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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Persaingan dan perubahan yang cepat menuntut 

upaya terobosan perusahaan atau institusi secara proaktif 

mengonsolidasikan diri dalam rangka penguatan keunggulan 

bersaing. Hal ini menuntut perusahaan atau institusi untuk 

melakukan perubahan. Perubahan tidak akan berjalan lancar 

tanpa adanya hubngan antar manusia dari orang-orang yang 

ada didalam maupun diluar organisasi. Hubungan antar 

manusia merupakan hal yang penting karena merupakan 

jembatan yang menghubungkan antar karyawan, pimpinan 

serta masyarakat dalam suatu perusahaan atau lembaga.
1
 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah  

membawa manusia ke dalam era persaingan global yang 

                                                             
 

1
Zainal Mukarom & Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen 

Public Relation, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2015), 5-8 
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sangat ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan 

tersebut, sebagai bangsa kita perlu mengembangkan dan 

meningkatakan kualitas sumber daya manusianya. Dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekolah 

memiliki peran penting. Peningkatan kualitas pendidikan 

merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.
2
 

Konsep yang menawarkan kerja sama yang erat antara 

sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung 

jawabnya masing-masing ini, berkembang didasarkan 

kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada 

sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam 

rangka pencapaian tujuan pendidikan melalui pengelolaan 

sumber daya sekolah yang ada.
3
 

 Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, 

beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam 

                                                             
 

2
Ibid., 202-203 

 
3
Ibid., 205 
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pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan 

sekolah yang satu dengan yang lainnya dan ditambah 

dengan harapan orang tua atau masyarakat akan pendidikan 

yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk 

memperoleh tenaga yang bermutu, berdampak kepada 

keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok 

harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi 

tersebut kedalam proses pengambilan keputusan. Ini 

memberi  keyakinan bahwa dalam pengambilan keputusan 

untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat 

dipergunakan berbagai teori, perspektif dan kerangka acuan 

yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama 

yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Sementara 

masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami 

pendidikan, membantu dan mengontrol pengelolaan 

pendidikan, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai 
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pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan 

pendidikan. 
4
 

 Lembaga pendidikan Indonesia dihadapkan pada 

persoalan rendahnya mutu pendidikan. Berdasarkan kutipan 

Warini, laporan Educations For All Global Monitoring 

Report 2012 yang dikeluarkan UNESCO pendidikan di 

Indonesia berada di peringkat ke-64 untuk pendidikan di 

seluruh dunia dari 120 Negara dan data Education 

Development Indek (EDI) Indonesia pada 2011 Indonesia 

berada di peringkat ke-69 dari 127 Negara.  Berbagai upaya 

telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, akan 

tetapi nasih dihadapkan dengan berbagai masalah yang 

menghambatnya, diantaranya adalah kurangnya peran public 

relations dalam lembaga pendidikan. Public relations 

adalah bagian integral dalam organisasi, bukan hanya 

menjadi katalisatororganisasi yang mana memacu reaksi 

                                                             
 

4
Ibid., 206-207 
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tetapi tidak ikut bereaksi. Public relations  adalah urusan 

dari keseluruhan komposisi yang ada. Dengan adanya public 

relations dalam pendidikan, maka akan terjalin dengan 

berbagai pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan.
5
 

 Sekolah bisa bertahan ditengah tuntutan masyarakat 

yang semakin tinggi jika pendidikannya berkualitas. Jika 

sekolah tidak memiliki hubungan kerjasama dengan 

masyarakat maka sekolah dengan sendirinya akan mati 

(tutup). Kemampuan manajer / pimpinan yang mampu 

mendekati para dermawan dan orang-orang yang 

berpengaruh dalam pendidikan sangat membantu 

perkembangan sekolah. Daya tahan ini akan semakin kuat 

jika sekolah mampu menunjukkan kualitasnya kepada 

masyarakat.
6
 

                                                             
 

5
Warini,  “Strategi Public Relations dalam Meningkatkan Mutu 

Lembaga Pendidikan Studi Kasus  di SDIT Qurrota A’yun Ponorogo,” 

(Tesis, STAIN, Ponorogo, 2016),  3-4 

 
6
Festina Dwi Nurcahyani, “Manajemen Hubungan Masyarakat 

di MI Ma’arif NU Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten 

Banyumas,” (Skripsi, IAIN, Purwokerto, 2016), 2 
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 Pada dasarnya setiap instansi, termasuk lembaga 

pendidikan yang di sebut juga dengan sekolah, pasti 

melaksanakan hubungan masyarakat (public relations). 

Kegiatannya dilakukan dengan menyebarluaskan informasi 

dan memberikan penerangan-penerangan untuk 

menciptakan pemahaman yang sebaik-baiknya dikalangan 

masyarakat luas mengenai tugas-tugas dan fungsi yang 

diemban organisasi kerja tersebut. Termasuk kegiatan-

kegiatan yang sudah, sedang dan akan dikerjakan 

berdasarkan volume dan beban kerjanya. Public relations di 

lingkungan kerja/ instansi pemerintahan termasuk dalam 

bidang pendidikan sebagai rangkaian kegiatan 

organisasi/instansi untuk menciptakan hubungan yang 

harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu  

diluar organisasi, agar mendapatkan dukungan terhadap 

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja secara sadar dan 
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sukarela sehingga akan menimbulkan keuntungan bagi 

kehidupan instansi tersebut.
7
 

 Dalam lembaga sekolah SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo, berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan 

dan wawancara dengan pihak humas pada Rabu, 26 

September 2018 dengan bapak Rochdi Historijanto, MT 

selaku wakil kepala bidang humas di SMK N 1 Jenangan 

Ponorogo, beliau menyatakan sekolah memang diakui 

memiliki citra yang tinggi dimata masyarakat, memiliki 

kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, baik 

masyarakat, dunia usaha/dunia industri dan lembaga 

lainnya. Lembaga juga mencapai suatu prestasi yang 

membanggakan. Beliau  sempat memberikan contoh bukti 

kerjasama dan prestasi yang diraih  dengan berbagai 

dokumen dan piagam penghargaan yang ada. Kerjasama 

sekolah dengan dunia usaha dan sunia industri mencangkup 

                                                             
 

7
Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: PT. 

Rineka Karya, 2004) 154-159 
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wilayah yang sangat luas, seperti di Ponorogo sendiri, 

Surabaya, Bali, Madura bahkan di Jepang. Sedangkan 

pestasi yang pernah diraih sekolah juga mencapai tingkat 

Internasional, seperti yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang 

dan Canada
8
 

 Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada 

27 September 2018, dalam lembaga SMK Negeri 1 

Jenangan telah menjalin kerja sama  dengan perusahaan 

Jepang melalui PT. JIAEC,  dan  LPK  BNS Ponorog dalam 

rangka menyalurkan alumni SMK N 1 Jenangan, sehingga 

alumni mampu menjadi seorang yang sukses dalam bidang 

yang mereka pilih. Lembaga telah menjalin hubungan kerja 

sama dengan PT. JIAEC sejak tahun 2004 lalu, sedangkan 

dengan LPK BNS Ponorogo sejak tahun 2018.  Kerja sama 

secara internasional ini merupakan suatu keunggulan yang 

                                                             
 

8
Hasil Wawancara dengan bapak Rochdi Historijanto, MT di 

SMK Negeri 1 Jenangan, Ponorogo, pada tanggal 26 September 2018 

pukul 10.00 WIB. 
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tidak dimiliki oleh semua lembaga SMK yang ada di 

Ponorogo.
9
 

 Manajemen humas yang baik sangat mendukung dan 

diperlukan dalam mencapai tujuan bersama lembaga. 

Manajemen humas yang baik mampumenciptakan citra 

positif sehingga menarik masyarakat untuk berpartisipasi 

dan bekerja sama sehingga mendukung segala aktivitas 

dalam lembaga tersebut. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

termasuk salah satu SMK dengan citra positif dipandangan 

masyarakan dan salah satu sekolah favorit yang ada di 

Ponorogo.  Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, 

agar mengetahui manajemen humas yang dilakukan seperti 

apa sehingga berhasil sesuai dengan keinginan yang 

diharapkan. Berdasarkan latar belakang  masalah yang ada, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

                                                             
 

9
Dokumen MOU Humas SMK N 1 Jenangan. 
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“Manajemen Public Relation dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo)”. 

 

B. Fokus Penelitian  

  Dengan melihat luasnya cakupan latar belakang 

pembahasan di atas dan dikarenakan terbatasnya waktu, 

maka penelitian ini memfokuskan pada: (1) Reseach 

(penelitian) public relations (2) Perencanaan public 

relations (3) Pelaksanaan public relations (4) Evaluasi 

public relations di SMK  Negeri 1 Jenagan Ponorogo  

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana  penelitian public relations dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK  Negeri 1 

Jenagan Ponorogo?  
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2. Bagaimana  perencanaan public relations dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK  Negeri 1 

Jenagan Ponorogo?  

3. Bagaimana pelaksanaan public relations dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK  Negeri 1 

Jenagan Ponorogo?  

4. Bagaimana evaluasi public relations dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK  Negeri 1 

Jenagan Ponorogo?     

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui penelitian public relations dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK  Negeri 1 

Jenagan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui perencanaan public relations dalam 

peningkatan mutu pendidikan di SMK  Negeri 1 

Jenagan Ponorogo. 
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3. Untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan public 

relations dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK  

Negeri 1 Jenagan Ponorogo. 

4. Untuk mengetahui evalua perencanaan public 

relations dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK  

Negeri 1 Jenagan Ponorogo.  

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menmbah wawasan ilmu pengetahuan dalam 

segala bidang ilmu baik ilmu pendidikan Islam 

maupun pendidikan umum.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis  

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan 

dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan 

bagi penulis khususnya dalam manajemen 

public relations dunia pendidikan. Selain itu, 
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dengan hasil penelitian ini dapat menjadi bekal 

ketika penulis terjun langsung dalam dunia 

pendidikan.  

b. Bagi Lembaga  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

lembaga mampu  meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah khususnya melaui 

manjemen public relations. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Mensistematiskan suatu pembahasan dimaksudkan 

untuk memudahkan dan memberikan gambaran terhadap 

maksud yang terkandung dalam proposal ini. Untuk 

memudahkannya, proposal ini dibagi dalam beberapa bab 

yang masing-masing terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat 

dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu:  

BAB I  : Pendahuluan. Dalam bab ini 

dikemukakan latar belakang masalah, 



14 
 

 

fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat 

penelitian,telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori, metode 

penelitian (pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan 

tahapan-tahapan penelitian) 

BAB II  : Telaah Hasil dan atau Penelitian 

Terdahulu Kajian Teori, sebagai 

kerangka berpikir dalam penyusunan 

penelitian ini.  

BAB III  : Metode Penelitian. Dalam bab ini 

dikemukakan pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 
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penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik 

analisa data, pengecekan keabsahan 

temuan dan tahapan-tahapan penelitian.  

BAB IV : Deskripsi Data. Dalam bab ini 

membahas tentang penyajian data yang 

meliputi paparan data umum yang 

berkaitan dengan gambaran umum 

mengenai pola pengembangan 

kompetensi profesional bidang humas 

dalam peningkatan mutu pendidikan.  

BAB V  : Analisis Data. Dalam bab ini akan 

disajikan data tentang analisis 

mengenai Manajemen Public Relation 

dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

BAB VI  : Penutup. Merupakan bab terakhir dari 

semua rangkaian pembahasan dari BAB 
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I sampai BAB V. Pada bab ini berisi 

kesimpulan dan saran yang 

dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami inti dari 

penelitian yang telah dilaksanakan. 
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  BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN ATAU KAJIAN  TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Nova Lintya Prahastiwi jurusan 

Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Surabaya dalam jurnal berjudul 

“Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Upaya 

Peningkatan  Minat Peserta Didik Baru di SMK N 5 

Bojonegoro”. Hasil dan temuan terhadap penelitian tersebut 

adalah dijelaskan tentang manajemen hubungan masyarakat 

dalam upaya peningkatan minat peserta didik baru di SMKN 

5 Bojonegoro yaitu :
10

 

                                                             
 

10
Nova Lintya Prahastiwi, “Manajemen Hubungan Masyarakat 

dalam Upaya Peningkatan  Minat Peserta Didik Baru di SMK N 5 

Bojonegoro.” (Skripsi, UNS, Surabaya, 2015),  1-59. 

 

17 
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1. Dalam perencanaan humas dalam upaya peningkatan 

minat peserta didik baru di SMKN 5 Bojonegoro, 

semua pihak pengelola sekolah merencanakan 

program kerja atau kegiatan sekolah yang akan 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang baik dan 

jelas. 

2.  Dalam pelaksanaan humas dalam upaya peningkatan 

minat peserta didik baru di SMKN 5 Bojonegoro 

merupakan proses kegiatan yang dilakukan sekolah 

melalui program kegiatan yang telah direncanakan 

untuk meningkatkan minat peserta didik baru. 

3. Evaluasi humas dalam upaya peningkatan minat 

peserta didik baru di SMKN 5 Bojonegoro sebagai 

fungsi dan tindak lanjut, yaitu dalam 

pengawasanpemimpin mengontrol kegiatan yang telah 

dilakukan atau yang sedang berjalan, sedangkan 
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tindak lanjut adalah tindakan apa yang dilakukan 

setelah melaksanakan evaluasi. 

4. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan di SMKN 5 Bojonegoro adalah respon 

yang diberikan masyarakat untuk menyekolahkan 

putera/ putrinya di SMKN 5 Bojonegoro, setelah 

adanya berbagai kegiatan yang dilakukan . 

5. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi berbagai 

hambatan manajemen humas dalam upaya 

peningkatan minat peserta didik  baru di SMK N 5 

Bojonegoro merupakan tinak lanjut yang dilakukan 

setelah mengetahui kendala yang ada, baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

 Penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis 

angkat memiliki kesamaan yaitu dalam hal manajemen 

humas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang penulis angkat dengan judul Manajemen Public 
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Relations (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo) yaitu terdapat pada rumusan masalah dan 

pembahasannya. Dalam penelitian yang peneliti tulis 

rumusan masalah mengambil teori besar manajemen humas 

yaitu penelitian humas /fack finding, perencanaan humas, 

pelaksanaan humas dan evaluasi humas. Sedangkan 

penelitian terdahulu mengambil rumusan masalah dan 

pembahasan tentang perencanaan humas, pelaksanaan 

humas, evaluasi humas, partisipasi masyarakat dan upaya 

yang ditempuh untuk menghadapi masalah atau tindak 

lanjut. 

 Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Elfridawati Mai Dhuhani dengan judul 

Manajemen Humas dalam Meningkatkan Mutu Madrasah 

Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu As-Salam 

Ambon dalam jurnal Al-Iltizam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016. 

Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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1. Terdapat faktor pendukung dan juga penghambat 

manajemen humas dalam lembaga Madrasah 

Ibtidaiyah Terpadu As-Salam Ambon. 

