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Kata Kunci: Peran Humas, Komunikasi Publik Internal 

Humas memberikan informasi, mengenalkan kegiatan 

dan hasil kegiatannya agar dikenal dan terkenal. Tugas dari 

humas sebenarnya bukanlah itu saja tetapi lebih dari itu, 

dalam konteks sekolah, kepala sekolah sebagai 

koordinatornya dan dalam konteks teknis dilaksanakan oleh 

wakil kepala sekolah bidang humas. 

  Berdasarkan latar belakang, maka penulis 

merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut: 1) 

Bagaimana peran humas dalam peningkatan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah di MAN 1 Ponorogo? 

2) Bagaimana mekanisme humas dalam peningkatan 

kualitas komunikasi publik internal madrasah di MAN 1 

Ponorogo? 3) Bagaimana hasil peran humas dalam 

peningkatan kualitas komunikasi publik internal madrasah 

di MAN 1 Ponorogo ? 

  Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan 

data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya.  Dan 

teknik yang dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, 

display data dan pengambilan kesimpulan. 



 

 
 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: (1) Peran humas dalam peningkatan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah di MAN 1 Ponorogo 

yaitu humas berperan dalam penyampaian informasi dari 

atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan. (2) 

Mekanisme humas dalam peningkatan kualitas komunikasi 

publik internal madrasah di MAN 1 yaitu menggunakan cara 

pendekatan dan musyawarah sedangkan untuk bentuk 

komunikasinya memanfaatkan kemajuan teknologi. (3) 

Hasil peran humas dalam peningkatan kualitas komunikasi 

publik internal madrasah di MAN 1 Ponorogo yaitu adanya 

penyampaian komunikasi yang tepat dan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan humas adalah hubungan dengan publik. 

Meski diterjemahkan dengan bahasa Indonesia menjadi 

hubungan masyarakat (humas), namun masyarakat di 

situ sebenarnya adalah bukan masyarakat secara 

keseluruhan melainkan masyarakat yang memiliki 

kepentingan terhadap organisasi yang dalam konteks 

humas, yang biasanya disebut dengan publik. Karena 

kegiatan humas ada dimensi komunikasinya, maka 

publik dalam humas sering juga disamakan dengan 

khalayak (audience), yaitu orang atau kelompok yang 

menerima pesan dalam proses komunikasi.
1
 

                                                           
1
 Yosal Iriantara, Manajemen Humas Sekolah  (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2013), 34 
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Sekolah/madrasah merupakan bagian dari 

lembaga pendidikan formal, selalu melakukan perbaikan 

dalam setiap bidang manajemen yang ada di dalamnya, 

baik itu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, 

manajemen personalia, manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan, manajemen keuangan, dan hubungan 

sekolah dengan masyarakat.
2
 Sehingga aparatur 

pelaksananya memiliki kompetensi dan profesional 

dalam bidang tugasnya, hal ini dilakukan untuk 

menjawab tantangan pendidikan yang dinamis selalu 

berubah-ubah. 

Humas yang merupakan terjemahan bebas dari 

istilah Public Relations atau PR,
3
 keberadaannya di 

lembaga pendidikan khususnya sekolah/madrasah 

posisinya sangat penting karena menjadi tulang 

                                                           
2
B Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010), 30  
3
M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, Serta 

Aplikasinya di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 1  
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punggung dan menjadi penghubung saluran komunikasi 

antara sekolah/madrasah dengan publik-publiknya, baik 

itu publik internal (guru, siswa, karyawan/staff) dan 

publik eksternal (masyarakat dan institusi luar).
4
  

Pentingnya humas di sekolah/madrasah terlihat 

dari beberapa uraian sebagai berikut: 

1. Humas merupakan fungsi manajemen, sehingga pada 

manajemen apapun akan ada humas. 

2. Komunikasi terencana antara organisasi dengan 

publik-publiknya. 

3. Relasi yang saling memberi manfaat antara 

organisasi dan publik-publiknya 

4. Relasi organisasi dan publik dibangun dan dipelihara 

melalui komunikasi yang terencana dan dirancang 

dengan baik. 

                                                           
4
 Yosal Iriantara...35 
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5. Publik-publik organisasi merupakan sumber 

penghasilan organisasi. 

6. Tujuan kehumasan adalah membangun saling 

pengertian.
5
 

Menurut Muhadjir Effendy dalam buku 

Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan semakin 

dituntut harus memberikan pelayanan yang profesional 

kepada publik internal dan publik eksternal. Di sisi lain 

pada era global, terjadi berbagai bentuk perubahan pada 

aspek  manajemen lembaga pendidikan. Hal ini terjadi 

karena berbagai faktor: pertama, akibat perkembangan 

informasi tentang perubahan yang luar biasa cepat. 

Perubahan yang sangat cepat ini membawa konsekuensi 

bahwa program pendidikan harus dipacu secepat 

mungkin mengikutinya, baik dalam konteks kini 

maupun mendatang. Kedua, fenomena yang sering 

                                                           
5
 Ibid.,7 
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terjadi dalam dunia pendidikan adalah selalu 

tertinggalnya dunia pendidikan itu sendiri jika 

dibandingkan dengan jaman dan dunia usaha.
6
 

Dalam konteks inilah kegiatan kehumasan 

lembaga pendidikan menjadi bagian penting. Humas 

sekolah bertujuan membangun komunikasi dan relasi 

dengan para publik internalnya untuk membangun saling 

pengertian dan meningkatkan kemaslahatan bersama. Di 

samping itu, kegiatan kehumasan juga akan menunjang 

kegiatan utama lembaga pendidikan manapun yaitu 

pembelajaran. Kegiatan kehumasan juga mendorong 

peningkatan daya saing lembaga pendidikan.  

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam 

menjalin suatu hubungan satu dengan yang lainnya. 

