan, 

berikut ini beberapa contoh keputusan yang didapatkan 

yaitu: pertama, Menumbuhkan citra sekolah di mata 

masyarakat, kedua, Mendorong terciptanya saling 

pengertian antara masyarakat dan sekolah,    ketiga, 

Mempersiapkan dan mengondisikan masyarakat untuk 

masuk di SMKN 1 Geger Madiun, keempat, Memperbaiki 

hubungan  dan  mempererat  jalinan  kerja  sama  antara 

sekolah dengan dunia kerja/usaha. 

Beberapa kesulitan dalam melakukan perencanaan 

strategik yaitu: pertama, Kurangnya komitmen yang sama 

antara   sekolah,   masyarakat,   dunia   usaha   dan   dunia 

industri, kedua, Kurangnya dukungan dari masyarakat, 

ketiga, Penentuan skala prioritas dan pembiayaan serta 

banyaknya agenda yang tidak terstruktur dari instansi luar 

sekolah/luar kedinasan terkait. Dalam penyusunan rencana 

strategik  di  SMKN 1 Geger Madiun  dapat  kita pahami 

lebih mudah dengan bagan berikut ini: 
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Menentukan visi, misi dan tutuan public relation 

 

 

Melakukan analisis SWOT 
 

Menentukan arah strategi dalam bentuk program 
 

 

Mengidentifikasi program dan proyeksi keuangan 
 

 

Pelaksanaan program 
 
 

Pengukuran dan pengawasan 

 
Evaluasi 

 

 
Gambar 4.2 Penyusunan Rencana Strategik Public Relation 

 

di SMKN 1 Geger Madiun 
 

 
2.   Analisis Swot Rencana Strategik Publik Relation dalam 

 

Meningkatkan  Citra  Sekolah  Unggulan  Di  SMKN  1 
 

Geger Madiun 
 

Pada kesempatan tertentu PR SMKN 1 Geger 

Madiun melakukan analisis SWOT dengan hasil 

sebagaimana pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.7 Analisis SWOT SMKN 1 Geger Madiun
117

 
 

Internal 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eksternal 

 
 
Strengths (kekuatan): 
 

 Kedisiplinan tinggi. 
 

 Keagaamaan yang kuat. 
 

 Memiliki banyak relasi. 

 
 
Weakness (kelemahan): 
 

  Sifat egois masih 

tinggi. 

  Pendanaan yang 

minim. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Opportunity 
 

(peluang): 
 

 Menjadi 
 

SMK favorit. 
 

 Dapat 

menyalurkan 

banyak 

tenaga kerja. 

S-O 
 

Memanfaatkan kekuatan 

untuk peluang 

 Kedisiplinan dan 

keagamaan yang kuat 

dapat menjadi icon 

utama dalam 

memperkenalkan 

SMKN 1 Geger 

Madiun kepada 

masyarakat sehingga 

dapat diterima bahkan 

menjadi sekolah 

favorit. 

   Dengan disiplin 

disertai agama yang 

kuat dapat 

W-O 
 

Menanggulangi 

kelemahan dengan 

memanfaatkan peluang 

   Membumingkan 

kerendahan hati dan 

solidaritas untuk 

mewujudkan SMK 

favorit. 

   Memaksimalkan 

penyaluran lulusan 

sebagai tenaga kerja 

yang handal 

sehingga menambah 

kepercayaan relasi 

untuk mendapatkan 

program 

 



 

 

 
117  

Pedoman Mutu SMKN 1 Geger Madiun, dokumentasi, Ruang Guru, 12 
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 menjadikan lulusan 

 

SMKN 1 Geger 

Madiun lebih 

dipercaya sehingga 

mendapatkan lebih 

banyak relasi lagi. 

pembelajaran demi 
 

menghemat biaya 

dari sekolah. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Threats 
 

(tantangan) : 
 

 Dapat 

mengikuti 

perkembanga 

n zaman 

 Lebih kreatif 

dan inovatif 

dalam 

mendesain 

pembelajaran 

S-T 
 

Menggunakan kekuatan 

untuk menghadapi 

tantangan 

  Dengan kedisiplinan 

dan keagaamaan 

yang kuat menjadi 

benteng diri dalam 

menghadapi 

perkembangan 

zaman. 

  Memanfaatkan 

berbagai relasi untuk 

mendesain 

pembelajaran yang 

inovatif dan 

menyenangkan 

W-T 
 

Memperkecil 

kelemahan dalam 

menghadapi tantangan 

   Suatu kekurangan, 

tentang dana 

misalnya memacu 

kreatifitas pihak 

SMKN 1 Geger 

Madiun untuk 

menambah pihak 

yang diajak 

kerjasama, lebih 

serius dalam 

mendidik peserta 

didik siswi untuk 

menjadi generasi 

muda yang tangguh 

dan produktif baik 

dalam dunia usaha 

maupun industri. 
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Keberadaan peserta didik sangat dibutuhkan di 

sekolah karena peserta didik merupakan subjek sekaligus 

objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. 

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan 

sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, 

kecerdasan  intelektual,  sosial,  emosional  dan  kewajiban 

peserta didik.
118  

Melihat keadaan yang ada, kedisiplinan 
 

merupakan hal terpenting dalam menjalankan tugas dan 

kegiatan di SMKN 1 Geger madiun. Kedisiplinan tidak 

hanya untuk peserta didik namun untuk seluruh warga 

sekolah. Dengan demikian kegiatan serta tugas dapat 

terlaksana dengan baik dan berbagai masalah dapat segera 

diidentifikasi. SMKN 1 Geger madiun juga menjunjung 

nilai-nilai keagamaan serta nilai budaya sehingga seluruh 

warga sekolah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban 

dengan baik, dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa 

meninggalkan nilai budaya yang ada. Dengan demikian 

peserta  didik  SMKN  1  Geger  madiun  diajarkan  untuk 

selalu mengikuti informasi terbaru mengikuti kegiatan- 

kegiatan    yang    dinilai    dibutuhkan    untuk    mengasah 

kemampuan  dan  keterampilan dalam  dunia  industri  dan 
 



 

 

118  
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dunia usaha dengan menghargai serta menerapkan warisan 

leluhur dengan  baik.  Sebagaimana  yang dijelaskan  oleh 

Eko Budhiarto selaku sekretaris PR SMKN 1 Geger 

madiun: 

Dalam kita bekerja maupun belajar disiplin adalah 

kunci utama, karena dengan disiplin tugas dan 

kewajiban dapat terlaksana dengan baik. 

Kedisiplinan juga sertai kuatnya agama. Ilmu 

pengetahuan akan semakin mantab dengan disiplin 

dan agama. Adat dan budaya juga jangan sampai 

ditinggalkan karena itu merupakan warisan leluhur 

kita.
119

 
 

 

Banyak hal yang ingin dicapai oleh SMKN 1 Geger 

madiun, namun tidak sepenuhnya keseluruhan dapat 

terlaksana dengan baik melihat adanya kelemahan serta 

tantangan yang ada. Melihat tantangan perkembangan 

zaman yang tak dapat dipungkiri dapat merubah pola pikir 

serta sikap para peserta didik yang sedang maupun akan 

belajar di SMKN 1 Geger madiun, berpegang teguh pada 

nilai   serta   peraturan   sekolah   merupakan   hal   yang 

terpenting. Setiap peserta didik pasti dibekali kedisiplinan. 
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SMKN  1  Geger  madiun  percaya  bahwa  dengan 

kedisiplinan yang tinggi dapat mengubah kebiasaan yang 

kurang baik menjadi profesional. Kedisiplinan disertai 

pemahaman akan keagamaan menjadikan peserta didik- 

siswi SMKN 1 Geger Madiun menjadi mantab dalam 

belajar dan bekerja bahkan di manapun mereka berada. 