2. Tahap perencanaan, penyusunan program tidak secara 

eksplitif dibuat ini terkait tidakada bidang khusus 

humas dalam Madrasah Ibtidaiyah Terpadu As-Salam 

Ambon, perencanaan dialkukan secara umum yang 

biasa dilakukan seperti rapat awal tahun, rapat dengan 

guru, rapat dengan orang tua dan rapat dengan dinas. 

3. Tahap pengorganisasian adanya pembagian tugas 

dalam melaksanakan program hubungan sekolah 

dengan masyarakat dibawah pimpinan kepala sekolah. 

4.  Untuk tahap actuating melihat bagaimana 

menciptakan hubungan sekolah dengan orang tua 

peserta didik, mendorong orang tua menyediakan 

lingkungan belajar yang efktif, mengadakan 

komunikasi dengan pihak tertentu, mengadakan 
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kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, 

serta mengadakan kerjasama dengan bidang sosial 

keagamaan. 

5. Tahap pengawasan dengan memantau hubungan 

sekolah dengan masyarakat, menilai kinerja hubungan 

sekolah dengan masyarakat.
11

 

 Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis 

angkat terdapat persamaan, yaitu manajemen humas dalam 

meningkatkan mutu. Perbedaan dalam penelitian tersebut 

terdapat dalam pembahasannya, peelitian terdahulu 

membahas tentang faktor pendukung dan penghambat 

manajemen humas, perencanaan humas, pengorganisasian 

humas, pelaksanaan humas dan pengawasan humas. 

Sedangkan penelitian yang peneliti angkat membahas 

tentang teori besar manajemen humas yaitu penelitian 

                                                             
 

11
Elfridawati Mai Dhuhani, “Manajemen Humas dalam 

Meningkatkan Mutu Madrasah Studi Kasus di Madrasah Ibdidaiyah 

Terpadu (NIT) As-Salam Ambon”, Jurnal Al-Iltizam, Vol. 1, (Juni 

2016),49. 
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humas, perencanaan humas, pelaksanaan humas dan 

evaluasi humas.  

B. Kajian Teori   

1. Manajemen Public Relation 

a. Pengertian Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata manage (bahasa 

latinnya : manus) yang berarti memimpin, 

mengatur atau membimbing.
12

Dalam buku yang 

berjudul  Manajamen Public Relation yang 

dikutip Zainal Mukarrom dan Muhibudin Wijaya 

Laksana disebutkan pengertian manajemen 

menurut beberapa ahli :
13

 

1) Mary Parket Follet, menyebutkan manajemen 

adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan 

melalui orang lain.  

                                                             
 

12
Zainal Mukarrom  &  Muhibudin Wijaya Laksana. 

Manajemen Public Relation., 104 

 

 
13

Ibid.,  104-105 
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2) George R.Terry mendefinisikan manajamen  

sebagai proses yang khas dan terdiri dari 

tindakan-tindakan, seperti perencanaan, 

pengorganisasian, pengaktifan, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan dan mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia  dan sumber-sumber 

lainnya.  

3) Malayu    Hasibuan, manajemen sebagai ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

tertentu  

 Pengertian manajemen pendidikan 

berdasarkan pendapat dari beberapa ahli yang 

dikutip oleh Elfridawati Mai Dhuhani dalam 
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jurnal yang berjudul Manajemen Humas Dalam 

Meningatkan Mutu Madrasah Studi Kasus di 

Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) As-Salam 

Ambon adalah :
14

 

1) Bush, manajemen pendidikan adalah bidang 

studi dan kegiatan yang bersangkutan dengan 

operasionalisasi organisasi pendidikan. 

2) Made Pidarta, manajemen pendidikan adalah 

aktivitas memadukan pendidikan agar terpusat 

dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditentukan. 

3) Suharsini Arikunto dan Yuliana, manajemen 

pendidikan adalah rangkaian segala kegiatan 

yang menunjuk kepada kerjasama dua orang 

atau lebih untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang didinginkan. 

                                                             
 

14
Elfridawati Mai Dhuhani, “Manajemen Humas dalam 

Meningkatkan Mutu Madrasah Studi Kasus di Madrasah Ibdidaiyah 

Terpadu (NIT) As-Salam Ambon”., 35-36. 
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 Manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

usaha-usaha elemen pendidikan dan penggunaan 

sumber daya sekolah agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.
15

 

b. Pengertian Manajemen Public Relation 

(Humas) 

 Public adalah sekelompok orang yang 

menaruh perhatian pada suatu hal yang sama, 

mempunyai minat dan kepentigan yang sama. 

Public merupakan grup kecil, terdiri dari orang-

orang dengan jumlah sedikit juga dapat 

merupakan kelompok besar. 
16

Humas merupakan 

jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah 

agar dapat diterima ditengah-tengah masyarakat 

                                                             
 

15
Abdul Rahmat, Manajemen Humas Sekolah (Yogyakarta : 

Media Akademi, 2016), 33. 

 
16

Warini,  “Strategi Public Relations dalam Meningkatkan 

Mutu Lembaga Pendidikan Studi Kasus  di SDIT Qurrota A’yun 
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untuk mendapatkan aspirasi, dan simpati dari 

masyarakat, serta mengupayakan terjadinya 

kerjasama yang baik untuk kebaikan bersama. 

Menurut J.C. Sieded yang dikutip Abdul Rahmat 

dalam bukunya yang berjudul Manajemen Humas 

Sekolah, menyatakan public relation is the 

continuiting proces by which management 

edeavors to obtain the goodwill and 

understanding of a customer, its emplyees and the 

public at large , inwardly trought self analysis 

and corretcion, outwardly trought all means of 

expression.
17

Menurut Samos dikutip Zulkarnain 

Nasution yang berjudul Manajemen Humas di 

Lembaga Pendidikan, public relation (humas) 

adalah proses interaksi, sebagai proses interaksi, 

aktifitas diberbagai bidang ilmu, profesi 
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Abdul Rahmat, Manajemen Humas Sekolah, (Yogyakarta :  

Media Akademi, 2016),119-120. 
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profesional dalam bidangnya, dan penggabungan 

dari berbagai disiplin ilmu. Humas adalah fungsi 

manajemen yang khas antara organisasi dengan 

publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga 

pendidikan dengan pihak internal dan 

eksternalnya.
18

 

 Manajemen public relation  adalah 

penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam 

kegiatan public relation.
19

Berdasarkan gabungan 

dari pengertian manajemen dan humas, menurut 

Ruslan yang dikutip  Zulkarnaim Nasution dalam 

bukunya yang berjudul Manajemen Humas di 

Lembaga Pendidikan, Manajemen humas adalah 

suatu proses dalam menangani perencanaan, 
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Zulkarnain Nasution, Manajemen Humas di Lembaga 

Pendidikan (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2010), 

9-11. 

 
19

Yuke Rahmawati, “Manajemen Public Relation Sebagai Alat 

Etika Komunikasi dalam Bisnis Islam”,  Salam, Jurnal Filsafat dan 

Hukum 204,  2. 
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pengorganisasian, mengkomunikasikan dan 

mengkoordinasikan yang secara serius dan 

rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama 

dari organisasi yang diwakilinya.
20

 Manajemen 

humas adalah kemampuan praktisi humas untuk 

memimpin, melakukan peran komunikasi dan 

pengelola saluran informasi demi tercapai 

pemahaman suatu permasalahan.
21

 

 Sedangkan menurut Mc. Elreath dalam 

bukunya Managing Systemaic and Ethical Public 

Relation dikutip oleh Maulidyah Amalina Rizqi 

dalam penelitiannya yang berjudul Humas di 

Lembaga Pendidikan Islam (Studi Tentang 

Strategi Lembaga Pendidikan Islam dalam 

Pengembangan Kehumasan di SMU 01 

Muhammadiyah Gresik), Managing public 
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relations means researching, planning, 

implementing and evaluating an array of 

communication activities sponsored by the 

organization; from small group meetings to 

international satelite linked press conference, 

from siple brochures to multimedia national 

campaigns, from open house to grassroots 

political campaigns, from public services 

announcement to crisis management. (Secara 

garis besar pengertian manajemen hubungan 

masarakat adalah kegiatan penelitian, 

perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian 

dari suatu kegiatan komunikasi yang disponsori 

oleh organisasi, berawal dari pertemuan 

kelompok kecil hingga berkaitan dengan 

konferensi pers melalui satelit internasional, 

pembuatan brosur hingga kampanye nasional 
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melaui multimedia, menyelenggarakan acara open 

house bagi pendukung kampanye politik dan 

pengumuman pelayanan pubik menghadapi krisis 

manajemen krisis).
22

 Menurut Cutlip, yang 

dikutip oleh Intan Tanjung Sari dan Iwan 

Awaludin Yusuf dalam penelitiannya yang 

berjudul Implementasi Fungsi dan Manajemen 

Kehumasan Direktorat Media Publik Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dalam Sosialisasi 

UU KIP, tahapan manajemen Public Relation ada 

4 tahapan:
23

 

1) Fact finding. Penyelidikan dan memantau 

pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pihak 
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terkait dan dipengaruhi organisasi, sehingga 

menyediakan dasar untuk menentukan 

langkah. 

2) Planning. Membuat program, strategi tujuan, 

tindakan, komunikasi, taktik dan sasaran 

berdasarkan situasi yang ada untuk 

dilaksanakan. 

3) Action and communication. 

Mengimplementasikan program dan 

komunikasi yang telah disusun. 

4) Evaluation. Melakukan penilaian atas 

persiapan, implementasi dan hasil dari 

program. 

 
Processes a basic sequence, whether they are 

for the strategic management of an organisation 

or for public relation: 

1) Awareness, understanding the curret 

situation. 

2) Formulation, selecting the appropriate 

stretegy. 
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3) Implementation, putting the strategy into 

action. 

4) Evaluation, monitoring progress for 

corrective action or final outcome 

succes.
24

 

 

 Most textbooks dealing with public relations 

encourage a four phase process. Menurut 

beberapa ahli yang dikutip Ronald D. Smith 

dalam bukunya strategic planning for public 

relations, John Marston some use  the RACE  

acronym ( research, action, communication, 

evaluating). Jerry Hendrix menggunakan 

singkatan ROPE ( research, objectives, 

progamming, evaluating). Robert Kendall offered 

another formula RAISE (research, adaptation, 

implementation strategy, evaluation).
25

 

 Strategic planning for public relation offers a 

model thats seems a bit more logical. The steps 
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are grouped into four phases  that are both 

descriptive and accurate, but their name don’t 

lend themselves to an acronym. So without a great 

deal of fanfare, this model is called, simply, the 

nine steps of strategic public relations. 

1) Phase one : formative reseach 

a) Step 1 : analyzing the sitiation 

b) Step 2 : analyzing the organization 

c) Step 3 : analyzing the publics 

2) Phase two : stretegy 

a) Step 4 : establising goals and 

objectives 

b) Step 5 : formulating action and 

response strategies 

c) Step 6 : using effective 

communication 

3) Phase tree : tactics 

a) Step 7 : choosing communication 

tactics 

b) Step 8 : implementing the strategic 

plan 

4) Phase four : evaluative research 

a) Step 9 : evaluaing the straegic 

plan.
26

 

 

 Hubungan serasi, terpadu serta timbal balik 

yang sebaik-baiknya antara sekolah dan 

masyarakat harus diciptakan dan dilaksanakan 

agar peningkatan mutu pendidikan dan 
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pembangunan masyarakat saling menunjang.
27

 

Sekolah harus berhubungan dengan masyarakat, 

sebagaimana pandangan filosofis tentang hakikat 

sekolah dan masyarakat dan bagaimana hubungan 

diantara keduanya : 

1) Sekolah adalah bagian integral dari 

masyarakat, bukan lembaga yang terpisah dari 

masyarakat. 

2) Hak hidup dan kelangsungan hidup 

masyarakat tergantung pada sekolah. 

3) Sekolah adalah lembaga yang melayani 

masyarakat dalam bidang pendidikan. 

4) Kemajuan sekolah dan masyarakat saling 

berkolerasi. 
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5) Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah 

ada karena masyarakat membutuhkan.
28

  

c. Tujuan Public Relations 

 Mengenai tujuan hubungan sekolah dan 

masyarakat , yang dikutip Warini dalam 

penelitiannya yang berjudul Strategi Public 

Relations dalam Meningkatkan Mutu Lembaga 

Pendidikan Studi Kasus  di SDIT Qurrota A’yun 

Ponorogo, T. Sianipar meninjau dari sudut 

kepentingan kedua pihak, yakni lembaga 

pendiidkan dan masyarakat itu sendiri.
29

 

 Ditinjau dari kepentingan sekolah, 

pengembangan penyelenggarakan hubungan 
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Warini,  “Strategi Public Relations dalam Meningkatkan 
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sekolah dan masyarakat (public relations) 

adalah:
30

 

1) Memelihara kelangsungan hidep sekolah. 

2) Meningkatkan mutu lembaga pendidikan 

disekolah yang bersangkutan. 

3) Memperlancar proses belajar mengajar. 

4) Memperoleh dukungan dan bantuan dari 

masyarakat yang diperlukan dalam 

pengembangan dan pelaksanaan program 

sekolah. 

Sedangkan ditinjau dari kebutuhan masyarakat, 

tujuan adanya hubungan dengan sekolah adalah:
31

 

1) Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, terutama dalam bidang mental 

dan spiritual. 
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2) Memperoleh bantuan dari sekolah dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat. 

3) Menjamin relevansi program sekolah dengan 

kebutuhan masyarakat. 

4) Memperoleh kembali anggota-anggota 

masyarakat yang makin meningkat 

kemampuannya. 

 Secara  lebih konkrit lagi, tujuan 

diselenggarakan hubungan sekolah dengan 

masyarakat adalah :
32

 

1) Mengenal pentingnya sekolah bagi 

masyarakat. 

2) Mendapatan dukungan dan bantuan moral 

maupun finansial yang diperlukan bagi 

pengembangan sekolah. 
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3) Memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. 

4) Memperkaya dan memperluas program 

sekolah sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat. 

5) Mengembangkan kerjasama yang lebih erat 

antara keluarga/masyarakat  dan sekolah 

dalam mendidik anak. 

d. Fungsi dan Peran  Public Relation 

 Menurut Efendi, yang dikutip Zainal 

Mukarrom dan Muhibudin Wijaya Laksana dalam 

bukunya yang berjudul Manajemen Public 

Relation, fungsi public relations adalah 

memelihara, mengembang tumbuhkan, 

mempertahankan komunikasi timbal balik yang 

diperlukan untuk menangani, mengatasi masalah 

yang muncul, atau meminimalkan munculnya 
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masalah.
33

 Menurut Mada Sutapa, dalam 

penelitiannya yang berjudul Membangun 

Komunikasi Efektif di Sekolah, organisasi 

sekolah tidak akan efektif apabila interaksi 

diantara orang-orang yang tergabung dalam   

sekolah tidak ada komunikasi.
34

 Menurut Aswad 

Ishak, yang dikutip dari Jurnal Komunikasi, 

Volume I, Nomor 4, Januari 2012, Melalui public 

relation inilah menajemen organisasi melakukan 

aktivitas komunikasinya baik itu kepada publik 

internal, manajemen dan publik eksternal.  Untuk 

menjadikan komunikasi mampu berjalan dengan 

baik sesuai dengan yang diharapkan oleh 

organisasi, maka public relations harus dapat 

mengendalikan jalannya informasi yang  masuk  
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dan keluar organisasi.
35

 Menurut Nur Izza 

Afkarina, dalam penelitiannya berjudul  Strategi 

Komunikasi Humas dalam Membentuk Public 

Opinion Lembaga Pendidikan, adapun tugas 

public relations secara internal diantaranya adalah 

melaksanakan komunikasi yang sifatnya persuasif 

informatif, dimana menciptakan internal publik 

akan memberlakukan setiap individu dengan sama 

dan adil serta tidak ada perasaan yang kurang 

sesuai antar individu sehinga komunikasinya 

berkurang.
36

 

 Peran humas di lembaga pendidikan ke depan 

antara lain: 

1) Membina hubungan harmonis kepada publik 

internal  dan publik eksternal. 