Terlebih komunikasi yang ada dalam suatu lembaga 

                                                           
6
 Zulkarnain Nasution, Manajemen Humas di Lembaga 

pendidikan (Malang: UMM Press,2010), 5 
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pendidikan seperti sekolah.
7
 Salah satu fungsi humas 

adalah menjalin komunikasi dan relasi dengan publik – 

publik organisasi. Dampak dari terwujudnya fungsi ini 

adalah pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi 

tersebut dibantu pencapaiannya melalui kegiatan humas 

dengan meningkatkan, menjaga, atau memperbaiki 

prestise organisasi, mendeteksi dan menangani isu-isu 

yang berkembang, serta membatasi kesalahfahaman dan 

prasangka.
8
 

Berkomunikasi dan menjalin hubungan baik 

dengan publik internal merupakan kegiatan humas yang 

penting. Dalam percakapan sehari-hari sering kita 

dengar, sebelum berkomunikasi dan menjalin hubungan 

dengan orang luar sebaiknya memperbaiki dulu 

komunikasi dan hubungan dengan orang dalam. Maksud 

                                                           
7
  Rozanah Ahlam Fadiyah,”Peran Humas dalam membangun 

Citra Positif Sekolah di SDN Sosrowijayan Yogyakarta” Jurnal 

Pendidikan, Edisi Januari 2016, hal. 4 
8
 Ngainun Naim, Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan  

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 139 
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pernyataan tersebut tentunya, kita diminta membaguskan 

dulu komunikasi dan relasi dengan publik internal 

sebelum membaguskan komunikasi dan relasi dengan 

publik eksternal.
9
 

Dalam proses humas dengan publik internal atau 

bisa dinamakan humas internal ada dua kegiatan pokok 

yaitu komunikasi dan relasi. Komunikasi dengan publik 

internal menjadi perhatian pengelola kehumasan. Wakil 

kepala sekolah bidang humas tidak hanya berkomunikasi 

dengan publik eksternal tetapi juga dengan publik 

internalnya. Selain berkomunikasi, juga membangun dan 

memelihara relasi dengan publik internal yang 

merupakan bagian penting dari organisasi.
10

 

Menurut M. Linggar Anggoro dalam bukunya 

Teori dan Profesi Kehumasan (2001), kegiatan humas 

internal lebih kepada membangun komunikasi dan 

                                                           
9
 Yosal Iriantara,  Manajemen Humas Sekolah, 44 

10
 Ibid., 45. 
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distribusi informasi ke dalam personal lembaganya. 

Tugas humas sebagai alat komunikasi internal lebih 

kepada membangun komunikasi dan distribusi informasi 

ke dalam personal lembaganya. Di antaranya, 

mengkomunikasikan dan memfasilitasi disposisi kepala 

sekolah yang berhubungan dengan manajemen sekolah, 

mengkomunikasikan setiap aspirasi dari para guru, 

karyawan, maupun siswa kepada pihak manajemen 

sekolah, menginventarisir potensi sumber daya manusia 

yang ada sesuai dengan kompetensi profesi dan 

kompetensi umum untuk mengikuti seminar atau 

pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas, 

menyelenggarakan rekreasi guru dan karyawan yang 

bertujuan untuk refreshing, agar terhindar dari jebakan 

kejenuhan rutinitas kerja.
11

 

                                                           
11

http://bangka.tribunnews.com/amp/2011/12/19/disfungsi-peran-

humas-di-sekolah di akses pada tanggal 28 Maret 2019  

http://bangka.tribunnews.com/amp/2011/12/19/disfungsi-peran-humas-di-sekolah
http://bangka.tribunnews.com/amp/2011/12/19/disfungsi-peran-humas-di-sekolah
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Mempelajari publik internal sekolah, dengan 

sendirinya akan membawa kita pada kajian tentang 

komunikasi internal sekolah. Secara sederhana, 

komunikasi internal adalah komunikasi yang 

berlangsung melalui berbagai saluran komunikasi antara 

organisasi dengan karyawannya serta di antara sesama 

staff organisasi. Dalam konteks sosial komunikasi, 

komunikasi internal itu merupakan komunikasi yang 

berlangsung antara sekolah dengan pendidik dan tenaga 

kependidikan melalui berbagai saluran komunikasi 

untuk mencapai tujuan organisasi.
12

 

Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat 

penting dalam berorganisasi. Hasil penelitian seorang 

pakar komunikasi menyimpulkan bahwa sekitar 75%-

90% waktu kerja digunakan pimpinan atau manager 

untuk berkomunikasi. Jika dua orang atau lebih bekerja 

                                                           
12

 Ibid., 46-47. 
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sama maka perlu adanya komunikasi antar mereka. 

Semakin baik komunikasi mereka, semakin baik pula 

kemungkinan kerjasama mereka. Komunikasi yang 

efektif menuntut rasa saling menghormati, percaya, 

terbuka dan tanggung jawab.
13

 

Dalam penjajagan awal di MAN 1 Ponorogo, 

bahwasanya upaya humas selain menjalin hubungan 

dengan pihak eksternal, humas juga mempunyai upaya 

untuk memelihara hubungan baik dengan pihak internal 

melalui berbagai macam bentuk salah satunya dengan 

menggunakan komunikasi. Dengan komunikasi tersebut, 

humas bisa mengetahui keadaan yang sedang dialami 

oleh pihak internalnya, sehingga jika terdapat 

perselisihan dalam publik internal, pihak humas dapat 

membantu menyelesaikan dengan mudah karena 

                                                           
13

 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset 

Pendidikan  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 345 
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sebelumnya sudah mengetahui alur dari permasalahan 

tersebut. 

Dalam penjajagan awal di MAN 1 Ponorogo 

juga diketahui bahwasanya komunikasi publik internal 

berjalan dengan baik, hal itu dikarenakan adanya peran 

humas yang sangat mendominasi proses komunikasi 

tersebut. Humas MAN 1 Ponorogo mempunyai 

kemampuan sosial yang tinggi dalam berkomunikasi 

dengan publik internal, humas MAN 1 Ponorogo juga 

mempunyai kepekaan dan mempunyai kemampuan 

membangun kemitraan yang baik antara murid dengan 

murid, murid dengan guru, guru dengan guru, guru 

dengan pimpinan dan staff dengan pimpinan.
14

 Bentuk 

kemampuan yang dimiliki oleh humas MAN 1 Ponorogo 

itu ditunjukkan dengan adanya kedekatan humas di 

dalam kelas ketika bersama dengan murid yang 

                                                           
14

 Hasil Wawancara Bapak Mulyono Tanggal 4 Oktober 2018 di 

MAN 1 Ponorogo 
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diajarnya serta ketika di luar kelas selalu menyapa dan 

berbincang-bincang sedikit dengan setiap orang-orang 

yang ditemuinya ketika sedang berjalan.   

Dengan teknis pendekatan itulah humas MAN 1 

Ponorogo meningkatkan kualitas komunikasi publik 

internalnya. Sehingga, komunikasi publik internal 

madrasah berjalan dengan baik.
15

 Meskipun begitu, 

dalam publik internal masih ditemukan adanya 

komunikasi yang terkadang belum tersampaikan secara 

totalitas dengan maksud ada informasi yang belum 

sampai pada sasaran ataupun tujuannya. Selain itu juga 

kurangnya batasan wilayah program kerja dalam 

implementasinya, sehingga ada beberapa tugas yang 

seharusnya tidak dilakukan oleh humas misalnya namun 

humas melakukan tugas tersebut. Lalu, bagaimanakah 

                                                           
15

 Hasil Pengamatan Tanggal 4 Oktober 2018 di MAN 1 

Ponorogo 
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peran dan mekanisme yang digunakan humas dalam 

peningkatan komunikasi di lembaga tersebut?. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan 

maka perlu diadakan penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan bagaimana humas dalam meningkatkan 

kualitas komunikasi publik internal madrasah sehingga 

hubungan publik internal berjalan semakin baik. Dengan 

demikian, peneliti ingin meneliti tentang “Peran Humas 

dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik Internal 

Madrasah (Studi Kasus di MAN 1 Ponorogo)”  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka 

penelitian ini difokuskan pada dua hal : (1) peran humas 

(2) komunikasi publik internal madrasah. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, 

yakni berkaitan dengan peran humas dalam peningkatan 

kualitas komunikasi publik internal di MAN 1 

Ponorogo,  maka di sini peneliti merumuskan masalah, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran humas dalam peningkatan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah di MAN 1 

Ponorogo ? 