Setiap lembaga memiliki kelebihan dan kelemahan 

masing-masing sehingga membuat kendala setiap program 

atau kegiatan yang hendak dilaksanakan. Diantara 

kelemahan tersebut yaitu masih ada sifat egois dari 

beberapa individu dari warga sekolah. Selain itu program 

yang  besar  pasti  membutuhkan  dana  yang  cukup  besar 

pula ini membuat SMKN 1 Geger Madiun juga  sedikit 

harus lihai dalam menyiasati agar program tersebut dapat 

terlaksana dengan baik. Masih banyak kelemahan yang ada 

namun hal itu tidak lantas membuat SMKN 1 Geger 

Madiun   getar   untuk   maju.   Justru   segala   kelemahan 

tersebut   menjadi   pemicu   semangat   untuk   melakukan 

kreasi, inovasi demi tercapainya tujuan. Dalam hal ini Eko 

mengatakan,  “Banyak  sebenarnya kelemahannya, seperti 

adanya egoisitas dari beberapa orang, dan yang peling 

terasa adalah dana. Karena dana ini menjadi modal awal 
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selain tim yang solid dan siap, akan tetapi justru ini jadi 

pemacu sekolah kita untuk lebih semangat lagi.”
120

 

Jika  dilihat  dari  sisi  peluang  SMKN  1  Geger 

madiun memiliki peluang cukup besar di tengah 

masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  maraknya  wali  peserta 

didik   yang   lebih   selektif   terhadap   lembaga   sekolah. 

Mereka   menginginkan   putra-putri   mereka   agar   dapat 

belajar dengan baik, bisa mengikuti perkembangan zaman, 

mendapatkan pengetahuan serta dididik untuk disiplin, 

paham akan tugas dan  kewajiban. Dengan bekal agama 

yang kuat dapat membentengi putra-putri mereka dari 

kenakalan remaja yang kian marak. 

Ditinjau dari segi tantangan, SMKN 1 Geger 

Madiun memiliki segudang tantangan yakni 

mempertahankan nilai yang ada, lebih aktif dan kreatif 

dalam mendidik peserta didik agar terbentuk karakter yang 

baik serta tercapai tujuan. Selain itu krativitas harus ada 

untuk memenuhi segala kebutuhan dari sekolah. Seperti 

melakukan pengadaan sarana prasarana yang belum ada 

melengkapi aspek yang dirasa masih kurang, dan tentunya 

seluruh warga sekolah diuntut untuk dapat kompak dan 



 

 

aktif    dalam    melaksanakan    kegiatan    sekolah.    Eko 
 

120 
Ibid. 
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menjelaskan, “Seiring perjalanan SMKN 1 Geger madiun, 

sebenarnya peluang untuk tetap eksis di masyarakat sangat 

besar, namun tantangannya juga besar. Peluang karena kita 

sudah terkenal kedisiplinannya sehingga masyarakat tidak 

ragu lagi, adapun tantangannya, kita dituntut untuk lebih 

aktif  dan  kreatif.  Harus  punya  cara  (jurus  jitu)  supaya 

tujuan kita tercapai.”
121

 
 

Dengan hasil analisis SWOT di atas, tim public 

relation  di  SMKN  1  Geger Madiun  dapat  merumuskan 

beberapa program secara umum seperti:
122

 

a.   Pelaksanaan hubungan masyarakat dan individu. 
 

b.   Memasarkan tamatan (lulusan) ke dunia usaha dan 

dunia industri. 

c.   Pengelolaan  tamatan  Memilih  dunia  usaha  dan 

dunia industri sesuai dengan program keahlian 

tamatan (lulusan). 

d.   Menjembatani kebutuhan industri. 
 

Berikut    beberapa    program    PR    SMKN    1 
 

MadiunTahun 2018-2019 diantaranya:
123

 

 
 
 

121 Ibid. 
122  

Pedoman Mutu SMKN 1 Geger Madiun, dokumentasi, Ruang Guru, 12 



 

 

Mei 2018 
123 

PKKS Program KRJ SMKN 1 Geger Madiun, dokumentasi, Ruang 

Guru, 12 Mei 2018 
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NO 
 

TUJUAN 
 

KEGIATAN 
INDIKA 

TOR 

 
LANGKAH 

 
PJ 

 
 

 
1 

Untuk 

koordinasi 

rapat 

pengurus 

UPJ 

Sekolah 

Merencanaka 

n rapat 

pengurus UPJ 

sekolah awal 

tahun 

pelajaran 

 
Mengund 

ang 

semua 

Waka 

 
-   Membahas 

program 

kerja UPJ 

Sekolah 

 
-   Kepala 

Sekolah 

-   Urs. 

Humas 

 

 
 

2 

Untuk 

menyusun 

kebutuhan 

UPJ 

sekolah 

 
Merencanaka 

n kebutuhan 

UPJ sekolah 

Terlaksan 

anya 

program 

UPJ 

sekolah 

 
 

-   Terbentukny 

a UPJ 

 

-   Kepala 

Sekolah 

-   Urs. 

Humas 

 
 
 
 

3 

 
Untuk 

menyusun 

kebutuhan 

UPJ 

sekolah 

 
 

Merencanaka 

n rapat 

pengurus UPJ 

sekolah 

Terpenuh 

inya 

seluruh 

posisi 

pengurus 

UPJ 

Sekolah 

 
 

-   Pembentukan 

panitia UPJ 

sekolah 

- 

-   Kepala 

Sekolah 

-   Urs. 

Humas 

-   pengurus 

UPJ 

sekolah 

 
 
 
 

4 

 
 

Untuk 

menyusun 

program 

UPJ 

 

 
 

Melaksanaka 

n program 

UPJ sekolah 

 
Terlaksan 

anya 

program 

UPJ 

sekolah 

 

-   Program 

kemudian 

dilaksanakan 

sesuai 

dengan 

program 

-   Kepala 

Sekolah 

-   Urs. 

Humas 

-   pengurus 

UPJ 

sekolah 



 

 

141 

 
3.   Implementasi Rencana Strategik Public Relation dalam 

 

Meningkatkan  Citra  Sekolah  Unggulan  Di  SMKN  1 
 

Geger Madiun 
 

Dalam mengimplementasi rencana strategik, PR 

SMKN 1 Geger Madiun mengutamakan komunikasi secara 

langsung dengan seluruh pihak yang terkait, hal ini 

dipercaya dapat mempermudah dalam mengutarakan 

maksud  dan  tujuan.  Selain  itu  dengan  berkomunikasi 

secara langsung dapat mengurangi kesalahpahaman dalam 

berkomunikasi. Komunikasi langsung tidak hanya 

dilakukan  di  awal  pertemuan atau  akan  mempersiapkan 

suatu kegiatan saja, namun komunikasi langsung di sini 

juga dilakukan seiring berjalannya kerja sama hingga 

berakhirnya kerja sama. Seiring berjalannya komunikasi 

langsung media-media lain menjadi pendukung dalam 

berkomunikasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Eko 

Budhiarto selaku sekretaris PR, “Kita berkomunikasi kunci 

utama adalah komuikasi langsung, karena dengan ketemu 

langsung keinginan kita ersampaikan, misskomunikasi bisa 

diminimalisir.  Untuk  berkas  atau  surat  itu  setelah  kita 

bertemu, ngobrol dan sebagainya.”
124
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Eko Budhiarto, wawancara, Madiun 12 Mei 2018 
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Diantara media yang dimanfaatkan oleh PR SMKN 
 

1 Geger Madiun yaitu: internet yang digunakan untuk 

membuat akun media sosial seperti youtube, instagram dan 

website. Berikut ini beberapa contohnya:
125

 

 
 

 
 

Gambar 4.3 Dokumentasi kegiatan-kegiatan SMKN 1 Geger 
 

Madiun yang dipublikasikan pada youtube. 
 