                                                             
 

35
Jurnal Komunikasi, Volume I, Nomor 4, (Januari 2012). 

 
36

Nur Izza Afkarina “Strategi Komunikasi Humas dalam 

Membentuk Public Opinion Lembaga Pendidikan,” Jurnal Idarah, Vol 
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2) Membina komunikasi dua arah kepada publik 

internaldan eksternal dengan menyebarkan 

pesan, informasi dan publikasi hasil penelitian 

dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

3) Mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini 

atau berbagai persoalan , baik dalam lembaga 

maupun masyarakat. 

4) Berkemampuan mendengan keinginan atau 

aspirasi masyarakat, 

5) Bersikap terampil dalam menterjemahkan 

kebijakan pimpinan dengan baik.
37

  

2. Mutu Pendidikan  

a. Pengertian Mutu 

 Mutu merupakan sebuah filosofi dan 

metodologi yang membantu institusi  untuk 

merencanakan perubahan dan mengatur agena 
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dalam menghadapai tekanan-tekanan eksternal 

yang berlebihan. Bagi setiap institusi mutu adalah 

agenda utama dan meningkatkan mutu adalah 

tugas yang paling penting.
38

Berbicara tentang 

mutu berarti berbicara tentang sesuatu yang baik 

berupa barang atau jasa. Mutu mengandung 

makna derajat /tingkat keunggulan suatu produk 

hasil. Barang yang bermutu adalah barang yang 

sangat bernilai bagi seseorang, secara fisik angat 

bagus, indah, elegan, mewah, antik, tidak ada 

cacatnya, awet kuat dan ukuran lainnya yang 

berkaitan dengan kebaikan.
39

 

 Mutu bukanlah suatu konsep yang mudah 

untuk didefinisikan. Apalagi mutu adalah 
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sesuatu yang dapat dipersepsikan secara 

beragam. Sesuai dengan selera dan kepuassan 

individu terhadap suatu barang atau jasa.
40

 

b. Pengertian Mutu Pendidikan 

 Machbeath dan Mortimur tahun 2001, yang 

dikutip Cepi Triatna  dalam 

bukunyaberjudulPengembangan Manajemen 

Sekolah berpendapat bahwa mutu sekolah 

menggambarkan sejauh mana peserta didik 

mendapatkan kepuasan terhadap layanan 

pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas 

dan memiliki kesesuaian dengan standart yang 

ditetapkan.
41

 

 Mutu pendidikan adalah derajad keunggulan 

dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan 

efisien untuk melahirkan keunggulan akademik 
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  Cepi Triatna, Pengembangan Manajemen Sekolah, 

(Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2015). 58 



45 
 

 

dan ekstrakulikuler pada  peserta didik yang 

dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan  

tertentu.
42

 Menurut Edward Sallis yang dikutip  

Donni Juni Priansa dan Rismi Somad dalam 

bukunya yang berjudul  Manajemen Supervisi 

dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, mutu 

adalah sebuah filosofis dan metodologis yang 

membantu institusi untuk merencanakan 

perubahan dan mengatur agenda dalam 

menghadapi tekanan eksternal yang 

berlebihan.
43

Pengertian mutu mengacu pada 

masukan, proses, luaran dan dampaknya.
44
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c. Indikator Mutu Pendidikan  

 Indikator mutu yang dapat dijadikan tolok 

ukur mutu pendidikan adalah sebagai berikut: 

1) Hasil akhir pendidian. 

2) Hasil langsung pendidikan. 

3) Proses pendidikan. 

4) Instrumen input. 

5) Rawinput dan lingkungan.
45

 

 Sedangkan Pendapat Erdward Sallis tahun 

1993 dalam buku Sudarwan Danim berjudul Visi 

Baru Manajemen Sekolah, sekolah yang 

bermutu memiliki ciri sebagai beikut :
46

 

1) Berfokus pada pelanggan, baik internal dan 

eksternal. 

2) Berfokus mencegah masalah dengan 

komitmen dari awal. 

                                                             
 

45
Ibid.,43.. 

 
46

Sudarwan  Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah .,54-55. 



47 
 

 

3) Sekolah memiliki investasi pada SDM. 

4) Sekolah memiliki strategi untuk mencapai 

kualitas. 

5) Sekolah mengelola atau memperlakukan 

keluhan sebagai umpan balik untuk 

mencapai kualitas. 

6) Sekolah memiliki kebijakan dalam 

perencanaan untuk mencpai kualitas. 

7) Sekolah mengupayakan perbaikan dengan 

melibatkan semua orang dengan benar. 

8) Sekolah mendorong orang yang dipandang  

berkualitas untuk merangsang individu yang 

lainnya. 

9) Sekolah memperjelas peran dan tanggung 

jawab setiap orang. 

10) Sekolah memiliki strategi dan evaluasi yang 

jelas. 
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11) Sekolah memandah kualitas yang telah 

dicapai sebagai perbaikan kualitas lebih 

lanjut. 

12) Sekolah memandang kualitas sebagai 

bagian integral budaya sekolah. 

13) Sekolah menempatkan peningkatan kualitas 

secara terus menerus sebagai keharusan. 
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

    

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

  Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan penelitian 

kualitatif, yakni  penelitian yang dilakukan 

berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi 

model secara kualitatif. Penelitian kualitatif 

dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 

atau bentuk perhitungan lainnya.
47

 Menurut Bogdan 

dan Taylor pada tahun 1993, yang dikutip dari 

bukunya Andi Prastowo yang berjudul metode 

penelitian kualitatif, metodologi kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
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kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang diamati.
48

 Jadi, 

pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian 

yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan 

kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. 

Penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami 

dan berupaya untuk memahami serta menafsirkan 

fenomena berdasarkan apa adanya.
49

 

 Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis 

penelitian kualitatif studi kasus, yaitu deskripsi 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan 

sosial individu, kelompok, institusi atau masyarakat. 

Metode penelitian studi kasus adalah metode 

penelitian yang berusaha meneliti, menguraikan dan 

mencari solusi atau jalan keluar terbaik mengatasi 
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masalah yang dihadapi pendidikan. Objek dan sasaran 

penelitiannya adalah kasus atau masalah khusus. Itu  

berarti, metode studi kasus dirancang untuk 

menyelesaikan masalah bukan untuk menemukan atau 

menciptakan teori baru. 
50

 

B. Kehadiran Peneliti 

  Kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

sangatlah penting, peneliti di lokasi sebagai human 

instrument berfungsi menetapkan focus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai instrument kunci, yaitu 
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partisipansementara sekaligus pengumpul data, 

sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang.
51

 

C. Lokasi Penelitian  

   Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 

Jenangan  yang beralamatkan di Jl. Niken Gandini No. 

98, Plampitan, Setono, Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di SMK 

Negeri 1 Jenangan  ini dikarenakan ketika peneliti 

melakukan pengamatan pada saat  Magang II  lalu, 

wakil kepala dan staff bidang humas di sekolah 

tersebut memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan 

tugasnya dan bisa dikatakan tenaga kependidikan yang  

profesional dikarenakan ahli dalam bidangnya. 

Sehingga dari tenaga kependidikan yang profesional 

seperti itulah tercipta banyak dari peserta didik yang 

mempunyai potensi unggul dalam segala bidang, 
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terutama sesuai bidang keahliah/jurusan yang telah 

dipilihnya. Dari prestasi dan potensi yang peserta 

didik yang dimiliki itu, tentunya diperoleh melalui 

pengaplikasian kompetensi seorang tenaga 

kependidikan khususnya dibidang humas dalam 

menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, 

sehingga ketika mereka mengikuti kompetisi di luar 

sekolah, mereka selalu menang dan membawa pulang 

sebuah penghargaan dan piala. Dari situlah semakin 

harum nama sekolah tersebut dan dipercayai sebagai 

salah satu sekolah yang favorit dan unggul di 

Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di SMK Negeri 1 

Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan harapan 

mendapat wawasan yang lebih luas tentang 

manajemen public relation (humas) dalam 

peningkatan mutu pendidikan.  
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D.  Data dan Sumber Data 

  Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan  seperti data tertulis, foto dan seterusnya . 

Kata-kata atau tindakan yang dimaksud, yaitu kata-

kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai. Sumber data ini dicatat melalui catatan 

tertulis dan pengambilan foto sedangkan sumber data 

tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara.
52

 Sumber data yang utama 

adalah:  

1. Data Primer  

         Sumber data primer ini meliputi kegiatan 

mencari informasi dengan observasi langsung ke 

sekolahan dan wawancara dengan kepala sekolah, 

waka kehumasan, dan staff humas.  
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2. Data Sekunder 

          Data sekunder ini meliputi data kepustakaan 

yang penulis peroleh dari literature-literatur yang 

sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari 

penelitian ini, data sekunder dari penelitian ini adalah 

profil sekolah, data tentang bentuk, pelaksanaan 

program pengembangan kompetensi profesional 

humas dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK 

Negeri 1 Jenangan. 

E. Prosedur Pengumpulan Data  

       Teknik pengumpulan data menurut Poham, yang 

dikutip andi prastowo, dalam bukunya yang berjudul 

metode penelitian kualitatif,  teknik pengumpulan data 

adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan 

informasi atau fakta-fakta dilapangan, sedangkan 

menurut Sugiyono teknik pengumpulan data adalah 

langkah yang paling strategis dalam penelitian karena 
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tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui dan menguasai teknik 

pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
53

 

        Teknik pengumpulan data pada penelitian 

kualitatif ini adalah meliputi wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang akan 

diwawancarai adalah waka humas  dan semua pihak 

yang terkait dengan penelitian ini. 

1. Wawancara/interview 

       Wawancara/interview merupakan suatu metode 

dalam koleksi data dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang 

diperlukan sebagai data penelitian. Hasil dari koleksi 

data penelitian ini adalah jawaban-jawaban. Dalam 

penelitian ini teknik wawancara yang digunakan 
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adalah teknik wawancara mendalam, yakni cara 

mengumpulkan data dengan secara langsung bertatap 

muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan 

gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. 

Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan 

berulang-ulang.
54

 

         Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan waka humas dan semua pihak yang berkaitan 

erat dengan penelitian ini. Orang-orang yang akan 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak 

Mustari selaku Kepala Sekolah, Bapak Rochdi 

Historijanto, MT, selaku kepala bidang humas,  ibu 

tuti selaku staff humas di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo.Wawancara mengenai penelitian/fact 

finding, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi humas 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di  SMK 
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Negeri 1 Jenangan  Ponorogo. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 

penelitian/fact finding, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi humasdi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

2. Observasi  

         Observasi atau pengamatan merupakan salah 

satu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap objek penelitian, baik dalam 

situasi buatan yang secara khusus diadakan 

(laboratorium) maupun dalam situasi alamiah.
55

 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non 

partisipatif, yaitu mengadakan pengamatan terhadap 

kelompok yang diamati tanpa ikut menjadi anggota 

dalam kelompok tersebut. Obyek obsevasi berupa 

kondisi fisik, baik bangunan dan sarana sekolah. 
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Selain kondisi sekolah, obyek lain yang diobservasi 

adalah rencanan susunan program kerja sekolah dan 

media komunikasi dan media humas.
56

 

 Teknik penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

yang dilakukan bidang humas dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah tersebut. Langkah awal 

yang dilaksanakan adalah mengamati apakah program 

ini berlangsung dengan baik atau tidak, kemudian 

mencari tahu siapa yang terlibat dalam pelaksanaan 

ini, kapan program ini dilaksanakan, dimana program 

ini dilaksanakan, dan mengapa program ini 

dilaksanakan serta apa tujuan diadakannya program 

ini. 
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3. Dokumentasi  

         Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan 

data yang lebih akurat dan lebih sempurna dan yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
57

 Dalam 

penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa 

gambar ataupun data yang diperoleh selama penelitian 

tersebut berlangsung. Data yang dimaksud antara lain 

profil lembaga, sejarah singkat, visi misi dan tujuan, 

struktur organisasi, sumber daya manusia yang 

tersedia, sarana prasarana dan sebagainya. 

F. Teknik Analisis Data  

        Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lainnya sehingga mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.  
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Menurut Mattew B. Miles dan A. Michael 

Huberman yang dikutip oleh Emzier dalam bukunya 

Metodologi Penelitian Pendidikan disebutkan ada tiga 

macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:
58

 

1. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya 

serta membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan penulis melakukan pengumpulan 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.  

2. Display Data adalah penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat, dengan hubungan antar kategori 

dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 

Huberman menyatakan: yang paling sering 
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digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. 

Dengan mendisplay data, maka akan 

mempermudah memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan 

yang dipahami tersebut.  

3. Conclution/verivication adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian mengungkap temuan berupa hasil 

deskripsi yang sebelumnya masih kurang jelas 

kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil 

kesimpulan. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

       Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas) serta derajat kepercayaan dan 
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keabsahan data. Diantara teknik yang dilakukan 

adalah:
59

 

1. Pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamat 

bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci.  

2. Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu.  

        Menurut Meloeng, yang dikutip Kasiyan dalam 

penelitiannya yang berjudul Kesalaham Implmentasi 

Teknik Trianglasi Pada Uji Validitas Data Skripsi 
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Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY , 

terdapat empat macam triangulasi, yaitu :
60

 

a. Sumber, berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajad kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berberda. 

b. Penyidik, berarti memanfaatkan penelitian atau 

pengamat lainnya untuk mengecekkan kembali 

derajad kepercayaan data. 

c. Metode, yakni pengecekan derajad kepercayaan 

penemuan hasil penelitian melalui beberapa 

teknik pengumpulan data. 

d. Teori, yakni terkait hasil akhir penelitian 

kualitatif berupa rumusan informasi. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
61
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1. Tahap Pra Lapangan. Tahap pra lapangan, yaitu 

meliputi penyusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan, megurus perizinan, menjajagi 

dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian.  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan. Pada tahap ini penulis 

harus memahami latar penelitian, menulis 

peristiwa yang diamati serta menganalisis data 

lapangan.  