2. Bagaimana mekanisme humas dalam peningkatan 

kualitas komunikasi publik internal madrasah di 

MAN 1 Ponorogo ? 

3. Bagaimana hasil peran humas dalam peningkatan 

kualitas komunikasi publik internal madrasah di 

MAN 1 Ponorogo ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus 

pembahasan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan peran humas dalam 

peningkatan kualitas komunikasi publik internal 

madrasah di MAN 1 Ponorogo 

2. Untuk memaparkan mekanisme humas dalam 

peningkatan kualitas komunikasi publik internal 

madrasah di MAN 1 Ponorogo 

3. Untuk mendeskripsikan hasil peran humas dalam 

peningkatan kualitas komunikasi publik internal 

madrasah di MAN 1 Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan memberi sumbangan pemikiran 

sehingga dapat memperkaya khazanah pengetahuan 
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dalam kegiatan humas seperti cara humas 

berinteraksi dengan publik-publiknya. Seperti yang 

telah dilakukan oleh humas MAN 1 Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi publik intern  dapat memelihara, 

menumbuhkan, menjaga dan meningkatkan serta 

meningkatkan pendidikan. 

b. Bagi waka humas mampu menumbuhkan minat 

dan peran publik internal terhadap lembaga 

pendidikan. 

c. Bagi kepala sekolah yaitu memperoleh 

dukungan dan bantuan dari publik intern 

madrasah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah  memahami pembahasan 

penelitian kualitatif ini, maka penulis membagi enam 

bab, dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub-sub 
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bab. Adapun sistematika pembahasan kualitatif ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I :  Pendahuluan yang merupakan pola dasar 

atau tempat berpijak dari     keseluruhan 

proposal ini. Yang terdiri dari latar 

belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Kajian teoritik yang membahas tentang 

peran humas dalam peningkatan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah 

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

penelitian, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data, pengecekan 
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keabsahan data dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

BAB IV : Temuan penelitian yang berfungsi 

menjelaskan hasil temuan di lapangan 

yang terdiri dari data umum dan data 

khusus. Data umum meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian yaitu tentang 

sejarah, letak geografis, visi, misi, struktur 

organisasi, keadaan guru, siswa MAN 1 

Ponorogo, sedangkan data khusus 

merupakan deskripsi data tentang 

peningkatan komunikasi publik internal 

madrasah, peningkatan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah dan 

hasil dari peningkatan kualitas komunikasi 

publik internal madrasah. 
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BAB V :  Pembahasan peran humas dalam 

peningkatan kualitas komunikasi publik 

internal madrasah di MAN 1 Ponorogo. 

BAB VI :   Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN  

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Skripsi yang berjudul Penyelenggaraan Humas 

Internal di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta karya 

Yusrizal, 2014, Universitas Negeri Yogyakarta dengan 

rumusan masalah (1) Bagaimanakah penyelenggaraan 

humas internal dengan cara langsung? (2) 

Bagaimanakah penyelenggaraan humas internal dengan 

cara tidak langsung? (3) Kendala-kendala apa saja yang 

dihadapi oleh humas SMP Muhammadiyah 2 

Yogyakarta?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut 

peneliti melakukan penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Kemudian, teknik dalam analisis data 

20 
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adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Dari penelitian ini diketahui bahwa 

penyelenggaraan humas internal langsung (tatap muka). 

Kegiatan humas internal langsung (tatap muka) di SMP 

Muhammadiyah Semua kegiatan-kegiatan humas 

internal langsung (tatap muka) yang terdiri dari kegiatan 

upacara bendera, pertemuan bersifat kekeluargaan, 

pengumuman melalui alat pengeras suara, rapat dewan 

guru, dan karyawisata (Rihlah Ilmiah) sudah terlaksana 

dan mencapai hasil yang diharapkan. Pelaksanaan 

kegiatan humas internal tidak langsung (melalui media) 

yang terdiri dari sembilan kegiatan di antaranya papan 

pengumuman, surat/ undangan, majalah dinding, buletin, 

spanduk/ baliho, kotak saran, presentasi video/ slide, 

papan foto, serta sms center. 
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Skripsi yang berjudul Manajemen Humas dalam 

Peningkatan Pengelolaan Pendidikan di SD 

Muhammadiyah Kadisoka Kalasan Sleman karya 

Burhan Nudin, 2015, UIN Sunan Kalijaga dengan 

rumusan masalah (1) Bagaimana fungsi manajemen 

humas dalam peningkatan pengelolaan pendidikan di SD 

Muhammadiyah Kadisoka Kalasan Sleman?. (2) 

Bagaimana bentuk keberhasilan pelaksanaan manajemen 

humas dalam  peningkatan pengelolaan pendidikan di 

SD Muhammadiyah Kadisoka Sleman?. (3) Bagaimana 

faktor pendukung dan penghambat manajemen humas 

dalam peningkatan pengelolaan di SD Muhammadiyah 

Kadisoka Kalasan Sleman?. Penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif, yang mengambil lokasi di SD 

Muhammadiyah Kadisoka Sleman. Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, in-

dept interview, dokumentasi. Data yang diperoleh 
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dianalisis dengan menggunakan teknik yang dipilih 

adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan verifikasi data. Dari hasil penelitian ditemukan 

bahwa humas internal mampu meningkatkan 

pengelolaan di SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 

Sleman, yakni membentuk keberhasilan pelaksanaan 

manajemen humas dalam pengelolaan pendidikan.  