 
 
 

Gambar 4.4 dokumentasi penerimaan peserta didik-siswi baru 

yang dipublikasikan melalui website. 
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Pedoman Mutu SMKN 1 Geger Madiun, dokumentasi, Ruang Guru, 12 

Mei 2017 



 

 

143 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 4.5 dokumentasi kejuaraan sepak bola yang diraih oleh 
 

SMKN 1 Geger Madiun yang dipublikasikan melalui akun Instagram 
 

 
 

Adapun media lainnya yakni tv, radio dan masih 

banyak lagi yang dimanfaatkan oleh PR SMKN 1 Geger 

Madiun. Pada intinya segala sesuatu akan dimanfaatkan 

demi berlangsungnya komunikasi dan penyampaian 

informasi agar tepat sasaran. Sehingga pihak eksternal bisa 

mendapat informasi terkini dengan baik. 

Sedangkan di sisi lain, berdasarkan data yang 

didapatkan ada beberapa hal yang dilakukan oleh SMKN 1 

Geger  Madiun  dalam  meningkatkan  citra  sekolah 

unggulan, diantaranya dalam kegiatan sekolah menjunjung 



 

 

tinggi nilai keagamaan, kedisiplinan, motivasi dan 

kerjasama  industri.  Tenaga  pendidik  dan  kependidikan 
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direkrut berdasarkan pengadaan dari BKN dan seleksi 

terbatas (Guru Honorer) kemudian ditempatkan sesuai 

dengan  latar  belakang  pendidikan  (ijazah)  atau 

kemampuan  akademik  kecuali  mata  pelajaran  tertentu 

yang tidak ada pengampunya. Penempatan tugas juga 

disesuaikan kompetensi dan skill yang dimiliki. Setiap 

tahun dilakukan evaluasi guru. Jika guru tersebut baik 

(berprestasi) maka akan diberi kepercayaan yang lebih 

dengan memberikan reward tambahan jam mengajar 

misalnya   dan   sebaliknya   jika   guru   tersebut   kurang 

produktif maka akan mendapatkan penyikapan yang tegas, 

misalnya dengan mengurangi jam mengajar atau beban 

tanggung jawab yang dimiliki. 

Dalam  membangun  citra sekolah SMKN  1  Geger 

Madiun juga melakukan kerja sama di berbagai aspek 

misalnya kerja sama dalam persiapan kurikulum, praktik 

magang, training (pelatihan) penyaluran lulusan serta 

sertifikasi peserta didik dan guru yang diantaranya 

dilakukan dengan PT Astra Honda Motor, MPM Motor, 

PT Axio, PT Alfarea Trijaya, PT SAI, beberapa Perguruan 

Tinggi baik Negeri maupun swasta. Kerja sama ini 



 

 

dibangun  sejak  2009.  Namun  yang  menjadi  hambatan 

dalam kerja sama di sini yaitu tidak semua industri relevan 
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dengan jurusan yang ada pada SMKN 1 Geger Madiun 

saat ini, kegiatan kerja sama ini membutuhkan biaya yang 

besar  serta  kurangnya  dorongan  dari  kementerian 

terkait.
126

 

SMKN  1  Geger  Madiun  menggembleng  peserta 
 

didik/siswinya tidak hanya dalam pelajaran saja, namun 

dalam  beberapa  aspek  lain  melalui  kegiatan 

ekstrakurikuler misalnya akan di asah kemampuan peserta 

didik/siswinya   disesuaikan   dengan   bakat   serta   minat 

peserta didik. Beberapa kegiatan ekstra yang ada di SMKN 

1   Geger   Madiun   diantaranya   Pramuka,   PMR,   KIR, 

Velisco, seni tari, Musik, Karate, Batik, Marching Band 

dan   masih   banyak   yang   lainnya   yang   keseluruhan 

berjumlah 21 ekstrakurikuler. Di masing-masing kegiatan 

ekstra ini peserta didik/siswi di gembleng serius sehingga 

peserta didik/siswi benar-benar dinyatakan mampu dan 

sehingga dapat diperhitungkan saat di ajang kompetisi di 

bidang tersebut. Beberapa kejuaraan yang diraih oleh 

peserta didik/siswi di berbagai bidang termasuk dalam 

kegiatan   ekstrakurikuler   akan   membawa   nama   baik 

sekolah dan mengharumkan SMKN 1 Geger Madiun di 

kancah kabupaten, provinsi hingga nusantara yang mana 
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Profil SMKN 1 Geger Madiun, dokumentasi, Ruang Guru, 12 Mei 2018. 
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pada akhirnya akan menjadi magnet pada calon  peserta 

didik dan wali peserta didik untuk berbondong-bondong 

memercayakan putra-putrinya menuntut ilmu di SMKN 1 

Geger Madiun. Selain kegiatan ekstrakurikuler yang 

menggema, lulusan atau para alumni dari SMKN 1 Geger 

Madiun ini juga dipercaya dapat bertugas sesuai dengan 

bidang masing-masing dengan bekal kedisiplinan dan 

keagamaan dari sekolah. Hal ini membuat dunia usaha dan 

dunia industri menjadi semakin percaya dan yakin pada 

SMKN 1 Geger Madiun. 

Berikut ini berapa penilaian dari peserta didik-siswi 

mengenai sekolahnya: 

a. SMKN 1 Geger Madiun merupakan sekolah yang 

mengajarkan tentang kedisiplinan. Menggembleng fisik 

dan mental melalui Taruna sangat berarti. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Anita Wulandari siswi kelas XII 

program Akuntansi sebagai berikut: 

Saya bangga sekolah di SMKN 1 Geger Madiun 

ini, karena di sini saya dididik untuk disiplin. Yakni 

lewat kegiatan ekstra Taruna yang di instrukturi 

langsung   oleh   purnawirawan   TNI   AD.   Selain 



 

 

belajar juga diberi kesempatan mengembangkan 

potensi  diri.  Saya  mengetahui  tentang  SMKN  1 
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Geger Madiun ini dari saudara saya yang dulunya 

juga sekolah di sini. Saudara saya juga bisa 

berprestasi dalam bidang olahraga.
127

 

 
 

b. Selain kedisiplinan SMKN 1 Geger Madiun juga 

mendedikasikan kejujuran dan keterampilan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Anisa Rahmawati 

siswi kelas XI Perbankan Syari’ah, “Saya merasakan 

betul sekolah di SMKN 1 Geger Madiun ini dapat 

pelajaran (materi sekolah) selain itu juga mendapatkan 

pendidikan kedisiplinan. Sikap jujur dan keterampilan 

sangat di utamakan ya.. karena memang nantinya kami 

akan  terjun  langsung  dalam  dunia  kerja,  sehingga 

penilaian sikap sangatlah diutamakan.”
128

 
 

c.   SMKN 1 Geger Madiun menjadi tumpuan cita-cita dan 

masa depan peserta didik-siswinya dengan banyaknya 

lulusan yang diterima kerja di berbagai dunia usaha dan 

industri. Dalam hal ini seorang peserta didik jurusan 

Teknik Komputer dan Jaringan yang bernama Hafidz 

Arif Rahmawan mengatakan: 
 
 
 



 

 

 
127 Anita Wulandari, wawancara, Madiun 12 Mei 2018 
128 

Anisa Rahmawati, wawancara, Madiun 12 Mei 2018 
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Saya melihat SMKN 1 Geger Madiun ini harapan 

dan kebanggaan semuanya. Banyak peserta didik 

siswi lulusan sini yang diterima kerja di berbagai 

lembaga,  institusi  maupun  lainnya sesuai  dengan 

bidangnya masing-masing. Selain itu banyak 

prestasi yang diraih oleh peserta didik siswi SMKN 

1 Geger Madiun baik dalam internal sekolah, 

maupun  eksternal  baik  dalam  bidang  akademisi 

maupun bidang lainnya.
129

 

 
 

Pada dasarnya  pelaksanaan program public relation 

di SMKN 1 Geger Madiun lebih mengutamakan 

konsolidasi. Yakni berkomunikasi secara langsung dengan 

pihak-pihak yang terkait untuk membahas berbagai tujuan. 

kemudian mengambil solusi tengah agar berbagai tujuan 

kedua belah pihak dapat terlaksana dengan semaksimal 

mungkin. 