3. Tahap Pasca Lapangan. Pada tahap ini penulis 

menyusun hasil pengamatan, wawancara, data 

tertulis untuk melakukan analisis data dengan cara 

distributive dan dipaparkan ke dalam bentuk 

narativ.  
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4. Tahap Penulisan Hasil Laporan. Pada tahap ini, 

penulis menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami diikuti 

alurnya oleh pembaca. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Data Umun 

1. Profil SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO 

a. Nama Resmi Sekolah : SMK NEGERI 1 

JENANGAN 

PONOROGO 

b. Nomor Status 

Sekolah (NSS) 

: 321051102001 

c. Nomor Identitas 

Sekolah (NIS) 

: 400010 

d. Nomor Pokok 

Sekolah Nasional 

(NPSN) 

: 20510101 

e. Status Sekolah :  Negeri 

 

67 
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f. SK Pendirian  148/Diprt/BI/66/Tg

l 01 Februari 1966 

g. Status tanah : Hak Milik 

h. Alamat Sekolah   

 1). Jalan : Niken Gandini  

No.98        

 2). Desa / Kelurahan : Setono 

 3). Kecamatan : Jenangan 

 4) .Kabupaten / Kota : Ponorogo 

 5). Propinsi : Jawa Timur 

 6). Nomor Telepon 

/Fax 

: (0352) 481236 

 7). Email : smknjenpo@yahoo

.com 

 8). Website : www.smkn1jenpo.s

ch.id 

mailto:smknjenpo@yahoo.com
mailto:smknjenpo@yahoo.com
http://www.smkn1jenpo.sch.id/
http://www.smkn1jenpo.sch.id/
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i. 1). Lembaga kena 

Pajak 

: SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo 

 2). No Pokok Wajib 

Pajak 

: 00.007.033.4-

647.000 

 3). Bank  Bank BRI Cabang 

Ponorogo 

   No.Rek.0070-01-

000939-30-3 

   a.n:.SMKN 1 

Jenangan Ponorogo 

   Bank Jatim Capem 

Sumoroto 

   No.Rek.051204285

6 

   a.n:.SMKN 1 

Jenangan Ponorogo 

j. Identitas Kepala   



70 
 

 

Sekolah 

 1) Nama Lengkap : Drs.H.Mustari, 

MM 

 2) N I P : 19630607 198803 

1 011 

 3) Tempat / Tanggal 

Lahir 

: Bojonegoro / 07 

Juni 1963 

 4) Alamat Lengkap : Jln.Biliton No.4A. 

Ponorogo 

 5) No SK 

Pengangkatan 

: 821.2 / 14 / 405.18/ 

2015 

 6) TMT : 10 Pebruari 2015 

k.  Kompetensi Keahlian : a).  Bisnis 

Konstruksi dan 

property 

   b).  Desain 

Pemodelan dan 
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Informasi 

Bangunan 

   c).  Teknik 

Pemesinan  

   d).  Teknik 

Pengelasan 

   e).  Teknik Dan 

Bisnis Sepeda 

Motor 

   f).  Teknik 

Elektronika 

Industri 

   g).  Teknik 

Rekayasa 

Perangkat Lunak 

  : h). Teknik Otomasi 

Industri 
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l. Kurikulum : Kurikulum Tahun 

2013 

m. Lama Pendidikan : 3 (tiga) tahun dan 

4 (empat) 

tahun
62

 

 

2. SEJARAH SINGKAT
63

 

        SMK Negeri 1 Jenangan,berdiri tahun 1964 hasil 

prakarsa  pemerintah daerah dan dunia usaha/dunia 

industri di Ponorogo, ketika namanya disebut STM -

Sekolah Teknologi Menengah Persiapan Negeri 

Ponorogo. Secara resmi lembaga ini menjadi STM 

Negeri Ponorogo setelah terbitnya SK Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 148/Diprt/BI/66 

tanggal 1 Februari 1966.Perubahan STM Negeri 
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Lampiran Hasil Penelitian. 
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Ponorogo menjadi SMK Negeri 1 Jenangan 

berdasarkan SK Mendikbud nomor 036/0/1997 

tanggal 7 Maret 1997. 

        SMK Negeri 1 Jenangan menyelenggarakan 

diklat dengan implementasi Competency Based 

Training dan ProductionBased Curicullum dengan 

tujuh Bidang Keahlian meliputi : (1) Teknik 

Pemesinan, (2) Teknik Pengelasan, (3) Teknik Sepeda 

Motor, (4) Teknik Konstruksi kayu, (5) Teknik 

Gambar Bangunan, (6) Teknik Elektronika Industri 

dan (7) Rekayasa perangkat Lunak, (8) 

TeknikOtomasiIndustri. Penetapan SMK Negeri 1 

Jenangan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional 

(SBI) berdasar SK Direktur Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan no. 0351/C5.2/Kep./MN/2006, 

tanggal 12 Oktober 2006. 
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3. Visi, Misi, dan Tujuan SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

a. Visi SMK Negeri 1 Jenangan: 

“Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Kejuruan Yang Unggul, Berdaya Saing Tinggi 

dalam Persaingan Global dan Berbudaya 

Lingkungan”.
64

 

b. Misi SMK Negeri 1 Jenangan: 

1) Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan 

dalam berbagai jenjang kompetensi. 

2) Menyiapkan tamatan yang memiliki keunggulan 

dalam kedisiplinan, kejujuran, kreatifitas, 

kemandirian dan berjiwa entrepreneur untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan mampu 

bersaing dalam era global. 
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3) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan 

mutu pendidikan dan pelatihan secara 

berkelanjutan. 

4) Mewujudkan pendidikan untuk menjaga daya 

dukung alam melalui tindakan pelestarian, 

pencegahan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan sehingga tercipta kondisi belajar dan 

bekerja yang nyaman dan produktif.
65

 

c. Tujuan SMK Negeri 1 Jenangan 

1) Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) 

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. 

2) Penyediaan dan penyusunan materi, bahan ajar 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran. 

3) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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4) Mengembangkan kurikulum berkarakter, 

berbudaya lingkungan secara terintegrasi dan 

sinkronisasi (penyelarasan) dengan DU / DI. 

5) Peningkatan kualitas lingkungan sekolah untuk 

mewujudkan Green, Clean and Healthy School. 

6) Mengembangkan sistem pendidikan untuk 

menghasilkan lulusan yang kompeten. 

7) Melaksanakan penerapan Teaching Industri / 

Teaching Factory dalam pengembangan produk 

melalui kegiatan praktik dan berbudaya 

lingkungan. 

8) Melaksanakan pembelajaran Kewirausahaan 

praktis dan melaksanakan tata kelola BLUD. 

9) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak 

untuk mengembangkan pendidikan,  

peningkatan kualitas lulusan dan keterserapan 

lulusan. 
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10) Meningkatkan kepedulian warga sekolah 

untuk melakukan pelestarian, pencegahan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

11) Mengimplementasikan sistem manajemen 

mutu berbasis ISO 9001:2015.
66

 

4. Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Stuktur organisasi sekolah di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo secara umum dibagi menjadi 2, 

yaitu struktur secara manajerial dan 

administrasi.Struktur manajerial itu sendiri terdiri dari 

kepala sekolah, dan juga wakil kepala sekolah pada 

bidangnya, serta kepala pada masing-masing 

jurusan.Keseluruhan pada struktur manajemen dan 

administrasi sekolah ada 28 orang kepala. Namun dari 
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staf nya pun juga ada beberapa yang akan kami sertakan 

pada lampiran nama guru serta jabatannya.
67

 

5. Sumber Daya Manusia di SMK Negeri 1 Jenangan 

 SMK Negei 1 Jenangan telah memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas tinggu serta kuantitan yang 

cukup banyak.Secara keseluruhan guru di SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo berjumlah 95 orang. Sebagian 

dari mereka memiliki ijazah lulusan S2 (Magister) dan 

sebagian besar  S1 (Sarjana).
68

 Berikut data lebih lanjut 

guru di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo:
69

 

Jumlah tenaga kependidikan (karyawan) di 

SMK Negeri 1 Jenangan  Ponorogo saat ini sebanyak 

33orang, meliputi 6 satpam, dan 27 pegawai tidak tetap. 

Sedangkan data siswa pada tahun 2017/2018 dibagi 

menjadi 59 rombongan belajar yang meliputi 19 
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rombongan belajar kelas XII dengan jumlah siswa laki-

laki sebanyak 650 orang dan perempuan sebanyak 29, 

kemudian ada mutasi 1 dengan jumlah total kelas XII 

sebanyak 678 siswa-siswi. Selanjutnya 20 rombongan 

belajar dari kelas XI dengan jumlah siswa laki-laki 

sebanyak 632 dan siswi perempuan sebanyak 52 mutasi 

1 orang dengan jumlah total sebanyak 683 siswa-siswi. 

Berikutnya dari 20 rombongan belajar dari kelas X 

dengan jumlah siswa sebanyak 622 dan siswi sebanyak 

92 mutasi 4 siswa dengan jumlah total kelas X 

sebanyak 710 orang. 

6. Sarana dan Prasarana di SMK Negeri 1 Jenangan 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo bisa 

dikatakan sangat mencukupi dan memenuhi terkait 

sarana dan prasana yang ada untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran dan praktik kejuruan serta kegiatan ekstra 

yang lain. Hal ini tidak lepas dari kerja keras dari waka 



80 
 

 

sarpras yang ada di sekolah tersebut.Sehingga SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo dapat memenuhi 

kebutuhan sarana dan prasarananya tersebut.
70

 

7. Prestasi Lembaga dan Kegiatan Pendukung di 

SMK Negeri 1 Jenangan 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo selain 

memberikan pembelajaran secara akademik juga 

memberikan wadah dan fasilitas bagi minat dan bakat 

siswa, agar kemampuan non akademik dari siswa juga 

terasah dengan baik.Namun tidak lepas dari 

memberikan fasilitas lembaga juga menyalurkan bakat 

dan kemampuan siswa dengan mengikuti beberapa 

kompetisi yang pada akhirnya memberikan prestasi-

prestasi yang sangat membanggakan bagi lembaga itu 

sendiri.
71
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B. Data Khusus 

1. Data tentang Penelitian Public Relations dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK N 1 

Jenangan Ponorogo 

  Penelitian humas merupakan hal yang sangat 

penting untuk dilakukan.Penelitian yang dimaksud 

dalam manajemen humas adalah melakukan suatu 

pencarian isu / memahami keadaan yang ada saat 

tersebut.Praktisi  humas adalah mereka yang memiliki 

kemampuan dalam hal komunikasi, menangkap 

informasi, pengalaman yang luas sehingga mampu 

membaca keadaan saat tersebut. Kemampuan tersebut 

yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tahap 

penelitian humas. Pernyataan ini adalah  sebagaimana 

hasil wawancara dengan Bapak  Mustari selaku kepala 

sekolah SMK N 1 Jenangan Ponorogo sebagai berikut: 

Seorang praktisi humas harus memiliki kemampuan dalam 

komunikasi yang baik, mampu menangkap informasi 
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dengan jelas, serta pengalaman yang luas.Hal ini sangat 

diperlukan, khususnya dalam melakukan 

penelitan/pencarian isu sehingga tidak terjadi salah 

sasaran.Telah diketahui bahwa dengan pengetahuan yang 

luas serta dengan pemahaman keadaan yang sesuai sangat 

membantu dalam pencapaian tujuan dari lembaga SMK N 

1 Jenangan Ponorogo.Lembaga yang bernotaben kejuruan 

tentunya sangat penting untuk mengetahui fakta yang 

terjadi dilapangan bahkan mengetahui gambaran tentang 

masa sehingga lembaga SMK Negeri 1 Jenangan 

merupakan lembaga yang tetap bermutu tinggi dan 

semakin maju.”
72

 

 

        Komunikasi yang baik dan pengalaman yang luas 

yang dimiliki oleh praktisi humas terlihat dalam 

observasi yang peneliti lakukan saat peneliti 

melakukan wawancara.Gaya bicara dan keluwesan 

dalam menyampaikan informasi kepada peneliti 

mudah untuk diterima.Pengetahuan dan kemampuan 

yang tinggi membuat peneliti / penanya nyaman 

terhadap informan atau praktisi humas. Respon positif  

ketika peneliti ingin menggali informasi merupakan 
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suatu nilai yang memiliki kesan tersendiri bagi 

peneliti.
73

 

        Penelitian humas adalah data collecting ( 

pengumpulan data) dan (fact finding) pengkajian 

fakta. Penelitian dalam humas meneliti aspek-aspek 

yang menyangkut hubungan organisasi dengan 

masyarakat.Data faktual yang sudah terhimpun 

merupakan data mentah yang yang harus di olah 

terlebih dahulu.Dalam melakukan pengolahan, praktisi 

humas melakukan perbandingan, penilaian dan 

pertimbangan sehingga akhirnya menjadi informasi 

yang akurat. Penjelasan ini berdasarkan keterangan 

Bapak  Mustari, sebagai berikut: 

Penelitian humas yang dimaksud disini  adalahdata 

collecting ( pengumpulan data) dan (fact finding) 

pengkajian fakta. Penelitian dalam humas  yaitu meneliti 

tentang aspek-aspek yang menyangkut hubungan 

organisasi dengan masyarakat. Baik masyarakat internal 

dan eksternal lembaga.Data faktual yang sudah terhimpun 

merupakan data mentah yang yang harus di olah terlebih 
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dahulu. Dalam melakukan pengolahan, praktisi humas 

melakukan perbandingan, penilaian dan pertimbangan 

sehingga akhirnya menjadi informasi yang akurat.
74

 

 

        Sedangkan menurut Ibu Setyo Mastuti, untuk 

mengetahui dan memahami keadaan lingkunan baik 

secara internal maupun eksternal di SMK N1 

Jenangan  adalah dengan melakukan komunikasi 

dengan publik dan melakukan analisis situasi dari 

publik secara langsung serta evaluasi program yang 

telah berjalan, sebagaimana hasil wawancara sebagai 

berikut : 

“Untuk memahami keadaan/ isu yang ada bisa dilakukan 

dengan melakukan komunikasi dengan publik dan 

melakukan analisis situasi dari publik secara langsung 

serta evaluasi dari pogram kerja yang telah dilaksanakan 

sebelumnya.Dari pogram kerja yang telah dilaksanakan 

sebelumnya tersebut diketahui kekurangan dan 

kelebihannya, sehingga mampu memahami fakta yang 

terjadi di lingkungan sebagai loncatan untuk perbaikan di 

masa yang akan datang.”
75
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        Komunikasi dalam penelitian ataupun pencarian 

data dalam humas ini dapat dilakukan dengan cara  

survey, wawancara, focus group discussion, 

wawancara mendalam dan juga melalui media online. 