Skripsi yang berjudul Humas Internal dalam 

Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan di Koperasi 

Kredit Sejahtera karya Rizki Aguswanto, 2014,  

Universitas Pasundan Bandung dengan rumusan 

masalah (1) Bagaimana fungsi humas internal 

(mendukung kegiatan) dalam meningkatkan motivasi 

kerja karyawan? (2) Hambatan-hambatan apa saja pada 

pelaksanaan humas internal dalam meningkatkan 

motivasi kerja karyawan di Koperasi Kredit Sejahtera 

(KKS)? (3) Bagaimana usaha yang dilakukan humas 
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internal dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan di 

Koperasi Kredit Sejahtera?. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut peneliti melakukan penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Kemudian, teknik dalam analisis data 

adalah reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, hipotesis 

kerja, serta model berfikir yang digunakan adalah 

deduktif, induktif, dan komparatif. Dari hasil penelitian 

ditemukan bahwa  humas internal mampu meningkatkan 

motivasi kerja, yakni mendorong dan meningkatkan 

motivasi kerja karyawan. 

Terkait dengan persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu untuk 

penelitian terdahulu yang pertama sama-sama meneliti 

humas internal madrasah , namun dalam peneliti 

cenderung fokus meneliti penyelenggaraan humas 

internal melalui media langsung dan tidak langsung. 
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Untuk penelitian yang kedua yaitu sama-sama meneliti 

tentang manajemen humas, lalu perbedaannya dalam 

penelitian ini manajemen humas berfokus pada 

peningkatan pengelolaan pendidikan. Kemudian 

persamaan untuk penelitian yang ketiga yaitu sama-sama 

meneliti manajemen humas internal, namun 

perbedaannya dalam penelitian ini peneliti cenderung 

berfokus pada motivasi kerja karyawan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Humas 

a. Pengertian Humas 

Menurut Frank Jefskin, terdapat begitu 

banyak definisi humas, namun ia sendiri 

memberikan batasan humas, yaitu yang 

mungkin merangkum keseluruhan komunikasi 

yang terencana, baik itu ke dalam maupun 

keluar antara suatu organisasi dengan semua 
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khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling 

pengertian. “Menurutnya, humas pada intinya 

senantiasa berkenaan dengan kegiatan 

penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, 

dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut 

diharapkan akan muncul suatu dampak yakni 

perubahan yang positif.”
16

  

Humas memberikan informasi, 

mengenalkan kegiatan dan hasil kegiatannya 

agar dikenal dan terkenal. Tugas dari humas 

sebenarnya bukanlah itu saja tetapi lebih dari 

itu, dalam konteks sekolah, kepala sekolah 

sebagai koordinatornya dan dalam konteks 

teknis dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah 

bidang humas. 

                                                           
16

 Morissan, Manajemen Public Relation: Strategi Menjadi 

Humas Profesional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 6  
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Humas sekolah sendiri didefinisikan 

sebagai seni dan ilmu untuk membangun 

hubungan dengan publik. Program-program 

kehumasan sangat penting, untuk memperbarui 

dan meningkatkan dukungan publik terhadap 

sekolah akan memberikan manfaat yang sangat 

besar. Sedangkan menurut NSPRA (National 

School Publik Relations Assosiation) 

menjelaskan humas sekolah sebagai berikut : 

“Humas pendidikan adalah salah satu fungsi 

manajemen yang terencana dan sistematis yang 

membantu memperbaiki program-program dan 

layanan-layanan organisasi pendidikan. Humas 

bergantung pada proses komunikasi dua arah 

yang komprehensif pada dan dari publik 

internal dan publik eksternal, dengan tujuan 

mengembangkan pemahaman yang lebih baik 
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terhadap peran, sasaran, pencapaian, dan 

kebutuhan organisasi. Program-program humas 

pendidikan membantu dalam menafsirkan 

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 

kepentingan publik, dan menjalankan kegiatan 

penyebaran informasi dan kegiatan yang 

mendorong keterlibatan yang menghasilkan 

dukungan dan pemahaman publik.”
17

 

Dua definisi humas sekolah itu 

menunjukkan, humas sekolah memang sudah 

selayaknya pada tahap keempat atau 

menggunakan model simetri dua arah.
18

 Dengan 

demikian dalam kegiatan kehumasan sekolah 

itu akan ada manajemen komunikasi, 

manajemen relasi serta tujuan untuk 

membangun saling pengertian antara sekolah 

                                                           
17

 Yosal Iriantara, Manajemen Humas Sekolah….,18 
18

 Ibid., 19 
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dengan publik-publiknya baik internal maupun 

eksternal.
19

 

Adapun untuk kegiatan humas internal 

sasarannya adalah warga madrasah, yakni para 

guru, para tenaga administrasi (tata usaha), dan 

para siswa. Pada prinsipnya kegiatan internal 

bertujuan untuk: 

1. Memberi penjelasan tentang kebijaksanaan 

penyelenggaraan dan perkembangan 

madrasah. 

2. Menampung saran dan pendapat warga 

sekolah yang berhubungan dengan 

pembinaan dan perkembangan madrasah. 

3. Memelihara hubungan harmonis sehingga 

tercipta satu kerja sama antar warga 

madrasah. 

                                                           
19

 Ibid., 19 
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Kegiatan internal dapat dibedakan atas 

kegiatan langsung, yaitu tatap muka, dan 

kegiatan tidak langsung, yaitu melalui media 

tertentu. Kegiatan langsung antara lain berupa: 

1. Rapat dewan guru 

2. Upacara sekolah 

3. Karyawisata atau rekreasi bersama 

4. Penjelasan lisan di berbagai kesempatan, 

misalnya pada acara arisan dan syawalan. 

Kegiatan tidak langsung antara lain: 

1. Penyampain informasi melalui surat 

edaran 

2. Penggunaan papan pengumuman 

madrasah 

3. Penyelenggaraan majalah dinding 

4. Penerbitan buletin untuk dibagikan kepada 

warga madrasah 
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5. Pemasangan iklan atau pemberitahuan 

khusus melalui media massa pada 

kesempatan-kesempatan tertentu 

6. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tatap muka 

yang tidak bersifat rutin, antara lain pentas 

seni dan acara tutup tahun.
20

 

b. Fungsi-fungsi humas dalam pendidikan 

Era globalisasi dengan perdagangan 

bebasnya yang mencirikan persaingan ketat 

merupakan tantangan besar yang harus dihadapi 

bangsa Indonesia. Khususnya lembaga 

pendidikan di tanah air. Dalam era globalisasi 

terjadi berbagai bentuk perubahan pada aspek 

kehidupan. Hal ini terjadi karena: 

Pertama, akibat perkembangan 

teknologi informasi yang luar biasa cepat. Dari 

                                                           
20

Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

(School Publik Relations) (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 30-31  
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teknologi informasi yang luar biasa cepat. Dari 

teknologi informasi yang selalu berkembang 

dengan amat cepat dan tanpa mengenal batas 

teritorial negara, menyebabkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi juga berkembang 

dengan pesat. Perubahan yang sangat cepat ini 

membawa konsekuensi bahwa program 

pendidikan juga harus mampu mengikutinya 

dalam konteks kekinian dan masa mendatang. 