 
 

C.  TEMUAN PENELITIAN 

Berdasarkan deskripsi di atas, ditemukan beberapa 

hal penting pada model perencanaan strategik public 



 

 

relation  di  SMKN  1  Geger  Madiun  yakni  pengenalan 
 

129 
Hafidz Arif Rahmawan, wawancara, Madiun 12 Mei 2018 
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situasi, penetapan tujuan, mendefinisikan khalayak, 

memilih media, merencanakan anggaran, dan mengukur 

hasil. Adapun penjelasan dari masing-masing poin 

sebagaimana berikut ini: 

1.   Pengenalan situasi 
 

Dalam  tahap  pengenalan  situasi  di  SMKN  1 
 

Geger  Madiun  tentunya  melakukan  sebuah  analisis 

baik analisis internal maupun eksternal yang pada 

akhirnya menjadi acuan untuk diambilnya keputusan. 

Salah satu metode yang paling sering digunakan oleh 

public relation di SMKN 1 Geger Madiun yakni 

pengumpulan pendapat dan studi sikap di mana salah 

satu dari public relation melakukan wawancara dan 

mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sejumlah 

responden sampel yang dianggap mewakili. Biasanya 

sampel di sini diambil dari pihak guru, peserta didik 

dan karyawan sekolah (sebagai pihak internal sekolah) 

kemudian dari pihak eksternal diantaranya ada wali 

peserta didik, masyarakat sekitar dan pihak (instansi) 

yang telah maupun yang akan diajak kerja sama. 

Kemudian jawaban mereka dikumpulkan dan 

dikelompokkan dalam kategori yang telah ditentukan. 



 

 

Misalnya  pembahasan  mengenai  ketertiban  peserta 
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didik saat akan pelaksanaan kegiatan belajar, saat 

kegiatan belajar maupun setelah usai kegiatan belajar 

telah kondusif atau masih membutuhkan pembenahan. 

Public relation di SMKN 1 Geger Madiun juga 

seringkali menjadi kegiatan memecahkan masalah 

sekolah. hal ini dikarenakan antara kegiatan public 

relation  dan  kegiatan  pemecahan  masalah  sangat 

terkait erat melihat posisi public relation yang sebagai 

jembatan antara berbagai pihak sekolah. 

2.   Penetapan tujuan 
 

Sebelum public relation menetapkan program 

atau hal-hal yang akan dilaksanakan tentunya public 

relation memiliki tujuan tertentu. Diantara tujuan- 

tujuannya yaitu: pertama, Menumbuhkan citra sekolah 

di mata masyarakat, kedua, Mendorong terciptanya 

saling pengertian antara masyarakat dan sekolah, 

ketiga, Mempersiapkan dan mengkondisikan 

masyarakat untuk masuk di SMKN 1 Geger Madiun, 

keempat, Memperbaiki hubungan dan mempererat 

jalinan kerja sama antara sekolah dengan dunia 

kerja/usaha. 



 

 

151 

 
3.   Mendefinisikan khalayak 

 

Khalayak yang menjadi relasi public relation 

tentunya  sangatlah  banyak  dengan   cakupan   yang 

sangat luas. Untuk itu public relation perlu 

mendefinisikan khalayak terlebih dahulu sebelum 

menentukan langkah. Dengan jenis dan jumlah 

khalayak  yang  lebih  terbatas,  public  relation  akan 

lebih efektif dan efisien dalam menggarapnya. 

Misalnya khalayak eksternal dapat dibedakan 

berdasarkan sumber daya manusianya, lokasi domisili, 

dan lainnya. Dengan pendefinisian yang lebih spesifik, 

maka akan semakin mempermudah public relation 

mengenali khalayak sehingga lebih mudah pula dalam 

mengambil langkah dan solusi. 

4.   Memilih media 
 

Teknik dan media yang dipilih oleh public 

relation SMKN 1 Geger Madiun didasarkan pada 

kebutuhan, anggaran dan sasaran serta memanfaatkan 

momen-momen penting. Misalnya pemublikasian 

prestasi yang baru saja diraih oleh sekolah dengan 

bekerja   sama   dengan   pihak   berita   harian   yang 

memiliki program ekspos prestasi sekolah. selain itu 



 

 

agar tidak lekas hilang dan dapat di akses kapanpun 
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dan di manapun penggunaan internet juga sangat 

dimanfaatkan dengan baik melihat maraknya dunia 

internet saat ini. 

5.   Perencanaan anggaran 
 

Public relation merupakan kegiatan padat karya, 

sehingga pos pengeluaran pengeluaran dana juga tidak 

diragukan  harus  lebih  diperhitungkan  lagi.  Selain 

untuk gaji personel pada pemakaian alat-alat maupun 

fasilitas pendukung juga harus dimantapkan. Terlebih 

jika ada permasalahan tak terduga yang membutuhkan 

penyelesaian secara masif. Di SMKN 1 Geger Madiun 

selalu melakukan rancangan anggaran untuk setiap 

tahunnya ditambah biaya hal-hal tak terduga. Jika 

dalam anggaran tersebut membengkak maka akan 

dipelajari kembali kasusnya jika memang bersifat 

segera dan penting maka akan ada dana talangan. 

Namun jika dirasa masih bisa di pending maka akan 

dimasukkan pada anggaran tahun berikutnya. Apabila 

dalam perencanaan anggaraan tersebut mendapatkan 

saldo, maka dari saldo tersebut akan disimpan untuk 

saving di tahun berikutnya. 
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6.   Mengukur hasil 

 

Setiap pelaksanaan program dari public relation 

akan dievaluasi baik secara internal pihak public 

relation sendiri maupun secara bersama dengan saat 

rapat besar. Hal ini dilakukan karena pihak public 

relation SMKN 1 Geger Madiun ini menyadari bahwa 

tidak   akan   berjalan   lancar   segala   kegiatan   atau 

program dari public relation tanpa adanya pihak luar. 

Oleh karena itu public relation sangat terbuka dan 

menerima masukan demi lancarnya dan dapat 

tercapainya tujuan bersama. 

Selain itu pada analisa SWOT terdapat beberapa 

poin penting sebagai dasar public relation dalam 

melaksanakan tugas diantaranya: 

1.   Kedisiplinan dan keagamaan yang kuat dapat menjadi 

icon utama dalam memperkenalkan SMKN 1 Geger 

Madiun kepada masyarakat sehingga dapat diterima 

bahkan menjadi sekolah favorit: SMKN 1 Geger 

Madiun menjunjung tinggi nilai agama disertai dengan 

kedisiplinan akan menjadi magnet bagi masyarakat 

untuk mempercayakan   putra-putrinya   menempuh 

pendidikan di SMKN 1 Geger Madiun. 
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2.   Nilai disiplin serta agama yang kuat dapat menjadikan 

lulusan SMKN 1 Geger Madiun lebih dipercaya 

sehingga mendapatkan lebih banyak relasi lagi namun 

juga perlu diimbangi dengan sikap kerendahan hati, 

solidaritas dan cepat tanggap sehingga SMKN 1 Geger 

Madiun menjadi favorit bagi semua pihak. 