Keterangan ini berdasarkan penjelasan dari Ibu Setyo 

Mastuti, sebagai berikut : 

Cara yang dilakukan oleh seorang praktisi humas untuk 

mendapatkan data atau dalam manajemen humas disebut 

dengan tahap penelitian humas ini dilakukan dengan cara 

yang fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang ada. Jadi kita harus pandai-pandai 

mengambil langkah. Langkah yang biasa kami ambil yaitu 

dengan carasurvey, wawancara, focus group discussion, 

wawancara mendalam dan juga melalui media online.
76

 

 

        Kegiatan penelitian public relations / humas akan 

menghasilkan suatu data akurat, sehingga praktisi 

humas memahami akan masalah yang sedang terjadi 

di lapangan. Dengan pemahaman yang ada tersebut, 

humas mempunyai peran sebagai pemecah dari 

masalah tersebut.Humas sebagai penyambung lidah 
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antara masyarakat dengan lembaga. Pernyataan ini 

berdasarkan keterangan dari Ibu Setyo Mastuti, 

sebagai berikut : 

Kegiatan penelitian public relations / humas akan 

menghasilkan suatu data akurat, sehingga praktisi humas 

memahami akan masalah yang sedang terjadi di lapangan. 

Dengan pemahaman yang ada tersebut, humas mempunyai 

peran sebagai pemecah dari masalah yang sedang  terjadi. 

Humas sebagai penyambung lidah antara masyarakat 

dengan lembaga, akan membantu memberi solusi 

sehingga semua permasalahan akan terselesaikan dengan 

tepat.
77

 

 

         Penelitian humas di SMK N 1 Jenangaan 

melibatkan semua individu yang berhubungan dalam 

lembaga tersebut, baik pendidik maupun tenaga 

kependidikan serta pemangku kepentingan lembaga 

tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Bapak 

Rochdi Historijanto, yaitu : 

Dalam tahap penelitian, humas tidak bekerja sendiri, 

untuk memahami dan mengetahui  keadaan yang benar-

benar sedang terjadi melibatkan semua pihak baik tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan serta pemangku 

kepentingan lembaga tersebut ikut berpartisipasi demi 

kebaikan dan kemajuan lembaga. Dari berbagai 
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pertimbangan yang ada akan menghasilkan suatu prioritas 

sehingga menjadi acuan untuk melangkah selanjutnya.
78

 

 

         Tidak bisa dipungkiri dalam melakukan tahap 

yang ada, tak terkecuali dalam penelitian humas 

terdapat suatu kendala.Akan tetapi selama ini kendala 

yang ada hanyalah kendala yang ringan dan memang 

suatu hal yang wajar sehingga mudah untuk 

diselesaikan. Pernyataan ini sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Mustari selaku kepala 

sekolah yaitu: 

Dalam melakukan setiap kegiatan tentu terdapat kendala 

didalamnya dan itu merupakan suatu hal yang 

wajar.Begitu pula dalam tahap penelitian humas, tidak 

bisa dipungkiri bahwa tiada kendala sedikitpun.Akan 

tetapi selama ini kendala yang ada hanyalah kendala 

dalam tingkatan ringan dan sangat wajar serta jarang 

sekali terjadi sehingga masih mudah untuk dihadapi. 

Misalnya ada dalam diri individu  sifat egoisme. Akan 

tetapi itu dalam tingkatan yang rendah.
79
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        Masalah ataupun kendala yang ada dalam suatu 

lembaga apabila di tanggapi dengan benar serta 

dengan adanya pemahaman terhadap suatu masalah 

ataupuan kendala tersebut akan sangat mudah untuk 

diatasi. Pada intinya kembali pada kemampuan 

komunikasi  dan kerja sama atau hubungan yang baik, 

dengan komunikasi yang baik sehingga informan dan 

penerima informasi dapat memahami dan dengan 

adanya hubungan baik semua akan dihadapi dengan 

lebih mudah . Hal ini berdasarkan keterangan dari 

Bapak Mustari, sebagai berikut : 

Untuk menghadapi segala masalah  ataupun kendala yang 

ada dalam suatu lembaga apabila di tanggapi dengan 

benar serta dengan adanya pemahaman terhadap suatu 

masalah ataupuan kendala tersebut akan sangat mudah 

untuk diatasi. Pada intinya kembali pada kemampuan 

komunikasi  dan kerja sama yang baik, dengan 

kemampuan komunikasi yang baik sehingga informan dan 

penerima informasi dapat memahami dan dengan adanya 

hubungan baik tidak bisa dipungkiri bahwa semua akan 

lebih mudah untuk dihadapi.
80
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         Public Relations (Humas) di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo dalam pengelolaannya melakukan 

penelitian atau di sebut juga dengan pencarian fakta 

yang ada. Dengan diketahui fakta tersebut akan 

diperbandingkan, dinilai dan dipertimbangkan agar 

mencapai data yang akurat. Humas sebagai 

penyambung lidah antara masyarakat dengan lembaga 

ataupun sebaliknya, akan memberi pemahaman 

kepada kedua pihak sehingga mampu memecahkan 

suatu masalah. Dalam melaksanakan penelitian ini, 

humas melibatkan semua pihak yang berkepentingan 

agar informasi yang diperoleh valid.Penelitian humas 

memang terdapat hambatan / kendala dan praktisi 

humas harus pandai dalam menyikapinya. Hasil 

penelitian atau data akurat yang diperoleh selanjutnya 

akan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan 

peencanaan humas dan dilaksanakan kedepannya. 
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2. Data tentang Perencanaan Public Relations dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo  

        Pengelolaan atau manajemen setiap bidang tidak 

lepas dari kegiatan perencanaan.Dimana perencanaan 

bidang humas ini berdasarkan penelitian atau 

pencarian fakta yang telah dilaksanakan 

sebelumnya.Perencanaan humas di SMK Negeri 1 

Jenangan biasa dilakukan pada awal tahun pelajaran.  

Pernyataan ini berdasarkan keterangan dari Ibu Setyo 

Mastuti. Sebagai beriku:. 

Perencanaan dalam pengelolaan atau manajemen adalah 

suatu hal yang penting dalam setiap kegiatan,  begitu juga 

dalam program humas.  Dimana perencanaan adalah suatu 

penyusunan kegiatan yang akan dikerjakan dikedepannya. 

Perencanaan bidang humas ini berdasarkan penelitian atau 

pencarian fakta yang telah dilaksanakan sebelumnya  

Dalam perencanaan ini dilakukan diawal tahun 

pembelajaran,  dan diharapkan dengan perencanaan yang 

matang akan menghasilkan suatu langkah-langkah yang 

terarah sehingga tujuan dari lembaga dapat tercapai.
81

 

 

                                                             
 

81
Lihat Transkrip Wawancara Nomor :06/W/23-I/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



91 
 

 

         Proses perencanaan program humas di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo dilakukan dengan rapat 

bersama.  Dimana semua anggota dalam rapat berhak 

memberi masukan dan saran sebagai bahan  

pertimbangan.  Hal ini berdasarkan pernyataan dari 

Bapak Rochdi Historijanto. Sebagai berikut: 

Proses perencanaan program humas biasa dilakukan 

dengan rapat bersama. Sama seperti progam kerja bidang 

lainnya,  yakni saling memberi saran dan masukan untuk 

lancarnya program yang akan dijalankan. Semua saran 

dan masukan akan dipertimbangkan sebagimana mestinya 

untuk diambil keputusan yang telah disepakati 

.Perencanaan program humas juga didasarkan pengalaman 

yang telah dijalani dan didasarkan realita saat tersebut 

sehingga diharapkan sesuai dengan perkembangan zaman 

dan menjadi lembaga yang unggul serta favorit.sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman 

yang semakin cepat maju dan berubah ini.
82

 

 

         Perencanaan dalam bidang humas meliputi 

perencanaan jangka panjang, jangka menengah 

ataupun jangka pendek.Rencana jangka panjang yaitu 

bersifat umum, dan merupakan suatu tujuan akhir dari 

lembaga.Perencanaan jangka pendek dan menengah 
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merupakan perencanaan yang spesifik yang merinci 

tugas-tugas yang harus dicapai dalam lembaga. 

Pernyataan ini berdasarkan keterangan dari Bapak 

Rochdi Historijanto, sebagai berikut : 

Perencanaan dalam bidang humas meliputi perencanaan 

jangka panjang, jangka menengan ataupun jangka 

pendek.Rencana jangka panjang yaitu bersifat umum, dan 

merupakan suatu tujuan akhir dari lembaga.Perencanaan 

jangka pendek dan menengah merupakan perencanaan 

yang spesifik yang merinci tugas-tugas yang harus dicapai 

dalam lembaga. Dalam SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo, rencana jangka panjang humas yaitu mutu / 

kualitas yang memuaskan sehingga menjadi sekolah yang 

favorit yang ada di Ponorogo dan visi, misi, serta tujuan  

dari lembaga atau SMK Negeri 1 Jenangan.  Sedangkan 

jangka menengah dan pendek yaitu mampu melaksanakan 

tugasnya, seperti tugas yang harus dikerjakan  dalam 

menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia 

industri yang berjangka kurang dari sepuluh tahun.
83

 

         Perencanaan dalam manajemen humas yang 

disusun terkaitan dengan apa program yang akan 

dilakukan, kapan waktu pelaksanaan program, berapa 

biaya yang dibutuhkan untuk program tersebut dan 

siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program 
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tersebut. Pernyataan ini berdasarkan keterangan dari 

Bapak Rochdi Historijanto, sebagai berikut : 

Perencanaan dalam manajemen humas yang disusun 

terkaitan dengan apa program yang akan dilakukan, kapan 

waktu pelaksanaan program, berapa biaya yang 

dibutuhkan untuk program tersebut dan siapa saja yang 

terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini 

penting disusun dalam perencanaan agar jelas untuk 

dilaksanakan kedepannya.
84

 

 

 

        Perencanaan program kerja humas bukan hanya 

melibatkan pihak humas saja, melainkan semua 

pemangku  kepentingan di SMK Negeri  1 Jenangan, 

pernyataan ini berdasarkan keterangan dari Bapak 

Mustari sebagai berikut: 

Dalam penyusunan perencanaan program humas, yang biasa 

dilakukan dengan cara rapat bersama diawal tahun pembelajaran 

melibatkan semua pihak yang ada,  baik dari tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan,  mulai dari tingkat bawah sampai atas.  

Dalam melibatkan semua pihak tersebut,  diharapkan akan 

menemukan ide untuk penyusunan rencana program humas yang 

paling baik dan dengan persetujuan semua pihak tersebut 

diharapkan kerja sama yang kompak untuk menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya dalam menjalankan program yang telah 

disepakati bersama. Semakin banyak pendapat dan masukan akan 

semakin baik keputusan yang diambil tentunya dengan berbagai 
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pertimbangan dan dengan kesepakatan bersama dengan 

pimpinannya.
85

 

        Rencana program kerja pada tahun 2018/2019 

yang telah dirancang  di SMK Negeri 1 Kenangan 

adalah PKL,  Studi Tour,  Magang,  LKS,  KI, Saluran 

Tamatan,  UKK. Rencana program tersebut secara 

garis besar waktunya telah di tetapkan.Kecuali dalam 

bidang LKS, yaitu sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dari pemerinah. Dari semua rencana 

tersebut sebagian besar sudah berjalan dan ada yang 

sedang berjalan  dan akan berjalan.  Hal tersebut 

sesuai dengan waktu yang telah dirancang pula 

Pernyataan ini berdasarkan penjelasan dari Ibu Setyo 

Mastuti, sebagai berikut : 

Rencana program kerja pada tahun ini,  tentunya yang 

telah dirumuskan pada awal tahun pembelajaran 

2018/2019 adalah PKL,  Studi Tour,  Magang,  LKS,  KI, 

Saluran Tamatan,  UKK.  Rencana program tersebut 

secara garis besar waktunya telah di tetapkan. Kecuali 
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dalam bidang LKS, yaitu sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dari pemerinah Dari semua rencana tersebut 

sebagian besar sudah berjalan dan ada yang sedang 

berjalan  dan akan berjalan.  Hal tersebut sesuai dengan 

waktu yang telah dirancang pula.
86

 

 

        Rencana program yang telah disusun diawal 

tahun tersebut masih rencana secara garis besar. Untuk 

keseluruhan proses program, mulai dari perencanaan 

hingga evaluasi akan dibuatkan susunan kembali 

setelah mendekati waktu yang ditentukan di awal 

tahun tersebut. Hal  ini berdasarkan keterangan dari 

Ibu Setyo Mastuti, Sebagai berikut : 

Rencana program yang telah disusun diawal tahun 

tersebut masih rencana secara garis besar.Secara garis 

besar waktu pelaksanaan telah direncanakan. Untuk 

keseluruhan proses program, mulai dari perencanaan 

hingga evaluasi akan dibuatkan susunan kembali setelah 

mendekati waktu yang ditentukan di awal tahun tersebut. 

Karena setiap program itu sendiri memerlukan pemikiran 

yang matang dan dapat dikatakan sebagai program yang 

penting sehingga perlu persiapan yang matang.
87

 

 

         Rencana program kegiatan disusun secara jelas 

dan rinci agar program berjalan dengan lancar.Dengan 
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susunan program tersebut diharapkan keteledoran dan 

kesalahan dalam menjalankan program dapat 

dihindari.Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti 

dengan adanya program kerja yang terpampang nyata 

di atas meja ruangan humas SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponrogo. Sehingga dengan adanya program yang telah 

disusun secara jelas tersebut diharapkan semua tahap 

akan berjalan dengan lancar.
88 

        Kendala dalam melakukan proses perencanaan 

yang terjadi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

hampir tidak ada, ya memang ada tapi sangat minim 

sekali dan itu adalah suatu yang wajar dan bisa untuk 

diselesaikan. Hal ini berdasarkan pernyataan dari 

Bapak Rochdi Historijanto sebagai berikut: 

Dalam melakukan segala proses tidak bisa dipungkiri 

bahwa kendala memang selalu ada, tinggal bagaimana kita 

menyikapi kendala tersebut. Begitu juga kendala dalam 

penyusunan rencana program hunas.Selama saya menjabat 
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sebagai wakil kepala sekolah bidang humas.Dalam  

humas, tidak ada masalah yang fatal, dengan komunikasi 

yang baik, semua akan terselesaikan dengan baik pula. 

Jadi kita sebagai praktisi humas dan praktisi pendidikan 

harus mampu memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

agar kita bisa memahami dan mengerti dengan keadaan, 

sehingga kita tidak gampang salah paham dan saling 

menyalahkan.
89

 

 

        Perencanaan program Humas (Public Relations) 

di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo merupakan 

suatu susunan yang akan dilakukan setahun 

kedepannya. Perencanaan dibuat berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman serta fakta yang ada 

sebagai hasil penelitian yang telah di lakukan dengan 

berbagai pertimbangan.Perencanaan melibatkan 

berbagai pihak dalam rapat bersama dengan kepala 

sekolah.Hasil rapat adalah suatu keputsan yang 

disetujui pihak rapat bersama kepala sekolah.  Untuk 

kendala dalam tahap perencanaan bidang humas dapat 

dikatakan ada dan dalam skala kecil, akan tetapi 
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kendala dapat terkendalikan dengan baik. Setiap 

kendala akan lebih ringan dan mudah dihadapi dengan 

adanya pengetahuan dan komunikasi yang baik. 

Perencanaan disusun secara matang dengan 

persetujuan semua pihak dan selanjutnya sebagai 

acuan pelaksanaan program kerja humas. 