Kedua, adanya fenomena yang 

menggambarkan arah perubahan itu tidak 

mudah dikenal. Di era global seperti saat ini, di 

mana arus dan interaksi informasi tidak dapat 

dikendalikan lagi oleh kekuatan apapun. 

Kesulitan memprediksi masa depan ini terjadi 

karena sistem kehidupan di era global memaksa 

semua orang, bahkan negara harus berada 
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dalam keadaan yang saling tergantung. 

Akibatnya perubahan-perubahan yang terjadi 

akan semakin tidak linier, tidak kontinu, tidak 

teratur, dengan demikian sulit diprediksi. 

Ketiga, fenomena yang sering terjadi 

dalam dunia pendidikan ialah selalu 

tertinggalnya perkembangan dunia pendidikan 

itu sendiri jika dibandingkan dengan 

perkembangan jaman dan dunia usaha. Ini 

terjadi karena dunia pendidikan tidak selalu 

dapat mengembangkan dirinya atas dasar 

perhitungan rugi laba dan efesiensi semata-

mata. Karena semua upaya untuk melakukan 

pengembangan bidang pendidikan pada 

lembaga pendidikan secara implisit juga harus 

mengemban visi kemanusiaan. Dengan 

demikian upaya itu tidak selalu dapat diukur 
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dengan menggunakan indikator-indikator 

ekonomis dan rugi laba sebagaimana hal ini 

dapat diterapkan dalam dunia bisnis. 

Keempat, dalam era global ini perbedaan 

dan batas-batas kegiatan serta fungsi suatu 

lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan dan 

teknologi tidak dapat dipisahkan secara jelas. Di 

mana produk dan jasa semakin menyatu. 

Konsekuensinya, pendidikan harus benar-benar 

mengajarkan hal yang mendasar agar peserta 

didik dapat berkembang secara kreatif untuk 

merespons berbagai “ketidakjelasan” di era 

global ini. 

Dari keempat hal tersebut diperlukan 

upaya terobosan bagi lembaga pendidikan 

dalam membangun pendidikan masa depan. 

Lembaga pendidikan harus berani melakukan 
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dan merumuskan paradigma, formula, cara-

cara, dan juga metode baru. Pembaharuan 

dalam bidang pendidikan oleh lembaga 

pendidikan memerlukan keberanian mencari 

metode dan membangun formula baru. Hal ini 

perlu dilakukan karena masa depan di era global 

ini harus dihadapi dengan cara dan metode yang 

lain dari cara dan metode yang telah digunakan 

untuk menghadapi masa lampau. Suatu 

pendekatan dan metode yang terbukti 

mendatangkan keberhasilan di masa silam tidak 

selalu akan membawa hasil yang sama jika 

digunakan memecahkan persoalan-persoalan 

pendidikan dan manajemen lembaga pendidikan 

di masa mendatang. 

Agar lembaga pendidikan dapat 

mengantisipasi berbagai persoalan global 
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tersebut, khususnya dalam mengantisipasi 

masalah opini negatif terhadap suatu lembaga 

pendidikan diperlukan fungsi humas sebagai 

alat manajemen pada suatu lembaga pendidikan. 

Artinya fungsi humas tidak terpisahkan dengan 

fungsi kelembagaan pendidikan tersebut. 

Sehingga fungsi humas dalam lembaga 

pendidikan bersifat melekat pada manajemen 

organisasi di lembaga tersebut. Jelasnya 

bagaimana humas dapat menyelenggarakan 

komunikasi dua arah (timbal balik). Artinya 

fungsi ini turut menentukan sukses atau 

tidaknya visi dan misi dari suatu lembaga 

pendidikan.  

Fungsi komunikasi timbal balik (dua 

arah) tersebut di dalam suatu kegiatan 

manajemen pada suatu lembaga pendidikan 
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sekarang ini biasanya diserahkan kepada pihak 

hubungan masyarakat (humas). Fungsi-fungsi 

humas dalam lembaga pendidikan antara lain: 

1. Mampu sebagai mediator dalam 

menyampaikan komunikasi secara langsung 

(komunikasi tatap muka) dan tidak langsung 

(melalui media pers) kepada pimpinan 

lembaga dan publik internal (dosen/guru, 

karyawan/staff, dan mahasiswa/siswa). 

2.  Mendukung dan menunjang kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan 

mempublikasi lembaga pendidikan. Dalam 

hal ini humas bertindak sebagai pengelola 

informasi kepada publik internal dan publik 

eksternal, seperti menyampaikan informasi 

kepada pers dan promosi. 



38 
 

 

3.  Menciptakan suatu citra yang positif 

terhadap lembaga pendidikannya. 

Oleh sebab itu, fungsi humas lembaga 

pendidikan dalam hal ini praktisi humas ke 

depan dituntut selalu professional dalam 

mengelola informasi sehingga terwujudnya citra 

positif lembaga. Sebab peran komunikasi yang 

dibangun melalui jaringan informasi kehumasan 

sangatlah penting bagi lembaga pendidikan.
21

 

Adapun fungsi humas dalam pendidikan 

menurut Suryosubroto dalam bukunya antara 

lain sebagai berikut:  

1) Menumbuhkan dan mengembangkan 

hubungan baik antara lembaga/organisasi 

dengan publiknya, baik publik intern 

                                                           
21

 Zulkarnain Nasution, Manajemen Humas di Lembaga 

Pendidikan (Malang: UMM Press, 2010), 21-24 
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maupun publik ekstern dalam rangka 

menanamkan pengertian. 

2) Menilai dan menentukan pendapat umum 

yang berkaitan dengan organisasinya. 

3) Memberi saran kepada pemimpin tentang 

cara-cara mengendalikan pendapat umum 

sebagaimana mestinya. 

4) Menumbuhkan motivasi dan partisipasi 

publik dalam rangka menciptakan iklim 

pendapat publik yang menguntungkan 

organisasi/lembaga. 

5) Menggunakan komunikasi untuk 

mempengaruhi pendapat umum 

6) Menciptakan dan membina komunikasi dua 

arah berlandaskan kebenaran dan informasi 

yang utuh. 
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7) Mencegah konflik dan salah pengertian. 

8) Meningkatkan rasa hormat dan rasa 

tanggung jawab sosial.
22

 

c. Strategi humas dalam pendidikan 

Untuk menentukan strategi dalam 

kegiatan humas pada lembaga pendidikan yang 

akan dilakukan terlebih dahulu 

memperhitungkan: 

1) Apa “tujuan” yang hendak dicapai sesuai 

dengan perencanaan yang telah 

diperhitungkan dengan baik oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam manajemen 

lembaga pendidikan. 

2) Kemudian “strategi” apa dan bagaimana 

yang dipergunakan dalam perencanaan. 