3.   Memaksimalkan  penyaluran  lulusan  sebagai  tenaga 

kerja yang handal sehingga menambah kepercayaan 

relasi untuk mendapatkan program pembelajaran demi 

menghemat biaya dari sekolah. Dengan kedisiplinan 

dan  keagaamaan  yang  kuat  menjadi  benteng  diri 

dalam menghadapi perkembangan zaman. 

4. Memanfaatkan berbagai relasi untuk mendesain 

pembelajaran yang inovatif dan menyenangkanSuatu 

kekurangan,  tentang  dana  misalnya  memacu 

kreatifitas pihak SMKN 1 Geger Madiun untuk 

menambah pihak yang diajak kerjasama, lebih serius 

dalam mendidik peserta didik siswi untuk menjadi 

generasi muda yang tangguh dan produktif baik dalam 

dunia usaha maupun industri. 

Pada tahap implementasi perencanaan strategik, 



 

 

SMKN 1 Geger Madiun menggandeng berbagai pihak 

sekolah  sesuai  dengan  porsinya  masing-masing.  Prgram 
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public relation disosialisasikan terlebih dahulu kemudian 

dilaksanakan sesuai dengan tahapannya. Beberapa pihak 

yang terlibat dalam implementasi program public relation 

diantaranya:   guru,   siswa,   para   karyawan,   masyarakat 

sekitar hingga berbagai relasi. Dalam implementasi 

perencanaan strategik, public relation SMKN 1 Geger 

Madiun memanfaatkan secara maksimal segala fasilitas 

yang ada. Misalnya fasilitas internet untuk sosialisasi pada 

media masa, ruang konsolidasi dengan pihak eksternal, 

program  sekolah  yang dapat  berkaitan  langsung dengan 

wali, komite sekolah maupun relasi. 

Pada poin peningkatan mutu sekolah, public relation  SMKN 1 
 

Geger Madiun berusaha menjembatani adanya kelas industri 

diantaranya dengan mensosialisasikan standar industri tidak 

hanya pada peserta didik, namun kepada seluruh warga agar 

seluruhnya dapat mendukung terealisasinya peningkatan mutu 

tersebut. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan individu 

dilakukan secara terbuka maupun tertutup disesuaikan dengan 

sifat dari urusan yang ada. Pengelolaan dan pemasaran tamatan 

(lulusan) ke dunia usaha maupun industri dipersiapkan sebelum 

peserta  didik  menempuh  ujian  akhir.  Jadi  public  relation 

dibantu guru dan lainnya merekap segala lowongan kerja yang 



 

 

kemudian dianalisis dan dipersiapkan untuk para peserta didik. 
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Sehingga saat peserta didik hendak meninggalkan bangku 

sekolah, mereka telah memiliki arah/tujuan pasca sekolah. 

kebutuhan industri  yang  kian meningkat  dan  maju  tentunya 

membutuhkan skill yang handal. Public relation dibantu guru 

juga beberapa pihak terkait melakukan persiapan hingga 

penyaringan peserta didik sehingga didapatkan tamatan 

(lulusan) yang unggul sesuai yang diharapkan oleh kebutuhan 

industri. 
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BAB V 

 

ANALISIS PERENCANAAN STRATEGIK PUBLIC 

RELATION DALAM MENINGKATKAN CITRA SMKN 1 

GEGER MADIUN 
 

 
 

Pada bab sebelumnya telah memaparkan temuan 

lapangan terkait profil sekolah dan lainnya hingga temuan 

mengenai beberapa hal terkait perencanaan strategik PR di 

SMKN 1 Geger Madiun. Pada bab V ini peneliti akan 

menganalisis  tentang  perencanaan  public  relation  SMKN  1 

Geger Madiun menggunakan teori-teori yang telah disiapkan 

pada bab dua. Adapun hasil analisis sebagai berikut: 

 
 

A.  Penyusunan Rencana Strategik Public Relation dalam 
 

Meningkatkan Citra Sekolah Unggulan di SMK N 1 
 

Geger Madiun 
 

Menjalankan dan mengelola sekolah agar mampu 

bersaing dengan sekolah lain dan mampu menghadapi 

permasalahan mutu yang terjadi saat ini membuat sekolah 

menggunakan segala cara agar apapun yang menjadi 

kekurang akan dilengkapi, kesalahan-kesalahan akan 

diperbaiki sehingga terwujud sekolah bermutu dan 



 

 

unggulan di mata semua pihak. Memberikan kepercayaan 
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agar masyarakat menaruh harapan besar serta 

mempercayakan  putra-putri  mereka  mengenyam 

pendidikan di sekolah. Banyak hal yang perlu disiapkan 

dan dilakukan namun sebelum melakukan hal-hal yang 

menjadi tujuan PR terlebih dahulu dilakukan perencanaan 

strategik. Perencanaan strategik menjadi suatu hal yang 

amat terpenting dalam mempersiapkan segala sesuatu yang 

akan dilakukan oleh PR. Mengenai tahapan maupun cara 

yang digunakan bervariasi disesuaikan dengan kondisi dan 

situasi suatu lembaga sekolah tentunya. 

Dalam melakukan perencanaan strategik, PR SMKN 
 

1 Geger Madiun terlebih dahulu menentukan visi, misi dan 

tujuan dari PR baik secara umum maupun khusus yakni 

dengan menentukan skala prioritas sebagaimana yang telah 

dipapar  pada  bab  IV.  Tim  PR  dibantu  dengan  kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah dan guru menganalisis baik 

kelebihan maupun kekurangan, potensi maupun ancaman 

serta membaca peluang yang ada yang kemudian digunakan 

untuk menentukan arah dan merumuskan program-program, 

setelah itu PR dibantu pihak lain melakukan identifikasi 

program yang mana diwujudkan dengan berbagai kegiatan 



 

 

PR. Selanjutnya, PR melakukan pengukuran serta 

pengawasan sampai mana program berjalan dan poin apa 
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saja  yang  sudah  tercapai,  mencatat  tanggapan  berbagai 

pihak yang telah terkait. Terakhir PR melakukan koreksi 

terhadap program-program yang telah dilakukan, baik 

kesulitan, tantangan hingga saran yang masuk untuk 

dilakukan perbaikan. 

Melihat runtutan perencanaan strategik di atas, 

peneliti memiliki penilaian bahwa perencanaan yang 

dilakukan oleh SMKN 1 Geger Madiun merupakan 

perpaduan perencanaan strategik yang dirumuskan oleh M 

Agus Sudrajat dan Edward dengan penjelasan sebagai 

berikut:  Pada tahap  awal  yakni  perumusan  visi  misi  dan 

tujuan, melakukan analisis SWOT, merumuskan strategi 

dengan bentuk program hingga dilakukannya identifikasi 

program merujuk pada strategi yang dimiliki oleh M. Agus 

Sudrajat. Agar mudah dipahami dapat dilihat dalam bagan 

berikut ini: 
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 Menentukan visi, misi dan tutuan public relation  
 

Melakukan analisis SWOT 

Menentukan arah strategi dalam bentuk program                    
 

 
Mengidentifikasi program dan proyeksi keuangan 

 Pelaksanaan program  

 
Pengukuran dan pengawasan 

 

 
Evaluasi 

Gambar 5.1 Penyusunan Rencana Strategik Public Relation di 
 

SMKN 1 Geger Madiun 
 

 
 

Proses penyusunan perencanaan strategik menurut 

M. Agus Sudrajat terdiri dari 4 tahapan yaitu:
130  

1) 

Perumusan misi perusahaan; 2) Analisis keunggulan, 

kelemahan, kesempatan dan ancaman (SWOT); 3) 

Penentuan arah, sasaran dan strategi; 4) Identifikasi 

program  dan  proyeksi  keuangan.  Sedangkan  kelanjutan 

dari      identifikasi      yakni      melakukan      pengukuran, 
 

pengawasan  dan  koreksi  (evaluasi)  ini  merujuk  pada 
 
 
 
 



 

 

130             
Sudrajat,        M         Agus,         Perencanaan        Strategis        : 

http://magussudrajat.blogspot.co.id/2010/11/perencanaan-strategis.html, 

diakses pada 31 Januari 2018 

http://magussudrajat.blogspot.co.id/2010/11/perencanaan-strategis.html
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strategi yang dimiliki oleh Edward sebagaimana berikut: 

Mengukur dan Mengawasi Kemajuan. 