3. Data tentang Pelaksanaan Public Relation dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 

jenangan Ponorogo. 

Dalam melaksanakan program humas, menyesuaikan 

dengan perencanaan yang telah disepakati 

sebelumnya.Pada dasarnya pelaksanaan mengacu 

pada susunan rencana yang telah dibuat dengan 

pemikiran yang matang. Hal ini  berdasarkan 

pernyataan dari Bapak Mustari sebagai berikut  

Pelaksanaan program humas adalah sesui dengan rencana 

yang telah disusun sebelumnya.Mulai dari waktu, tempat 

dan pelaksanaan sudahada dalam susunan rencana yang 

telah disepakati bersama.Rencana secara garis besar telah 

disusun ketika rapat tahunan diawal tahun. Ketika 
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mendekati pelaksanaan program, susunan rencana akan 

disusun kembali lebih rinci dengan tidak keluar dari 

rencana diawal tahun. 
90

 

 

        Pelaksanaan program humas di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo bukan hanya melibatkan wakil 

kepala humas dan atau/staff saja, akan tetapi semua 

pihak yang ada dalam lembaga tersebut. Mulai dari 

peserta didik, tenaga pendidik serta tenaga 

kependidikan. Hal ini berdasarkan pernyataan dari 

Bapak Rochdi Historijant sebagai beikut 

Dalam tindakan pelaksanaan, bukan hanya bidang humas 

saja yang terlibat.Akan tetapi semua pihak dalam lembaga 

SMK Negeri 1 Jenangan ikut terlibat, baik itu peserta 

didik, tenaga pendidik dan kependidikan.Misalnya, dalam 

PKL, peserta didik sebagai subjek yang melaksanakannya, 

tenaga pendidik serta kependidikan ikut berpartisipasi 

sebagai pembimbingnya dan sebagainya.Sehingga semua 

pihak ikut berpartisipasi dan saling mendukung.
91

 

 

         Individu yang terlibat dalam pelaksanaan humas 

melibatkan semua pihak yang ada dalam SMK Negeri 
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1 Jenangan.Baik dari kalangan pendidik dan tenaga 

kependidikan serta siswa sebagai sasaran utamanya. 

Dalam hal tersebut pihak humas biasa membuat surat 

tugas/ surat izin secara resmi terhadap individu 

tersebut untuk melaksanakan program yang ada. Hal 

ini berdasarkan keterangan dari Bapak Rochdi 

Historijanto sebagai berikut: 

Telah saya jelaskan bahwa yang terlibat dalam 

pelaksanaan humas melibatkan semua pihak yang ada 

dalam SMK Negeri 1 Jenangan.Baik dari kalangan 

pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa sebagai 

sasaran utamanya. Dalam hal tersebut pihak humas biasa 

membuat surat tugas kepada tenaga pendidik atau 

kependidikan sebagai pembimbing/ pendamping progam 

tersebut dan surat izin edaran yang diberikan pada peserta 

didik untuk melaksanakan program secara resmi terhadap 

individu tersebut untuk melaksanakan program yang 

ada.
92

 

 

Pembuatan surat izin atau surat tugas oleh pihak 

humas untuk tenaga pendidik dan kependidikan untuk 

ikut serta dalam program kegiatan humas telah 

buatkan dengan persetujuan kepala sekolah dan 
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individu yang bersangkutan. Dengan adanya surat 

tersebut dapat diketahui pentingnya program kegiatan 

dan diketahui tugas tersebut telah resmi dan wajib 

dilakukan karena telah disetujui oleh individu yang 

terlibat. Hal ini berdasarkan hasil observasi peneliti 

terhadap dokumen yang ada dalam bidang humas.
93

 

 

         Program yang telah berjalan dan akan berjalan 

pada tahun 2018/2019 adalah KI (Kunjungan Industri) 

yang dilakukan oleh kelas X pada bulan Februari, 

PKL (Praktek Kerja Nyata) yang dilaksanakan oleh 

kelas IX  selama 6 bulan yaitu bulan September 

sampai bulan Maret, Studi Tour yang dilakukan oleh 

kelas  XII bulan November, UKK (Ujian Kompetensi 

Keahlian) yang dilaksanakan pada bulan April oleh 

kelas XII,  LKS yang biasa diikuti oleh peserta didik 
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pilihan yang dilaksanakan menyesuaikan dengan 

jadwal dari pemerintahan yang terait,  serta program 

penyaluan tamatan bekerja sama dengan BKK yang 

biasa dilakukan di akhir tahun pelajaran dan 

menyesuaikan dengan jadwal pihak terkait pula. 

Keterangan ini berdasarkan penjelasan dari Ibu Setyo 

Mastuti, selaku bendahara bidang humas, sebagai 

berikut  

Program yang telah berjalan dan akan berjalan pada tahun 

2018/2019 adalah KI (Kunjungan Industri) yang 

dilakukan oleh kelas X pada bulan Februari,, PKL 

(Praktek Kerja Nyata) yang dilaksanakan oleh kelas IX  

selama 6 bulan yaitu bulan September sampai bulan 

Maret, Studi Tour yang dilakukan oleh kelas  XII bulan 

November, UKK (Ujian Kompetensi Keahlian) yang 

dilaksanakan pada bulan April oleh kelas XII,  LKS yang 

biasa diikuti oleh peserta didik pilihan yang dilaksanakan 

menyesuaikan dengan jadwal dari pemerintahan yang 

terait,  serta program penyaluran tamatan bekerja sama 

dengan BKK yang biasa dilakukan di akhir tahun 

pelajaran dan menyesuaikan dengan jadwal pihak terkait 

pula.
94

 

 

        Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan dalam 

humas seperti teori komunikasi pada umumnya, yaitu 
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terdapat lima komponen, yang pertama soure yang 

berarti sumber atau komunikator, massage yang 

berarti pesan, channel yang berarti saluran atau media, 

receiver  yang berarti penerima atau disebut juga 

dengan komunikan dan pengaruh atau umpan balik. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mustari 

sebagai berikut: 

Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan dalam humas 

seperti teori komunikasi pada umumnya, yaitu harus ada 4 

syarat, yan pertama soure yang berarti sumber atau 

komunikator, massage yang berarti pesan, channel yang 

berarti saluran atau media, receiveryang berarti penerima 

atau disebut juga dengan komunikan dan pengaruh atau 

umpan balik. Dalam bidang manajemen humas, praktisi 

humas sebagai komunikator yang menyampaikan 

informasi kepada pihak internal ataupun eksternal 

lembaga.Praktisi humas juga bisa dikatapakan sebagai 

penerima pesan ketika mendapatkan informasi tertentu 

yang menyagkut dalam lembaga atau organisasinya.
95

 

        Dalam melaksanakan kegiatan humas, hubungan 

ataupun komunikasi yang dilakukan senantiasa 

memanfaatkan media yang ada dengan efisisn, efektif 
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dan semaksimal mungkin.Baik media online, cetak 

dan elektronik serta tatap muka secara langsung. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mustari 

sebagai berikut : 

Dalam pelaksanaan humas, hubungan ataupun komunikasi 

dilakukan dengan memanfaatkan media yang ada dengan 

efektif, efisien dan semaksimal mungkin. Baik media 

online, cetak dan elektronikserta tatap muka secara 

langsung, seperti radio, banner, koran, facebook, 

instagram, youtube, web, pertemuan wali murid dan 

sebagainya.
96

 

 

         Media yang digunakan SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo secara online ataupun offline telah 

dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, semua 

informasi yang dibutuhkan masyarakat bisa di akses 

secara mudah melalui website yaitu 

www.smkn1jenpo.sch.id, sedangkan  email dengan 

alamat smknjenpo@yahoo.com, instagram  dengan 

nama stmjponorogo, youtube SMK N 1 Jenangan 
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Ponorogo ataupun facebook SMK N 1 Jenangan 

Ponorogo. Keterangan ini berdasarkan pengamatan 

peneliti melalui media sosial online.
97

 

        Dalam menjalankan berbagai program  tersebut 

tentunya memerlukan biaya yang besar. Biaya dalam 

menjalankan bidang humas tersebut diperoleh dari 

komite sekolah dan tabungan siswa. Keterangan ini 

berdasarkan penjelasan dari Ibu Setyo Mastuti selaku 

bendahara humas sebagai berikut: 

Dalam menjalankan berbagai program humas tersebut 

melibatkan peserta didik dan memang tujuannya untuk 

peserta didik itu sendiri.Mereka menyadari bahwa 

kegiatan tersebut memerlukan biaya yang cukup demi 

berjalannya program dengan lancar dan bermanfaat bagi 

peserta didik.Maka dari itu pembiayaan diperoleh dari 

tabungan peserta didik dan komite sekolah.Dengan adanya 

kegiatan menbung bagi peserta didik memiliki nilai 

tersendiri, yakni meringankan pembiayaan dan juga 

mengajarkan peserta diidik untuk menyisikan uang 

ditabung.
98
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         Pelaksanaan program humas dilakukan sesuai 

dengan rencana yang telah disusun, pada dasarnya 

tinggal menjalankan rancangan yang telah dibuat 

sebelumnya, sehingga kendala jarang ditemui dalam 

pelaksanaan humas itu sendiri. Dalam menghadapi 

semua kendala, kembali pada tugas humas tersebut 

yakni sebagai penjalin hubungan baik, sehingga ketika 

telah terjadi hubungan baik dengan berbagai pihak, 

kendala yang ada semakin mudah untuk diatasi. Hal 

ini berdasarkan keterangan dari Bapak Rochdi 

Historijanto sebagai berikut  

Dalam melaksanakan program humas disesuaikan dengan 

rencana yang telah disusun sebelumnya, sehingga kendala 

dalam pelakasanaan program humas di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo jarang ditemui.Dalam menghadapi 

semua kendala, kembali pada tugas humas tersebut yakni 

sebagai penjalin hubungan baik, sehingga ketika telah 

terjadi hubungan baik dengan berbagai pihak, kendala 

yang ada semakin mudah untuk diatasi.
99
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        Tahapan manajemen humas yang ketiga yakni 

pelaksanaan, dimana pelaksanaan adalah suatu tahap 

yang penting dan puncak dari kegiatan.Pelaksanaan 

adalah kegiatan perealisasian dari rencana yang telah 

di susun sebelumnya. Tahapan pelaksanaan  humas 

melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dengan 

pelibatan individu dari awal,  sehingga dalam 

pelaksanaan semua individu yang terlibat saling 

memahami dan bekerja sama dengan baik. 

Pelaksanaan komunikasi yang terdapat dalam 

manejemen humas yaitu dengan adanya lima 

komponen yakni komunikator (indivisu yang 

menyampaikan pesan), massage (pesan yang akan 

disampaiakan), media ( saluran yang digunakanuntuk 

komunikasi), komunikan (individu yang menerima 

pesan) dan adanya pengaruh  yaitu umpan balik yang 

diberikan oleh komunikan menanggapi komnikasi 
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yang diberikan oleh komunikator. Pemahaman dan 

komunikasi serta hubungan yang baik yang telah 

terjalin akan membuat pelaksanaan menjadi lebih 

lancar dan terkendali.  

4. Data tentang Evaluasi Public Relations dalam 

peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. 

        Dalam menjalankan berbagai tahap kegiatan 

program humas di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

tersebut dilakukan kegiatan evaluasi.Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program 

yang telah disusun dan dilaksakan untuk selanjutnya 

dijadikan sebagai acuan perbaikan demi ketercapaian 

tujuan yang telah disepakati. Keterangan ini 

berdasakan keterangan dari Bapak Rochdi Historijanto 

sebagai berikut: 

Dalam menjalankan berbagai tahap kegiatan program 

humas di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dilakukan 
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kegiatan evaluasi.Evaluasi  bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh keberhasilan program yang telah disusun 

dan dilaksanakan untuk selanjutnya dijadikan sebagai 

acuan perbaikan demi ketercapaian tujuan yang telah 

disepakati.
100

 

 

 

        Evaluasi adalah penilaian, dalam manajemen 

humas penilaian yang dimaksud adalah penilaian 

terhadap hasil penelitian, perencanaan dan 

pelaksanaan.Akankah semua yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan keadaan yang ada, seberapa jauh 

keberhasilan yang diperoleh dan seberapa sinkron 

dengan tujuan pendidikan. Keterangan ini berdasakan 

keterangan dari Bapak Rochdi Historijanto sebagai 

berikut : 

Evaluasi bisa dikatakan sebagai  penilaian, dalam 

manajemen humas penilaian yang dimaksud adalah 

penilaian terhadap hasil penelitian, perencanaan dan 

pelaksanaan. Akankah semua yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan keadaan yang ada, seberapa jauh 

keberhasilan yang diperoleh dan seberapa sinkron dengan 

tujuan pendidikan.
101
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        Evaluasi dilakukan secara rutin setiap tiga bulan 

sekali dan diakhir tahun ajaran dengan rapat 

bersama.Evaluasi diadakan ditengah program berjalan 

ketika ada suatu hal darurat yang mengharuskan untuk 

dilakukan evaluasi. Evaluasi ini biasa dilakukan 

dengan kepala sekolah berdasarkan suatu hal yang 

penting dan mengharuskan untuk mengambil langkah 

yang tepat. Selain itu, setiap akhir program yang 

dijalankan terdapat laporan hasil kegiatan sebagai 

bukti dan dijadikan evaluasi dari kegiatan tersebut. 

Keterangan ini berdasarkan penjelasan dari Ibu Setyo 

Mastuti sebagai berikut: 

Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin setiap tiga bulan 

sekali dan diakhir tahun ajaran dengan rapat 

bersama.Evaluasi diadakan ditengah program berjalan 

ketika ada suatu hal darurat yang mengharuskan untuk 

dilakukan evaluasi.Evaluasi ini biasa dilakukan dengan 

kepala sekolah berdasarkan suatu hal yang penting dan 

mengharuskan untuk mengambil langkah yang 

tepat.Selain itu, setiap akhir program yang dijalankan 

terdapat laporan hasil kegiatan sebagai bukti dan dijadikan 
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evaluasi dari kegiatan tersebut.Misalnya PKL terdapat 

buku penilaian dan evaluasi.
102

 

 

         Dalam melaksanakan evaluasi program humas, 

stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo ikut terlibat. Evaluasi biasanya dilakukan 

dengan  rapat rutinan  yang  diikuti oleh stakeholder 

yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

Bukan hanya program humas yang dievaluasi akan 

tetapi  semua  bidang yang ada, seperti bidang 

kurikulum, bidang sarana dan prasarana, bidang 

kesiswaan dan bidang penjamin mutu. Selain dengan 

rapat, evaluasi dalam program humas dilakukan 

dengan pembuatan laporan program kegiatan. Laporan 

ini berisi tentang proses yang menyangkut 

pelaksanaan dan hasil dari program tersebut. 

Keterangan ini berdasarkan penjelasan dari Bapak 

Mustari sebagai berikut: 
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Pelaksanaan  evaluasi program humas, stakeholder yang 

ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo ikut terlibat. 