                                                           
22

 Abdul Rahmat, Manajemen Humas Sekolah  (Yogyakarta: 

Media Akademi, 2016), 18 
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3) Setelah itu apa “program kerjanya” yang 

akan dilakukan dan dijabarkan sesuai 

langkah-langkah yang telah dijadwalkan. 

4) Terakhir adalah menentukan “anggaran” 

atau “dana” yang sudah dipersiapkan, serta 

“daya” sebagai pendukung yang bersifat 

khusus. 

Strategi humas dalam hal ini adalah 

suatu cara alternatif optimal yang dipilih untuk 

melaksanakan atau menempuh guna mencapai 

tujuan humas dalam kerangka suatu rencana 

humas. 

Guna mengkokohkan atau mendapat 

dukungan dari pimpinan agar strategi 

operasional humas mengenai sasaran dalam 

suatu tujuan lembaga pendidikan, tentu kegiatan 

humas secara operasional seharusnya selalu 
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berada di posisi yang sedekat mungkin dengan 

pimpinan lembaga pendidikan 

(rektor/direktur/kepala sekolah), dan diharapkan 

kegiatan humas tersebut akan tercapai. Untuk 

melaksanakan strategi tersebut menurut Ruslan 

(2001) harus diupayakan sebagai berikut: 

a. Menempatkan posisi humas dekat dengan 

pimpinan lembaga pendidikan agar humas 

mengetahui secara jelas dan rinci mengenai 

pola perencanaan, kebijakan, keputusan 

yang diambil, visi dan arah tujuan lembaga 

pendidikan bersangkutan, agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penyampaian pesan dan 

informasi yang berasal dari lembaga 

pendidikan kepada masyarakat. 

b. Humas dalam memberikan informasi 

mewakili lembaga pendidikan tersebut 
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dapat dipertegas tentang batasan-batasan 

wewenang dan tanggungjawab dalam 

memberikan keterangan (sebagai juru 

bicara). Sehingga humas akan selalu 

mengetahui informasi secara jelas mengenai 

pelaksanaan dari keputusan atau 

kebijaksanaan pimpinan lembaga 

pendidikan tersebut. 

c. Pimpinan atau staff humas selalu 

diikutsertakan menghadiri setiap rapat atau 

pertemuan pada tingkat pimpinan agar dapat 

mengetahui secara langsung dengan tepat 

tentang “latar belakang” suatu proses 

perencanaan, kebijaksanaan, arah dan 

hingga tujuan organisasi yang hendak 

dicapai, baik dalam jangka pendek maupun 

dalam jangka panjang. 
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d. Agar humas diberi fungsi koordinasi 

berhubungan secara langsung dan segera 

dengan pimpinan puncak 

(rektor/direktur/kepala sekolah), tanpa 

melalui perantara pejabat/bagian lain, 

sehingga fungsi kehumasan berlangsung 

secara optimal, antisipatif dan dapat 

melaksanakan berbagai macam 

perencanaan, peranan komunikasi atau 

dengan kewenangan yang ada mampu 

mengatasi berbagai masalah yang mungkin 

akan timbul tanpa diduga sebelumnya. 

e. Humas harus bertindak secara proaktif dan 

dinamis, serta fleksibel sebagai narasumber 

atau mengatur saluran komunikasi baik ke 

dalam maupun keluar untuk menghindari 

sikap reaktif (pasif) dalam menghadapi 



45 
 

 
 

masalah atau tantangan yang bakal 

dihadapinya.  

f. Humas berperan melakukan tindakan mulai 

dari memonitor, merekam, menganalisis, 

menelaah hingga mengevaluasi setiap reaksi 

feed back. 

g. Humas dapat memberikan sumbangsaran, 

ide dan rencana atau program kerja 

kehumasan untuk memperbaiki atau 

mempertahankan nama baik, kepercayaan 

dan citra lembaga terhadap publiknya, 

termasuk menjembatani dan menyerasikan 

antara kebijaksanaan atau keputusan 

pimpinan lembaga pendidikan dengan 

kepentingan dan keinginan publiknya. 

Berdasarkan strategi yang harus 

diupayakan para praktisi. Humas di lembaga 
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pendidikan, diperlukan beberapa pendekatan 

agar strategi tersebut berjalan dengan lancar. 

Berkaitan dengan langkah-langkah 

pokok dari berbagai aspek dan strategi 

komunikasi humas, dalam upaya menjalin 

berbagai hubungan dengan publik internal dan 

eksternal, dapat ditarik suatu pengertian yang 

mencakup peranan humas dari berbagai 

kegiatan di lapangan adalah: 

menginformasikan, menerangkan, 

menyarankan, membujuk atau mempengaruhi, 

mengundang dan meyakinkan.
23
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 Ibid., Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan,.... 27-30 
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Model strategic management untuk 

humas, antara lain: 

1) Tahap Stakeholder 

Sebuah perusahaan/organisasi 

mempunyai hubungan dengan publiknya 

bilamana perilaku organisasi tersebut 

mempunyai pengaruh terhadap 

stakeholdernya atau sebaliknya. Humas harus 

melakukan survey untuk terus membaca 

perkembangan lingkungannya, dan membaca 

perilaku organisasinya serta menganalisis 

konsekuensi yang akan timbul. Komunikasi 

yang dilakukan secara kontinu dengan 

stakeholders ini membantu organisasi untuk 

tetap stabil. 

 

 



48 
 

 

2) Tahap Publik 

Publik terbentuk ketika 

perusahaan/organisasi menyadari adanya 

problem tertentu. Pendapat ini berdasarkan 

hasil penelitian Gruning dan Hunt yang 

menyimpulkan bahwa publik muncul sebagai 

akibat adanya problem dan bukan sebaliknya. 

Dengan kata lain publik selalu eksis bilamana 

ada problem yang mempunyai potensi akibat 

(konsekuensi)  terhadap mereka. Maka publik 

bukanlah suatu kumpulan massa umum biasa, 

mereka sangat selektif dan spesifik terhadap 

suatu kepentingan tertentu (problem 

tertentu). Oleh karenanya humas perlu terus 

menerus mengidentifikasi publiknya yang 

muncul terhadap berbagai problem. Biasanya 
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dilakukan melalui wawancara mendalam 

pada suatu focus group.  

3) Tahap Isu 

Dalam tahap ini, humas perlu 

mengantisipasi dan bersifat responsive 

terhadap berbagai isu. Langkah ini di dalam 

management dikenal dengan istilah issues 

management. Pada tahap ini media 

memegang peranan penting karena media 

akan mengangkat suatu pokok persoalan 

kepada masyarakat dan masyarakat akan 

menanggapinya.
24

 

2. Kualitas Komunikasi Publik  

a. Pengertian kualitas 

Kualitas telah didefinisikan oleh dua pakar 

penting bidang kualitas yaitu Joseph Juran dan 

                                                           
24

 Ibid., 41-42 



50 
 

 

Edward Deming. Mereka berdua telah berhasil 

menjadikan kualitas sebagai mindset yang terus 

berkembang dalam kajian manajemen, 

khususnya manajemen kualitas.  