Dalam mengukur dan mengawasi kemajuan, maka 

diperlukan:  1)  Standar  sebagai  tolok  ukur  untuk 

mengetahui  kemajuan,  2)  Umpan  balik  dari  pelaksana 

untuk mengetahui hasil-hasilnya, 3) Berdasar standar 

melakukan penilaian terhadap hasil-hasil yang dicapai. 4) 

Melakukan  koreksi  jika terjadi  penyimpangan.
131   

Kedua 

tahapan strategi tersebut dipadukan sehingga terwujudlah 

suatu program dari PR di SMKN 1 Geger Madiun. 

 
 

B.  Analisis   SWOT   pada   Rencana   Strategik    Publik 

Relation dalam Meningkatkan Citra Sekolah Unggulan 

di SMK N 1 Geger Madiun 

Untuk  mendapatkan program  yang tepat  sasaran, 
 

PR SMKN 1 Geger Madiun menganalisis dengan cara 

analisis SWOT yang kemudian hasil dari analisis tersebut 

digunakan   untuk   menentukan   langkah-langkah   dalam 

upaya  memaksimalkan  dengan  memanfaatkan  kekuatan 
 

 
131   

Edward, Langkah-langkah dalam penyusunan Perencanaan Strategik 

http://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah- 

penyusunan- 

http://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.htmlhttp:/oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.html
http://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.htmlhttp:/oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.html


 

 

perencanaan.htmlhttp://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah- 

langkah-penyusunan-perencanaan.html, diakses pada 19 Juli 2017 

http://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.htmlhttp:/oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.html
http://oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.htmlhttp:/oaththinking.blogspot.co.id/2011/02/langkah-langkah-penyusunan-perencanaan.html
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serta peluang, meminimalisir kelemahan dan mengatasi 

anacaman. Menjadikan tantangan yang ada untuk memacu 

semangat berkarya. Analisis SWOT di sini dilakukan 

bersama dengan melibatkan pihak lain (di luar dari struktur 

PR) demi mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan 

tersebut dilakukan setiap setahun sekali yakni setiap akhir 

tahun ajaran dengan melihat/mengevaluasi hasil yang telah 

didapatkan pada tahun sebelumnya. Dengan begitu PR 

SMKN 1 Geger Madiun dapat mengetahui sejauh mana 

perkembangan   sekolah   dan   apa   saja   yang   hendak 

dilakukan oleh sekolah demi mendapatkan dan 

meningkatkan  citra  sekolah  unggulan.  Dalam 

meningkatkan citra sekolah PR SMKN 1 Geger Madiun 

dituntut untuk melihat (membaca peluang) dengan jeli 

dengan beberapa cara yaitu: menyusun program kegiatan 

yang dapat diliput oleh media, memiliki hubungan yang 

baik  dengan awak  media,  mengatur  dengan  pihak  yang 

diajak  kerja  sama.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang 

dikatakan oleh Prof. H. Hafied Cangara, M.Sc. Ph.d. 

sebagaimana berikut: 

Seorang perencana komunikasi yang cerdas dan 



 

 

profesional dan taktis perlu melihat kekuatan, 

kelemahan,  peluang  serta  ancaman  suatu  usaha, 
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agar bisa berkembang dan tahan dalam daya saing. 

Ia juga harus memiliki kemampuan untuk bisa 

membuat  komunikasi  itu  menjadi  relevan, 

persuasif, efektif dan efisien. Mengingatkan 

konsumen untuk awarnes terhadap produk yang 

ditawarkan,    sekaligus    mendidik    (to    educate) 

konsumen.
132

 
 

 
 

Analisis SWOT akan dipetakan dari hasil analisis 

lingkungan. Kekuatan diidentifikasikan dengan tujuan 

untuk  mengetahui  apa  saja  kekuatan  organisasi  untuk 

dapat meneruskan dan mempertahankan bisnis. Dengan 

mengetahui kekuatan yang dimiliki organisasi akan dapat 

mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuatan 

sebagai modal untuk dapat bersaing. Mengidentifikasi 

kelemahan bertujuan untuk dapat mengetahui apa 

kelemahan-kelemahan yang masih ada, dan dengan 

mengetahui  kelemahan  tersebut,  maka perusahaan dapat 

berusaha untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik. 

Kelemahan yang tidak atau terlambat teridentifikasi akan 

merugikan  bagi  perusahaan.  Oleh  karena  itu  dengan 
 



 

 

 
132   

Hafied  Cangara,  Perencanaan  dan  Strategi  Komunikasi,  (PT  Raja 

Grafindo: Jakarta, 2013), 157 



 

 

164 

 
semakin cepat mengetahui kelemahan, maka lembaga juga 

dapat sesegera mungkin mencari solusi untuk dapat 

menutupi  kelemahan  tersebut.  Dengan  mengetahui 

peluang, baik peluang saat ini maupun peluang di masa 

yang akan datang, maka perusahaan dapat mempersiapkan 

diri untuk dapat mencapai peluang tersebut. Berbagai 

strategi dapat disiapkan lebih dini dan terencana dengan 

lebih baik sehingga peluang yang telah diidentifikasi dapat 

direalisasikan. Berbagai jalan untuk dapat mewujudkan 

peluang/kesempatan dan mempertahankan kelangsungan 

bisnis organisasi tentunya akan mengalami banyak 

ancaman. Ancaman yang dapat teridentifikasi dapat 

dicarikan   jalan   keluarnya   sehingga   organisasi   dapat 

meminimalkan ancaman tersebut.
133

 
 

Melihat hasil dari analisis pada bab IV, PR SMKN 
 

1 Geger Madiun mendapatkan beberapa hasil yakni: 
 

1.   Melihat  sisi  kekuatan:  Kedisiplinan  dan  keagamaan 

yang kuat dapat menjadi icon utama dalam 

memperkenalkan   SMKN   1   Geger   Madiun   kepada 

masyarakat sehingga dapat diterima. 
 
 
 



 

 

133 
Ari Widhasmara, Langkah-langkah dalam Perencanaan Strategis Sistem 

Informasi dengan Menggunakan Metode Ward and Peppard, Jurnal Sistem 

Informasi (JSI), VOL. 1, NO. 1, April 2009, 14 
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2. Menanggulangi sisi kelemahan: Kerja sama dengan 

berbagai pihak dapat sedikit mengatasi kekurangan 

sekolah misalnya dalam bentuk dana, peninjau, program 

pembelajaran hingga penyaluran lulusan. 

3. Meningkatkan kekuatan: Dengan kedisiplinan dan 

keagamaan yang kuat menjadi tantangan bagi peserta 

didik maupun lulusan dalam menerapkan nilai tersebut 

di mana pun mereka berada. 

4.   Memanfaatkan  tantangan:  Suatu  kekurangan,  tentang 

dana  misalnya  memacu  kreativitas  pihak  SMKN  1 

Geger  Madiun  untuk  menambah  pihak  yang  diajak 

kerja sama, lebih serius dalam mendidik peserta didik 

siswi untuk menjadi generasi muda yang tangguh dan 

produktif baik dalam dunia usaha maupun industri. 