Evaluasi biasanya dilakukan dengan  rapat rutinan  yang  

diikuti oleh stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. Bukan hanya program humas yang 

dievaluasi akan tetapi  semua  bidang yang ada, seperti 

bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana, bidang 

kesiswaan dan bidang penjamin mutu.Selain dengan rapat, 

evaluasi dalam program humas dilakukan dengan 

pembuatan laporan program kegiatan. Laporan ini berisi 

tentang proses yang menyangkut pelaksanaan dan hasil 

dari program tersebut.
103

 

 

Pembuatan laporan hasil setiap kegiatan dilakukan 

secara rapi dan rinci oleh pihak humas.Latar belakang, 

tujuan, biaya, pelaksanaan, kendala dan semua yang 

menyangkut tentang program telah tertera dalam 

laporan tersebut secara jelas.Sehingga, setiap orang 

yang membaca laporan tersebut dapat memahami 

kegiatan program yang telah dijalankan dan dapat 

menilai seberapa penting program tersebut bagai 

lembaga pendidikan.keterangan ini berdasarkan hasil 

pengamatan atau observasi peneliti terhadap dokumen 
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laporan hasil program kegiatan yang ada di bidang 

humas SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo.
104

 

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan rapat bersama 

melibatkan pimpinan lembaga, yakni kepala 

sekolah.Seorang kepala sekolah berperan sebagai 

evaluator sangat penting dalam evaluasi program 

humas.Kepala sekolah memberi masukan dan 

mengarahkan jalannya program kegiatan humas untuk 

berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah 

diharakan. Hal ini berdasarkan keterangan dari Bapak 

Mustari sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo sebagai berikut. 

Sebagai kepala sekolah saya harus mampu menjalankan 

peran sebagai evaluator, mampu mengevaluasi semua 

program   kegiatan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

yang telah berjalan serta mengarahan untuk lebih baik. 

Begitu juga dalam program humas, kepala sekolah harus 

mampu mengambil keputusan yang tepat untuk 

meningkatkan perbaikan dan perbaikan dengan cara yang 
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mampu diterima oleh semua pihak, khususnya pihak 

humas.
105

 

 

        Hasil tidak mengkhianati usaha. Itulah kalimat 

yang bisa menjadi acuan dalam melaksanakan suatu 

kegiatan. Ketika usaha semakin keras dan ulet, 

keberhasilan akan semakin dekat dengan kita dan juga 

sebaliknya. Keberhasilan program humas yang ada di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo terlihat saat 

peneliti mengamati berbagai penghargaan yang telah 

terpampang di ruangan humas SMK Negeri 1 

Jenangan. Penghargaan tersebut diperoleh sebagai 

suatu hal yang perlu dibanggakan dan merupakan 

dukungan terhadap program untuk terus berjalan.
106

 

        Dalam melakukan kegiatan evaluasi tiada 

kendala yang serius. Ketika terdapat pro dan kontra 

antar individu merupakan hal yang wajar dan diambil 
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hikmahnya yakni untuk mendapatkan keputusan yang 

tebaik. Hal ini berdasaran keterangan dari Bapak 

Rochdi Historijanto sebagai wakil Kepala Sekolah 

bidang humas SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

sebagai berikut. 

Kendala dalam kegiatan evaluasi masih dalam lingkup 

wajar, dan dapat dikatakan tiada kendala.Semua keadaan 

yang ada dapat teratasi ketika memiliki pengalaman yang 

luas dan mampu bersikap profesional.  Misalnya pro dan 

kontra dalam rapat evaluasi kegiatan dapat dikatakan 

kendala ketika tidak menemukan keputusan yang tepat 

dan disepakati bersama, namun ketika sebuah pro dan 

kontra tersebut sebagai alasan untuk menemukn suatu 

keputusan terbaik dan dapat diterima semua pihak maka 

pro dan kontra adalah suatu proses untuk menentukan 

suatu yang terbaik.
107

 

 

        Evaluasi adalah penilaian, dalam manajemen 

humas penilaian yang dimaksud adalah penilaian 

terhadap hasil penelitian, perencanaan dan 

pelaksanaan.Akankah semua yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan keadaan yang ada, seberapa jauh 
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keberhasilan yang diperoleh dan seberapa sinkron 

dengan tujuan pendidikan.evaluasi digunakan untuk 

memperbaiki, mempertahankan atau menghilangkan 

suatu program berdasarkan standar yang diinginkan. 

Evaluasi digunakan untuk acuan langkah masa 

selanjutnya.Dalam humas (public relations) di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo, evaluasi dilakukan 

dengan rapat bersama dan dengan adanya laporan 

program kegiatan.Program kegiatan yang telah 

dilakukan oleh humas telah terbukti berhasil dengan 

adanya berbagai bentuk penghargaan yang diberikan 

dengan adanya suatu program yang dilakukan. 

        Untuk lebih jelasnya, proses manajemen dalam 

bidang humas dalam SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 
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Manajemen 
HUMAS 
(Public 

Relations) 

1. Penelitian: 

a. Pencarian 
Data 

b. Pencarian 
Fakta 

c. Pengalaman 
Terdahulu  

d. Data Akurat 
2. 

Perencanaan: 

a.Menyesuai-
kan Data  

Hasil 
Penelitian 

b.Menyusun 
Langkah 

3.Pelaksanaan: 

a.Melaksanakan 
Rencana 

b.Melakukan 
Komunikasi 

4. Evaluasi: 

a.Penilaian 
Penelitian, 

Perencanaan 
Dan 

Pelaksanaan 

b. Program di 
Perbaiki, di 
Pertahankan 

atau di 
Hilangkan. 

Gambar 01. 
108

 

  

                                                             
 

108
 Proses Manajemen Humas di SMK Negeri 1 Jenangan 

Sesuai dengan Teori yang ada.  



118 
 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data Tentang Penelitian Public Relations 

Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

 Penelitain / pengumpulan data adalah 

mencari dan mengumpulkan fakta-fakta data 

sebelum melakukan kegiatan atau tindakan. 

Pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui 

permasalahan dan mengumpulkan informasi data.
109

 

Menurur Cutlip, yang dikutip oleh Intan Tanjung 

Sari dan Iwan Awaludin, fack finding adalah langkah 

pertama yang mencangkup penyelidikan dan 
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memantau pengetahuan, opini, sikap dan perilaku 

pihak terkait dengan dan dipengaruhi oleh tindakan 

dan kebijakan organisasi.
110

 

 Pandangan tersebut sesuai dengan deskripsi 

data sebelumnya, bahwa seorang praktisi humas 

harus memiliki kemampuan dalam komunikasi yang 

baik, mampu menangkap informasi dengan jelas, 

serta pengalaman yang luas.Penelitian humas adalah 

data collecting ( pengumpulan data) dan (fact 

finding) pengkajian fakta. Penelitian dalam humas 

meneliti aspek-aspek yang menyangkut hubungan 

organisasi dengan masyarakat Hal ini sangat 

diperlukan, khususnya dalam melakukan 

penelitan/pencarian fakta sehingga tidak terjadi salah 

sasaran.Telah diketahui bahwa dengan pengetahuan 

yang luas serta dengan pemahaman keadaan yang 

                                                             
 

110
 Intan Tanjung Sari & Iwan Awaludin, “Implementasi Fungsi 

dan Manajemen Kehumasan Direktorat Media Publik Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dalam Sosialilasi UU KIP,. 32  



120 
 

 

sesuai sangat membantu dalam pencapaian tujuan 

dari lembaga SMK N 1 Jenangan Ponorogo. 

Lembaga yang bernotaben kejuruan tentunya sangat 

penting untuk mengetahui fakta yang terjadi 

dilapangan bahkan mengetahui gambaran tentang 

masa depan sehingga lembaga SMK Negeri 1 

Jenangan merupakan lembaga yang tetap bermutu 

tinggi dan semakin maju. 

 Tahap yang dilakukan dalam 

penelitian/pencarian fakta ada dua, yaitu melakukan 

komunikasi dengan publik dan melakukan analisis 

situasi dari publik secara langsung. Komunikasi 

dengan publik merupakan suatu hal yang sangat 

penting, karena dengan adanya komunikasi akan 

terjalin  suatu  hubungan timbal balik yang snagat 

menguntungkan hubungan timbal balik inilah yang 

akan mempermudah dalam mencapai tujuan suatu 
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organisasi. pemahaman situasi oleh praktisi humas 

harus dilakukan untuk memahami situasi publiknya 

sebelum menyusun rencana yang sesuai. Pemahaman 

situasi ini biasa dilakukan dengan melihat langsung 

ke lapangan.
111

 

 Proses/tahapan dalam penelitian / pencarian 

fakta tersebut telah dilaksanakan dalam lembaga 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, sebagaimana 

telah dijelaskan bahwa Untuk memahami keadaan/ 

isu yang ada bisa dilakukan dengan melakukan 

komunikasi dengan publik dan melakukan analisis 

situasi dari publik secara langsung serta evaluasi dari 

pogram kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Dari pogram kerja yang telah dilaksanakan 

sebelumnya tersebut diketahui kekurangan dan 

kelebihannya, sehingga mampu memahami fakta 
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yang terjadi di lingkungan sebagai loncatan untuk 

perbaikan di masa yang akan datang. 

 Dalam manajemen hubungan sekolah dan 

masyarakat, memberdayakan stakeholder sebagai 

proses menggali semua sumber daya yang ada pada 

masyarakat dengan memberi kekuasaan dan 

bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan 

keputusan tersebut untuk peningkatan mutu dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Stakholder adalah 

masyarakat sekolah yang merupakan warga atau 

individu yang berhubungan secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap manajemen sekolah, 

memiliki kesadaran sosial dan mempuyai pengaruh 

terhadap sekolah.
112

 

 Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya bahwa dalam tahap penelitian, humas 
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tidak bekerja sendiri, untuk memahami dan 

mengetahui  keadaan yang benar-benar sedang 

terjadi melibatkan semua pihak baik tenaga pendidik 

maupun tenaga kependidikan serta pemangku 

kepentingan lembaga tersebut ikut berpartisipasi 

demi kebaikan dan kemajuan lembaga. Dari berbagai 

pertimbangan yang ada akan menghasilkan suatu 

prioritas sehingga menjadi acuan untuk melangkah 

selanjutnya. 

 Dalam melakukan suatu koordinasi dalam 

setiap ketatalaksanaan suatu organisasi/lembaga 

sering muncul suatu diferensiasi.Diferensiasi adalah 

perbedaan-perbedaan.Empat macam diferensiasi 

yaitu perbedaan dalam orientasi tujuan, perbedaan 

dalam orientasi waktu, perbedaan dalam orientasi 

interpersonal dan perbedaan dalam formalitas 

struktur. Diferensiasi akan menimbulkan suatu 
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permasalahan dalam melakukan ketatalaksanaan 

suatu lembaga ataupun organisasi. Selain 

diferensiasi, ketatalaksanaan suatu organisasi atau 

lembaga bisa muncul karena situasi organisasi atau 

lembaga dan faktor manusia.
113

 

 Teori tersebut sesuai dengan pembahasan 

sebelumnya, bahwa dalam tahap penelitian humas, 

tidak bisa dipungkiri bahwa tiada kendala 

sedikitpun.Akan tetapi selama ini kendala yang ada 

hanyalah kendala dalam tingkatan ringan dan sangat 

wajar serta jarang sekali terjadi sehingga masih 

mudah untuk dihadapi. Misalnya ada dalam diri 

individu  sifat egoisme. Akan tetapi itu dalam 

tingkatan yang rendah. 
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B. Analisis Data tentang Perencanaan Public 

Relation dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

 Perencanaan adalah tindakan menetapkan 

terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan , 

bagaimana mengerjakannya, apa yang harus 

dikerjakan dan siapa yang harus mengerjakannya. 

Perencanaan juga sering disebut sebagai jembatan 

yang menghubungkan kesenjangan atau  jurang 

antara masa kini dengan masa yang akan mendatang. 

Meskipun masa depan sulit untuk diperkirakan, akan 

tetapi dengan pemahaman masa kini yang tepat akan 

membawa gambaran masa depan yang sesuai. Untuk 

itu, perencanaan membutuhkan data dan informasi 

yang aktual.
114
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 Hal tersebut sesuai dengan pembahasan 

sebe,umnya, bahwa Perencanaan adalah suatu hal 

yang penting dalam setiap kegiatan,  begitu juga 

dalam program humas.  Dimana perencanaan adalah 

suatu penyusunan kegiatan yang akan dikerjakan 

dikedepannya. Perencanaan bidang humas 

berdasarkan penelitian atau pencarian fakta yang 

telah dilaksanakan sebelumnya  Dalam perencanaan 

ini dilakukan diawal tahun pembelajaran,  dan 

diharapkan dengan perencanaan yang matang akan 

menghasilkan suatu langkah-langkah yang terarah 

sehingga tujuan dari lembaga dapat tercapai. 

 Perencanaan pada hakikatnya adalah proses 

pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif 

(pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan 

dilaksanakan dimasa yang akan datang. Perencanaan  

berfungsi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 
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serta pemantauan dan penilainnya atas hasil 

pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis 

dan berkesinambungan.
115

 

 Hal tersebut sesuai dengan pembahasan 

sebelumnya yakni proses perencanaan program 

humas biasa dilakukan dengan rapat bersama. Sama 

seperti progam kerja bidang lainnya,  yakni saling 

memberi saran dan masukan untuk lancarnya 

program yang akan dijalankan. Semua saran dan 

masukan akan dipertimbangkan sebagimana 

mestinya untuk diambil keputusan yang telah 

disepakati .Perencanaan program humas juga 

didasarkan pengalaman yang telah dijalani dan 

didasarkan realita saat tersebut sehingga diharapkan 

sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi 

lembaga yang unggul serta favorit. 
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 Tujuan perencanaan diantaranya adalah 

sebagai standart pengawasan (mencocokkan antara 

pelaksanaan dan perencanaan), mengetahui kapan 

pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan, 

mendapatkan kegiatan yang sistematis, mendapatkan 

gambaran mengenai suatu kegiatan dan 

mengarahkan pada suatu tujuan yang diharapkan.
116

 

 Tujuan dari perencanaan telah sesuai dengan 

perencanaan yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo sesuai dengan pembahasan 

sebelumnya, yakni rencana program kerja pada 

tahun tersebut,  tentunya yang telah dirumuskan pada 

awal tahun pembelajaran 2018/2019 adalahPKL,  

Studi Tour,  Magang,  LKS,  KI, Saluran Tamatan,  

UKK.  Dari semua rencana tersebut sebagian besar 

sudah berjalan dan ada yang sedang dan akan 
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berjalan.  Hal tersebut sesuai dengan waktu yang 

telah dirancang pula. 

 Organisasi terdiri atas orang-orang. Orang-

orang atau kelompok dalam suatu organisasi akan 

saling bergaul. Sudah menjadi kodrat alam dalam 

setiap pergaulan terjadi kekhilapan dan kesalahan, 

sehingga dalam proses organisasi tidak bisa 

dipungkiri bahwa akan muncul suatu konflik ataupun 

kendala.
117

 

 Teori tersebut sesuai dengan pembahasan 

pada kendala perencanaan humas. Telah dijelaskan 

bahwa Dalam melakukan segala proses tidak bisa 

dipungkiri bahwa kendala memang selalu ada, 

tinggal bagaimana kita menyikapi kendala tersebut. 