Menurut Juran, kualitas adalah kesesuaian 

untuk penggunaan, ini berarti bahwa suatu 

produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa 

yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. 

Tokoh lain yang mengembangkan manajemen 

kualitas adalah Edward Deming. Menurut 

Deming, meskipun kualitas mencakup 

kesesuaian atribut produk dengan tuntutan 

konsumen, namun kualitas lebih dari itu.
25

  

Kualitas (mutu) ialah produk atau jasa 

yang sesuai dengan standart yang telah 

ditetapkan dan memuaskan pelanggan. Kualitas 

                                                           
25
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di bidang pendidikan meliputi kualitas input, 

proses, output, dan outcome. Input pendidikan 

dinyatakan berkualitas jika siap berproses. Proses 

pendidikan berkualitas apabila mampu 

menciptakan suasana yang PAIKEM 

(Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, dan 

Menyenangkan). Output dinyatakan berkualitas 

jika hasil belajar akademik dan non akademik 

siswa tinggi. Outcome dinyatakan berkualitas 

apabila lulusan cepat terserap dunia kerja, gaji 

wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan 

dan merasa puas.
26
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 Husaini Usman, Manajemen Teori,…,410 
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b. Indikator Kualitas 

Kualitas memiliki 13 indikator sebagai berikut: 

1) Kinerja  

Berkaitan dengan aspek fungsional 

madrasah. 

2) Waktu wajar 

Selesai dengan waktu yang wajar atau waktu  

sesuai dengan yang telah dijadwal. 

3) Handal 

Usia pelayanan prima yang bertahan lama. 

4) Daya tahan 

Tahan banting, meskipun madrasah krisis 

moneter madrasah masih tetap bertahan 

untuk tidak tutup. 

5) Indah 

Eksterior dan interior madrasah ditata 

menarik. 
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6) Hubungan Manusiawi 

Menjunjung nilai-nilai moral dan 

profesionalisme 

7) Mudah Penggunaannya 

Mengenai sarana dan prasarana yang dipakai. 

8) Bentuk Khusus 

Adanya keunggulan tertentu. 

9) Standart Tertentu 

Memenuhi standart tertentu. 

10) Konsistensi 

keajegan, konstan, atau stabil 

11)  Seragam 

Tanpa adanya variasi dan tidak tercampur 

12)  Mampu Melayani 

Mampu memberikan pelayanan prima. 
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13)  Ketetapan 

Adanya ketetapan dalam pelayanan.
27

 

Banyak aspek yang berkaitan dengan 

kualitas pendidikan, dan suatu pandangan 

komprehensif mengenai kualitas pendidikan 

merupakan hal yang penting dalam memetakan 

kondisi pendidikan secara utuh, meskipun dalam 

tataran praktis, titik tekan dalam melihat kualitas 

dapat berbeda-beda sesuai dengan maksud dan 

tujuan suatu kajian atau tinjauan. Kualitas 

pendidikan bukan sesuatu yang terjadi dengan 

sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses 

pendidikan, jika suatu proses pendidikan berjalan 

dengan baik, efektif dan efisien, maka terbuka 

peluang yang sangat besar memperoleh hasil 

pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan 
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mempunyai kontinum dari rendah ke tinggi 

sehingga berkedudukan sebagai suatu variabel, 

dalam konteks pendidikan sebagai suatu sistem, 

variabel kualitas pendidikan dapat dipandang 

sebagai suatu sistem, variabel kualitas 

pendidikan dapat di pandang sebagai variabel 

bebas yang dipengaruhi oleh banyak faktor 

seperti kepemimpinan, iklim organisasi, 

kualifikasi guru, anggaran, kecukupan fasilitas 

belajar, dan sebagainya.
28

 

c. Pengertian Komunikasi Publik 

Komunikasi dipandang sebagai arus 

informasi dan emosi yang terdapat dalam suatu 

kelompok baik secara vertikal maupun horisontal 

dalam arti perhubungan atau persambungan 

wahana. Komunikasi juga berarti suatu proses 

                                                           
28

Umar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: PT 
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pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan 

atau informasi dari seorang kepada orang lain. 

Jadi komunikasi ialah kapasitas individu atau 

kelompok untuk menyampaikan perasaan, 

pikiran dan kehendak kepada individu dan 

kelompok lain. Komunikasi bukanlah hanya 

dalam bentuk percakapan saja juga perlu menitik 

beratkan dalam hal: 

1. Informasi percakapan atau bicara 

2. Ekspresi wajah 

3. Titik putus vokal/bobot lidah 

4. Kewibawaan dan lain-lain 

Agar komunikasi efektif diperlukan 

keterampilan atau keahlian baik dari pengirim 

maupun penerima berita antara lain dalam hal: 

menulis, membaca, mendengar, menerjemahkan, 

berbicara, dan lain-lain yang diperhatikan adalah 
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teknik komunikasi. Teknik komunikasi adalah 

tata cara hubungan yang efisien baik melalui 

penggunaan alat-alat maupun tidak melibatkan 

unsur yang saling melibatkan diri dalam suatu 

unit manajemen. Komunikasi merupakan 

peralatan manajemen yang dirancang untuk 

mencapai tujuan tertentu. Komunikasi 

merupakan proses individu maupun kelompok 

atau golongan yang bermaksud memberikan 

pengertian-pengertian melalui berita secara 

simbolis dalam satuan organisasi yang berbeda 

dan bidang yang berbeda pula, hal ini dapat 

disebut rantai pertukaran informasi. Konsep ini 

mempunyai unsur-unsur: 

1. Suatu kegiatan untuk membuat seseorang 

mengerti 

2. Suatu sarana pengaliran informasi 
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3. Suatu sistem bagi terjalinnya komunikasi di 

antara individu-individu.
29

 

Komunikasi publik adalah suatu proses 

penyampaian ataupun penerimaan pesan kepada 

khalayak baik khalayak intern maupun eksteren, 

baik langsung maupun tidak langsung, secara 

tertulis, lisan maupun bahasa isyarat. Seseorang 

yang melakukan komunikasi disebut dengan 

komunikator. Orang yang diajak berkomunikasi 

disebut komunikan. Orang yang mampu 

berkomunikasi disebut komunikatif. Orang yang 

komunikatif ialah orang yang mampu 

menyampaikan informasi atau pesan kepada 

orang lain, baik langsung maupun tidak 

langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa 

isyarat sehingga orang lain dapat menerima 
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informasi (pesan) sesuai dengan harapan si 

pemberi informasi (pesan). Selain mampu 

menyampaikan informasi atau pesan, orang yang 

komunikatif juga mampu menerima informasi 

atau pesan orang lain yang disampaikan 

kepadanya, baik langsung maupun tidak 

langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa 

isyarat.
30

 Untuk menjadi seorang komunikator 

yang efektif, kita harus berusaha menampilkan 

komunikasi (baik verbal maupun nonverbal) 

yang disengaja seraya memahami orang lain.
31

   