W. Chan Kim dalam buku “Blue Ocean Strategy” 

mengatakan, “Ada alat ketiga yang penting dalam 

menciptakan samudra biru, alat ini adalah alat analisis 

pelengkap bagi kerangka kerja. Empat langkah tersebut 

disebut  skema  hapuskan-kurangi-tingkatkan-ciptakan.”
134

 

Ketika   analisis   visi,   misi,   tujuan   dan   SWOT   telah 
 

dilakukan,    maka    rencana    strategis    harus    segera 
 



 

 

 
134  

W Chan Kim, Blue Ocean Strategy, terjemahan (PT Mizan Publika: 

Jakarta, 2016), 42 
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mengarahkan sejumlah isu-isu kunci yang muncul. Setiap 

institusi menentukan: identifikasi pasar, tingkat prosentase 

pasar yang ingin dimasuki, portofolio layanan dan 

pengembangan portofolio.
135

 

Melihat pernyataan dari Edward Salis di atas dapat 
 

kita temukan pada SMKN 1 Geger Madiun yakni usai 

melakukan analisis, PR SMKN 1 Geger Madiun segera 

menemukan  poin-poin  penting  yang  nantinya 

membuahkan program dari PR SMKN 1 Geger Madiun. 

Diantara  program  PR  yang  dihasilkan  yaitu: 

Merencanakan rapat pengurus UPJ sekolah awal tahun 

pelajaran, Merencanakan kebutuhan UPJ sekolah, 

Merencanakan  rapat  pengurus  UPJ       sekolah, 

Melaksanakan program UPJ sekolah, Melaksanakan rapat 

UPJ    sekolah, Pemantauan pelaksanaan    program, 

Mengadakan kegiatan social, Melaksanakan program bursa 

kerja khusus. 

Peserta didik perlu disiapkan segala aspeknya agar 

memiliki  pekerjaan  tetap,  paham  ilmu  agama  maupun 

sosial sehingga siap bersaing di masyarakat luas, berbakti 
 
 
 



 

 

 
135 

Edward Salis, Total Quality Management in Education, alih bahasa oleh 

Ahmad AI Riyadi at all (IRCiSoD: Jogjakarta, 2012), 226 
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pada orang tua, menjadi anak sholeh, lebih mandiri dan 

siap menghadapi antangan zaman.
136

 

 

 
C.  Implementasi Rencana Strategik Publik Relation dalam 

 

Meningkatkan Citra Sekolah Unggulan di SMK N 1 
 

Geger Madiun. 
 

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa SMK N 1 
 

Geger Madiun melakukan perencanaan strategik dalam 

meningkatkan citra, kemudian dirumuskannya beberapa 

progam. Setelah PR di SMK N 1 Geger Madiun 

merumuskan beberapa program, berikutnya program 

tersebut diimplementasikan pada lingkungan internal dan 

eksternal dengan dibantu oleh seluruh pihak sekolah tanpa 

terkecuali. Berikut beberapa penjelasan mengenai 

implementasi rencana strategik public relation SMK N 1 

Geger  Madiun  dalam  meningkatkan  citra  sekolah 

unggulan. 

Pertama, Pelaksanaan komunikasi antara PR dan 

individu. PR melakukan hubungan dengan individu baik 

internal maupun eksternal untuk menjembatani antara cita 

sekolah  dengan  individu  tersebut,  termasuk  juga  untuk 
 



 

 

136 
Payiz Zawahir Mumtza, Pendidikan Akhlak Remaja bagi Keluarga Kelas 

Menengah Perkotaan (Jurnal, Cendekia vol 5 15 no. 2 Juli-Desember 2017), 

25 
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menyelesaikan suatu masalah jika ada, misalnya masalah 

antara sekolah dengan pihak keluarga peserta didik dan 

lain sebagainya. Kedua, Memasarkan tamatan (lulusan) ke 

dunia usaha dan dunia industri. PR melakukan tugas dalam 

penyaluran lulusan dari SMK N 1 Geger Madiun di 

beberapa  perusahaan  misalnya  di  PT.  King  Halim,  PT. 

Baba Prima, PT. Sritex, Amaris Hotel, PT. Sumber Alfaria 

Trijaya Tbk (Alfamart) dan lainnya.      Ketiga, 

mempersiapkan dan mengondisikan masyarakat untuk 

masuk di SMKN 1 Geger Madiun. Hal ini dimulai dari 

melakukan iklan/ pemberitahuan hingga kegiatan 

penerimaan peserta didik baru. Kebanyakan wali peserta 

didik sudah mendapatkan informasi mengenai SMKN 1 

Geger  Madiun  baik  melalui  mulut  ke  mulut,  alumni 

maupun lainnya. Dengan realita yang ada, membuat wali 

peserta didik memercayakan putra putri mereka untuk 

dididik di SMKN 1 Geger Madiun. Pada akhirnya banyak 

wali peserta didik yang puas menyekolahkan anaknya di 

SMKN 1 Geger Madiun dibuktikan dengan memasukkan 

adik dari alumni ke SMKN 1 Geger Madiun atau 

menyarankan SMKN 1  Geger Madiun kepada tetangga, 



 

 

sanak saudara dan lainnya. Keempat, memperbaiki 

hubungan  dan  mempererat  jalinan  kerja  sama  antara 



 

 

169 

 
sekolah dengan dunia kerja/usaha. PR SMKN 1 Geger 

Madiun melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang 

pernah menjalin kerja sama dengan SMKN 1 Geger 

Madiun. Hal ini bertujuan untuk kelancaran program- 

program SMKN 1 Geger Madiun agar tercapai visi misi 

serta tujuannya. PR SMKN 1 Geger Madiun juga 

memperbaiki hubungan yang dirasa renggang yang 

dibabkan banyak faktor diantaranya terselesaikannya 

beberapa program sekolah, terjadi suatu masalah maupun 

lainnya. Langkah awal yang diambil yakni melalui 

musyawarah mufakat. Jika hal tersebut tidak membuahkan 

hasil, dilakukan negosiasi hingga langkah terakhir 

menempuh jalur hukum. 

Dalam  mengimplementasikan  program  strategik, 

PR SMKN 1 Geger Madiun selalu menjaga hubungan 

dengan segala pihak yang diajak kerja sama termasuk 

masyarakat sebagai konsumen sekolah. Hal ini menjadi hal 

penting dalam kemajuan sekolah yakni dengan menjaga 

hubungan baik internal maupun eksternal SMKN 1 Geger 

Madiun akan mendapatkan penilaian serta masukan- 

masukan untuk kemajuan. Jika ada hal yang kurang tepat 

semisal dalam segi layanan atau yang lain, maka akan 



 

 

segera dikoreksi dan dilakukan perbaikan. Hal ini sesuai 
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dengan   pendapat   Petters  dan   Waterman  dalam   buku 
 

Edward Salis, 
 

Organisasi yang unggul baik negeri maupun swasta 

adalah yang menjaga hubungan dengan para 

pelanggannya dan memiliki obsesi terhadap mutu. 

Mereka mengakui bahwa pertumbuhan dan 

perkembangan sebuah institusi bersumber dari 

kesesuaian layanan institusi dengan kebutuhan 

pelanggan. Mutu harus disesuaikan dengan harapan 

dan keinginan pelanggan dan klien.
137

 
 

 
 

Melakukan perbaikan di sini demi memberikan 

pelayanan   yang   terbaik   untuk   pelanggan   pendidikan. 