Begitu juga kendala dalam lam penyusunan rencana 

program hunas.  Dalam humas, tidak ada masalah 
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yang fatal, dengan komunikasi yang baik, semua 

akan terselesaikan dengan baik pula. 

C. Analisis Data tentang Pelaksanaan Public 

Relations dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di 

SMK Negeri 1 jenangan Ponorogo. 

 Pelaksanaan humas dilaksanakan setelah 

perencanaan dilakukan dan telah melibatkan semua 

pengelola sekolah, waka kurikulum, waka 

kesiswaan, waka humas, pihak pembantu dan pihak 

pendukung kegiatan sekolah. Dalam perencanaan 

kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang 

sudah diuji oleh kepala sekolah dan anggaran yang 

telah disediakan sesuai dengan rapat tahunan yang 

telah disepakati bersama.
118

 

                                                             
 

118
Ira Nur Harini, “Manajemen Hubungan Masyarakat dalam 

Upaya Peningkatan Pencitraan Sekolah Studi Kasus di SMK Al-Hikmah 

Surabaya,” Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol. 4 No. 4 (April , 

2014),  15  



131 
 

 

 Pandangan tersebut sesuai dengan 

pembahasan sebelumnya, yakni Pelaksanaan 

program humas adalah sesui dengan rencana yang 

telah disusun sebelumnya.Mulai dari waktu, tempat 

dan pelaksanaan sudah ada dalam susunan rencana 

yang telah disepakati bersama.Dalam tindakan 

pelaksanaan, bukan hanya bidang humas saja yang 

terlibat.Akan tetapi semua pihak dalam lembaga 

SMK Negeri 1 Jenangan ikut terlibat, baik itu 

peserta didik, tenaga pendidik dan 

kependidikan.Misalnya, dalam PKL, peserta didik 

sebagai subjek yang melaksanakannya, tenaga 

pendidik serta kependidikan ikut berpartisipasi 

sebagai pembimbingnya dan sebagainya.Sehingga 

semua pihak ikut berpartisipasi dan saling 

mendukung. 
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 Dalam tahap pelaksanaan humas, humas 

melaksanakan kegiatan yang telah 

direncanakan.Pesan hendaknya disampaikan dengan 

baik, baik menggunakan media maupuan tanpa 

media dengan memanfaatkan semua sarana yang 

tersedia dengan seefisien dan seefektif 

mungkin.
119

Hal ini sesuai dengan pembahasan 

sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan humas, 

hubungan ataupun komunikasi dilakukan dengan 

memanfaatkan media yang ada dengan efektif, 

efisien dan semaksimal mungkin. Baik media online, 

cetak dan elektronik, seperti radio, banner, koran, 

facebook, instagram, youtube, web dan sebagainya.  

 Keuangan sekolah merupakan salah satu 

sumber daya yang secara langsung menunjang 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan 
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pendidikan.sumber keuangan dan pembiayaan pada 

suatu sekolah pada suatu sekolah secara garis besar 

diperoleh dari tiga sumber, yaitu pemerintah, 

orangtua atau peserta didik dan masyarakat.
120

 

 Teori tersebut sesuai dengan pembahasan 

sebelumnya.Dalam menjalankan berbagai program 

humas tersebut melibatkan peserta didik dan 

memang tujuannya untuk peserta didik itu 

sendiri.Mereka menyadari bahwa kegiatan tersebut 

memerlukan biaya yang cukup demi berjalannya 

program dengan lancar dan bermanfaat bagi peserta 

didik.Maka dari itu pembiayaan diperoleh dari 

tabungan peserta didik dan komite sekolah.Dengan 

adanya kegiatan menabung bagi peserta didik 

memiliki nilai tersendiri, yakni meringankan 
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pembiayaan dan juga mengajarkan peserta diidik 

untuk menyisikan uang ditabung. 

 Dalam melaksanakan tugasnya humas tidak 

selalu berjalan lancar tanpa adanya kendala, seperti 

kurang antusias masyarakat, kurangnya kerjasama 

dengan instansi, terbatasnya anggaran dan 

sebagainya.Namun kembali pada tugasnya bahwa 

humas sebagai pembina hubungan, pembentuk citra 

dan promosi lembaga haruslah pandai dalam 

menyikapi setiap kendala yang ada.
121

 Hal tersebut 

sesuai dengan pembahasan sebelumnya.Dalam 

melaksanakan program humas disesuaikan dengan 

rencana yang telah disusun sebelumnya, sehingga 

kendala dalam pelakasanaan program humas di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo jarang ditemui.Dalam 

menghadapi semua kendala, kembali pada tugas 
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humas tersebut yakni sebagai penjalin hubungan 

baik, sehingga ketika telah terjadi hubungan baik 

dengan berbagai pihak, kendala yang ada semakin 

mudah untuk diatasi. 

D. Analisis Data Evaluasi Public Relations dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. 

 Kegiatan setelah pelaksanaan program humas 

adalah evaluasi, evaluasi bertujuan untuk 

mengoreksi, melihat ulang kegiatan yang terlaksana 

apakah sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

Sehingga dalam evaluasi akan ditemui hambatan, 

kendala dan kekurangan dalam pelaksaaan 

prorgam.
122

Evaluasi merupakan penilaian terhadap 

hasil kinerja program, apakah perlu dihentikan atau 
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dilanjutkan dengan modifikasi tertentu.
123

Teori 

tersebut sesuai dengan pembahasan sebelumnya, 

bahwa dalam menjalankan berbagai tahap kegiatan 

program humas di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo dilakukan kegiatan evaluasi.Evaluasi  

bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

keberhasilan program yang telah disusun dan 

dilaksanakan untuk selanjutnya dijadikan sebagai 

acuan perbaikan demi ketercapaian tujuan yang telah 

disepakati. 

 Evaluasi program dilakukan sebagai tolak 

ukur keberhasilan program dan akan dijadikan 

masukan-masukan dalam rapat setelah program 

tersebut dilaksanakan.
124

 Evaluasi dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu saat kegiatan sedang berjalan 
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dan saat kegiatan telah selesai. Evaluasi dilakukan 

saat sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui 

kesalahan yang dapat menghambat kegiatan, 

sedangkan evaluai yang dilakukan setelah selesai 

ditujukan untuk membangdingkan tujuan dari public 

relations.
125

 

 Teori tersebut sesuai dengan pembahasan 

sebelumnya, bahwa kegiatan evaluasi dilakukan 

secara rutin setiap tiga bulan sekali dan diakhir tahun 

ajaran dengan rapat bersama.Evaluasi diadakan 

ditengah program berjalan ketika ada suatu hal 

darurat yang mengharuskan untuk dilakukan 

evaluasi.Evaluasi ini biasa dilakukan dengan kepala 

sekolah berdasarkan suatu hal yang penting dan 

mengharuskan untuk mengambil langkah yang 

tepat.Selain itu, setiap akhir program yang 
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dijalankan terdapat laporan hasil kegiatan sebagai 

bukti dan dijadikan evaluasi dari kegiatan 

tersebut.Misalnya PKL terdapat buku penilaian dan 

evaluasi. 

 Manajemen hubungan sekolah dan 

masyarakat senantiasa memberdayakan 

stakeholder.Dengan partisipasi dan ikutserta dari 

stakeholder akan memudahkan organisasi 

pendidikan menyesuaikan diri dengan situasi dan 

kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun 

eksternal lembaga.
126

 Hal tersebut sesuai dengan 

pembahasan sebelumnya, bahwa Pelaksanaan  

evaluasi program humas, stakeholder yang ada di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo ikut terlibat. 

Evaluasi biasanya dilakukan dengan  rapat rutinan  

yang  diikuti oleh stakeholder yang ada di SMK 
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Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Bukan hanya program 

humas yang dievaluasi akan tetapi  semua  bidang 

yang ada, seperti bidang kurikulum, bidang sarana 

dan prasarana, bidang kesiswaan dan bidang 

penjamin mutu. 

 Menurut Mulyasa yang dikutip Ardhana 

Januar Mahardhani dalam jurnal berjudul 

Kepemimpinan Ideal Kepala Sekolah, peran kepala 

sekolah terdiri dari EMASLIM (evaluator, manager, 

administrator, supervisor, leader, inovator, 

motivator).Sebagai evaluator kepala sekolah harus 

mampu mengevaluasi setiap program dan kegiatan 

yang berjalan dalam lembaga.Sebagai manager 

mampu mengelola atau memanajemen mulai dari 

perencanaan sampai dengan pengendalian.Sebagai 

administrator mampu dalam hal 

administrasi.Sebagai supervisor mampu 
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membimbing dan membina.Sebagai leader mampu 

memimpin dan menggerakkan.Sebagai inovator 

mampu melakukan pembaharuan dan sebagai 

motivator mampu memberi motivasi.
127

 

 Teori tersebut sesuai dengan salah satu peran 

kepala sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

yaitu sebagai evaluator.Telah dibahas bahwa sebagai 

kepala sekolah harus mampu menjalankan peran 

sebagai evaluator, mampu mengevaluasi semua 

program   kegiatan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo yang telah berjalan serta mengarahan 

untuk lebih baik. Begitu juga dalam program humas, 

kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan 

yang tepat untuk meningkatkan perbaikan dan 

perbaikan dengan cara yang mampu diterima oleh 

semua pihak, khususnya pihak humas. 
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 Kendala dalam setiap program merupakan 

hal yang wajar dan alamiah yang tidak bisa untuk 

dihindari secara keseluruhan dalam suatu lembaga 

ataupun organisasi.Namun semua kembali pada 

kemampuan untuk menanggapi dan menghadapi 

semua masalah ataupun kendala yang sedang 

dihadapi.
128

 

 Teori ini sesuai dengan keadaan kegiatan 

evaluasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorgo bahwa, 

kendala dalam kegiatan evaluasi masih dalam 

lingkup wajar, dan dapat dikatakan tiada 

kendala.Semua keadaan yang ada dapat teratasi 

ketika memiliki pengalaman yang luas dan mampu 

bersikap profesional.  Misalnya pro dan kontra 

dalam rapat evaluasi kegiatan dapat dikatakan 

kendala ketika tidak menemukan keputusan yang 
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tepat dan disepakati bersama, namun ketika sebuah 

pro dan kontra tersebut sebagai alasan untuk 

menemukn suatu keputusan terbaik dan dapat 

diterima semua pihak maka pro dan kontra adalah 

suatu proses untuk menentukan suatu yang terbaik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penelitian public relations dalam peningkatan 

mutu pendidikan di SMK N 1 Jenangan 

Ponorogo merupakan hal yang sangat penting 

untuk dilakukan. Penelitian yang dimaksud 

dalam manajemen humas adalah melakukan 

suatu pencarian isu / memahami keadaan yang 

ada saat tersebut. Praktisi  humas harus  memiliki 

kemampuan dalam hal komunikasi, menangkap 

informasi, pengalaman yang luas sehingga 

mampu membaca keadaan yang ada. Untuk 

memahami keadaan/ isu yang ada bisa dilakukan 

dengan melakukan komunikasi dengan publik 
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dan melakukan analisis situasi dari publik secara 

langsung serta evaluasi dari pogram kerja yang 

telah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian humas 

di SMK N 1 Jenangaan melibatkan semua 

individu yang berhubungan dalam lembaga 

tersebut, baik pendidik maupun tenaga 

kependidikan serta pemangku kepentingan 

lembaga tersebut. 

2. Perencanaan public relations dalam peningkatan 

mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo berdasarkan penelitian atau pencarian 

fakta yang telah dilaksanakan sebelumnya.   

Perencanaan humas di SMK Negeri 1 Jenangan 

biasa dilakukan pada awal tahun pelajaran 

dengan rapat bersama yang melibatkan 

pemangku  kepentingan di SMK Negeri  1 

Jenangan untuk tujuan yang telah disepakati 
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bersama. Perencanaan dalam manajemen humas 

yang disusun terkaitan dengan apa program yang 

akan dilakukan, kapan waktu pelaksanaan 

program, berapa biaya yang dibutuhkan untuk 

program tersebut dan siapa saja yang terlibat 

dalam pelaksanaan program tersebut. Rencana 

program yang telah disusun di SMK Negeri 1 

Jenangan adalah PKL,  Studi Tour,  Magang,  

LKS,  KI, Saluran Tamatan,  UKK. 

3. Pelaksanaan public relation dalam peningkatan 

mutu pendidikan di SMK Negeri 1 jenangan 

Ponorogo mengacu pada susunan rencana yang 

telah dibuat dengan pemikiran yang matang 

bersama dengan pihak yang terkait. Pelaksanaan 

program kegiatan humas, hubungan ataupun 

komunikasi dengan masyarakat, pemerintah 

ataupun dunia usaha dan dunia industri dilakukan 
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senantiasa memanfaatkan media yang ada 

dengan efisien, efektif dan semaksimal mungkin 

dengan mamanfaatkan biaya dari komite sekolah 

dan tabungan siswa. Program humas dalam SMK 

Negeri 1 Jenangan yang telah disusun  untuk 

dilakukan adalah PKL,  Studi Tour,  Magang,  

LKS,  KI, Saluran Tamatan,  UKK. Dari hasil 

pelaksanaan yang telah dilakukan, selanjutnya 

akan dinilai atau dievaluasi apakah hasilnya telah 

sesuai dengan harapan atau belum dengan rapat 

bersama dan pembuatan laporan. 

4. Evaluasi Public Relations dalam peningkatan 

mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo dilakukan dalam berbagai kegiatan 

program humas. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh keberhasilan program 

yang telah disusun dan dilaksakan berdasarkan  
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tujuan yang telah disepakati.Evaluasi dilakukan 

secara rutin setiap tiga bulan sekali dan diakhir 

tahun ajaran dengan rapat bersama. Evaluasi 

diadakan ditengah program berjalan ketika ada 

suatu hal darurat yang mengharuskan untuk 

dilakukan evaluasi. Pelaksanan evaluasi program 

humas melibatkan stakeholder yang ada. Hasil 

evaluasi selanjutnya akandijadikan acuan untuk 

program humas selanjutnya, akankah program 

tersebut dilanjutkan, diperbaiki atau dihilangkan. 

B. Saran 

1. Bagi lembaga SMK, hubungan sekolah dan 

masyarakat merpakan suatu hal yang penting dan 

terus ditingkatkan, sehingga terjalin berbagai 

hubungan yang memudahkan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 



148 
 

 

2. Bagi seorang praktisi humas, kemampuan 

komunikasi yang baik sangatlah penting dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, 

sehingga kemampuan komunikasi senantiasa 

ditingkatkan. 

3. Bagi masyarakat, melalui hubungan yang baik 

dengan sekolah, pemahaman dan rasa peduli 

terhadap sekolah lebih meningkat serta 

partisipasi akan lebih baik untuk kebaikan 

lembaga serta masyarakat sendiri.
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