Dalam melakukan perbaikan tidak menutup kemungkinan 

jika sedikit maupun banyak perubahan. Yang jelas masih 

pada koridor visi misi dan tujuan utama. Ada empat tipe 

penerimaan ide atau gagasan untuk perubahan, yaitu:
138

 
 

1.   Learn-feel-do adoption (belajar-merasakan-melakukan) 

2.   Do-   feel-   learn   adoption   (melakukan-merasakan- 

belajar) 
 

 
137 

Edward Salis, Total Quality Management in Education, alih bahasa oleh 



 

 

Ahmad AI Riyadi at all (IRCiSoD: Jogjakarta, 2012), 82 
138 

Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi (PT Raja 

Grafindo: Jakarta, 2013), 164. 



 

 

171 

 
3.   Learn-   do-   feel   adoption   (mempelajari-melakukan- 

merasakan) 

4.   Multipath adoption (adopsi dengan multicara). 
 

Pada  pelaksanaan  penerimaan  masukan  ide  atau 

gagasan untuk melakukan perubahan yang baik SMKN 1 

Geger Madiun memilih untuk mengolaburasikan antara 

kempat tipe di atas disesuaikan dengan kondisi dan situasi 

yang ada. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
 

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan 

bedasarkan hasil analisis dari bab sebelumnya yang selanjutnya 

memberikan  saran  atas  pelaksanaan  perencanaan  strategik 

public relation di SMKN 1 Geger Madiun demi kemajuan 

bersama. 

 
 

A.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan penjelasan pada Bab V di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1.   Penyusunan perencanaan strategik public relation dalam 

meningkatkan citra sekolah unggulan SMKN 1 Geger 

Madiun dilihat runtutan dalam perencanaannya, peneliti 

menarik kesimpulan bahwa perencanaan yang dilakukan 

oleh SMKN 1 Geger Madiun merupakan perpaduan 

perencanaan strategik yang dirumuskan oleh M Agus 

Sudrajat dan Edward. Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, devisi PR, disertai guru- 

guru setiap setahun sekali tepatnya setiap akhir tahun 

pelajaran dengan diawali mengevaluasi program dan 



 

 

kegiatan  pada  tahun  sebelumnya  kemudian  dinilai  dan 
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dirumuskan strategi baru untuk lebih meningkatkan hasil 

dari  tahun  sebelmnya.  Hal  yang  sekiranya  sudah  tepat 

maka akan dilanjutkan dalam program tahun berikutnya, 

namun jika ada hal yang sekiranya kurang tepat sasaran 

tepat guna dan justru membuat mundurnya SMKN 1 Geger 

Madiun maka akan dievaluasi kembali hingga ditiadakan 

pada tahun selanjutnya.  Penyusunan program oleh PR dan 

beberapa   pihak   terkait   menghasilkan   banyak   sekali 

program yang mana dapat dikategorikan dalam program 

unggulan,  program  pendukung  serta  tambahan 

sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan 

sebelumnya. 

2.   Hasil  analisis  SWOT  dari  PR  SMKN  1  Geger  Madiun 

sebagai berikut: 

Pertama,  kedisiplinan  dan  keagamaan  yang  kuat 

dapat menjadi icon utama dalam memperkenalkan SMKN 

1 Geger Madiun kepada masyarakat sehingga dapat 

diterima. Kedua, kerja sama dengan berbagai pihak dapat 

sedikit mengatasi kekurangan sekolah misalnya dalam 

bentuk dana, peninjau, program pembelajaran hingga 

penyaluran lulusan. Ketiga, dengan kedisiplinan dan 



 

 

keagamaan yang kuat menjadi tantangan bagi peserta didik 

maupun lulusan dalam menerapkan nilai tersebut di mana 
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pun mereka berada. Keempat, suatu kekurangan, tentang 

dana misalnya memacu kreativitas pihak SMKN 1 Geger 

Madiun untuk menambah pihak yang diajak kerja sama, 

lebih serius dalam mendidik peserta didik siswi untuk 

menjadi generasi muda yang tangguh dan produktif baik 

dalam dunia usaha maupun industri. 

3.   Implementasi perencanaan strategik PR di SMKN 1 Geger 
 

Madiun sebagai berikut: 
 

Pertama, pelaksanaan PR dan individu: PR 

melakukan   hubungan   dengan   individu   baik   internal 

maupun eksternal untuk menjembatani antara cita sekolah 

dengan individu tersebut, termasuk juga untuk 

menyelesaikan suatu masalah jika ada, misalnya masalah 

antara sekolah dengan pihak keluarga peserta didik dan 

lain sebagainya. Kedua, memasarkan tamatan (lulusan) ke 

dunia usaha dan dunia industri. PR melakukan tugas dalam 

penyaluran lulusan dari SMKN 1 Geger Madiun di 

beberapa perusahaan misalnya di PT.King Halim, PT.Baba 

Prima,   PT.Sritex,   Amaris   Hotel,   PT.Sumber   Alfaria 

Trijaya Tbk (Alfamart) dan lainnya.  Ketiga, 

mempersiapkan dan mengondisikan masyarakat untuk 

masuk di SMKN 1 Geger Madiun. Hal ini dimulai dari 



 

 

melakukan      iklan/pemberitahuan      hingga      kegiatan 
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penerimaan peserta didik baru. Keempat, memperbaiki 

hubungan  dan  mempererat  jalinan  kerja  sama  antara 

sekolah dengan dunia kerja/usaha. PR SMKN 1 Geger 

Madiun melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang 

pernah menjalin kerja sama dengan SMKN 1 Geger 

Madiun. Hal ini bertujuan untuk kelancaran program- 

program SMKN 1 Geger Madiun agar tercapai visi misi 

serta tujuannya. PR SMKN 1 Geger Madiun juga 

memperbaiki hubungan yang dirasa renggang yang 

dibabkan banyak faktor diantaranya terselesaikannya 

beberapa program sekolah, terjadi suatu masalah maupun 

lainnya. 
 

 
 

B.  Saran  

 

Pada   dasarnya   pelaksanaan   public   relation   di 
 

SMKN 1 Geger Madiun sudah sangat baik. Dilihat dari 

tata kepengurusan, perencanaan pemrograman hingga 

evaluasi sudah berjalan dengan baik. Hanya saja kendala 

mengenai pembiayaan menjadi signifikan dalam 

melaksanakan program sekolah sehingga menjadi tugas 

public relation untuk bekerja lebih ekstra lagi. Ada 



 

 

beberapa saran dari peneliti diantaranya: 
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1.   Untuk public relation agar lebih aktif dalam merespon 

segala sesuatu yang berkaitan dengan SMKN 1 Geger 

Madiun terutama dalam ranah komunikasi. Hal ini agar 

segala sesuatu segera diketahui dan segera mendapat 

solusi. 

2.   Dalam menyelesaikan masalah maupun melaksanakan 

program memang dibutuhkan kerja sama dengan pihak 

lain, namun public relation harus membatasan beberapa 

hal  yang dirasa sangat  rahasia  sehingga tidak  semua 

permasalahan diketahui oleh orang (pihak) lain. 

3. Segala  titik  kelebihan  atau  prestasi  memang 

membanggakan,  namun  sebaiknya  lebih  mempelajari 

sisi kelemahan dan kekurangan agar tersebut dapat 

benar-benar terminimalisir. Sehingga, segala rencana 

public relation dapat terselenggara dengan baik sesuai 

rencana. 

4. Dengan   kendala   pada   pembiayaan,   sebaiknya 

memanfaatkan hal-hal yang ada kemudian 

dimaksimalkan sehingga tidak terlalu mengeluarkan 

biaya besar. 

Semoga saran-saran tersebut bermanfaat, dapat 

menambah semangat public relation SMKN 1 Geger 



 

 

Madiun dalam bertugas dan terus memunculkan inovasi 
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sehingga  kekurangan-kekurangan  serta  kesulitan  dapat 

tertutupi. 
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