Tujuan dan manfaat komunikasi adalah 

sebagai sarana untuk: (1) meningkatkan 

kemampuan manajerial dan hubungan sosial, (2) 

menyampaikan dan atau menerima informasi, (3) 

                                                           
30

 Husaini Usman, Manajemen Praktik,Teori,…,346  
31

 Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 5 
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menyampaikan dan menjawab pertanyaan, (4) 

mengubah perilaku (pola pikir, perasaan dan 

tindakan) melalui perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengawasan, (5) 

mengubah keadaan sosial, (6) saran untuk 

menyampaikan perintah, pengarahan, 

pengendalian, pengkoordinasian, pengambilan 

keputusan, negosiasi dan pelaporan.
32

 

d. Komponen Komunikasi Publik 

Setiap peristiwa komunikasi dalam 

tingkat apapun, apakah komunikasi antar pribadi 

ataupun komunikasi massa, akan melibatkan 

komponen-komponen komunikasi. Para ahli 

komunikasi telah lama meneliti masing-masing 

komponen dalam menentukan efektivitas 

komunikasi. Pada umumnya studi komunikasi 
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pada masa lalu lebih menekankan pada upaya 

membujuk bagaimana membujuk (persuasi) 

sebagai bentuk efek yang diinginkan. Dengan 

kata lain, pengirim pesan berusaha meyakinkan 

orang untuk mau melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu.
33

 

Dalam komunikasi publik terdapat 

beberapa komponen selama proses komunikasi 

publik tersebut. Adapun komponen dalam 

komunikasi publik antara lain (1) Pengirim pesan 

(sender) atau komunikator dan materi (isi) pesan, 

(2) bahasa isyarat (coding), (3) media, (4) 

mengartikan bahasa isyarat (decoding), (5) 

penerima pesan (komunikan), (6) balikan (respon 

                                                           
33

Morisan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa  (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2013), 16  
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si penerima pesan), dan (7) gangguan yang 

menghambat komunikasi.
34

 

Proses komunikasi dimulai atau berawal 

dari sumber (source) atau pengirim pesan yaitu 

di mana gagasan, ide atau pikiran berasal yang 

kemudian akan disampaikan kepada pihak 

lainnya yaitu penerima pesan. Sumber atau 

pengirim pesan sering pula disebut dengan 

“komunikator”.
35

 

Pengirim pesan adalah orang yang 

mempunyai satu paket ide untuk disampaikan 

kepada orang lain dengan harapan pesannya 

dapat dipahami oleh penerima pesan sesuai yang 

dimaksud. Materi pesan dapat berupa informasi, 

ajakan, rencana kerja, pertanyaan dan tanggapan.  
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Bahasa isyarat bertujuan untuk 

menyingkat pola pikir pengirim pesan ke bentuk 

bahasa, kode, atau lambang lainnya sehingga 

pesannya dapat dipahami orang lain. Biasanya 

leader  atau manager menyampaikan pesannya 

dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan 

(bahasa tubuh). Tujuan penyampaian pesan ini 

adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah 

sikap atau perilaku ke arah tujuan tertentu.
36

  

Pemilihan media dipengaruhi isi pesan 

yang harus disampaikan, jumlah penerima pesan, 

situasi, dan sebagainya. Media yang dapat 

digunakan antara lain telepon, radio, TV, 

mikrofon, memo, surat, computer, internet, foto, 

papan pengumuman, pertemuan, lokakarya, 

seminar, rapat kerja, penerbitan, dan sebagainya. 
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Setelah pesan diterima oleh indera, maka 

si penerima pesan harus dapat mengartikan 

bahasa sesuai dengan isi pesan yang dimaksud. 

Penerima pesan ialah orang yang dapat 

memahami pesan si pengirim walaupun dalam 

bentuk sandi tanpa mengurangi arti pesan yang 

dimaksudkan oleh pengirim pesan. Balikan 

adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan 

dari penerima pesan ke pengirim pesan dalam 

bentuk verbal maupun nonverbal.  

Gangguan pesan ialah hal-hal yang 

merintang atau menghambat komunikasi dan 

merusak konsentrasi sehingga penerima pesan 

salah menafsirkannya. Gangguan bukan 

merupakan bagian dari proses komunikasi, tetapi 
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mempunyai pengaruh terhadap proses 

komunikasi.
37

 

Menurut Alo Liliweri (2007), secara 

umum ada lima kategori fungsi utama 

komunikasi, yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber atau pengirim 

Sumber atau pengirim 

menyebarluaskan informasi agar informasi 

tersebut dapat diketahui oleh penerima. 

Fungsi utama dan pertama dari informasi 

adalah menyampaikan pesan atau informasi 

kepada orang lain. Diharapkan dari 

penyebaran informasi tersebut, penerima 

informasi akan mengetahui sesuatu yang 

ingin diketahui. 
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2) Menyebarluaskan Informasi 

Sumber menyebarluaskan informasi 

untuk mendidik penerima. Fungsi 

komunikasi adalah menyampaikan pesan 

(informasi) atau menyebarluaskan informasi 

yang bersifat mendidik kepada orang lain. 

Dengan menyebarluaskan informasi itu, para 

penerima informasi dapat menambah 

pengetahuan tentang sesuatu yang ingin 

diketahui. 

3) Memberikan Intruksi 

Sumber memberikan intruksi agar 

dilaksanakan penerima. Fungsi intruksi 

adalah fungsi komunikasi untuk memberikan 

intruksi (mewajibkan atau melarang) 

penerima melakukan yang diperintahkan. 
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4) Memengaruhi komunikan 

Sumber memengaruhi komunikan 

dengan informasi yang persuasif untuk 

mengubah persepsi, sikap, dan perilaku 

penerima. Fungsi persuasi disebut fungsi 

komunikasi yang menyebarkan informasi 

yang dapat memengaruhi (mengubah) sikap 

penerima agar ia menentukan sikap dan 

perilaku yang sesuai dengan kehendak 

pengirim. 

5) Menyebarluaskan Informasi 

Sumber menyebarluaskan informasi 

untuk menghibur dan memengaruhi 

penerima. Fungsi hiburan adalah fungsi 

pengirim untuk mengirimkan pesan-pesan 
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yang mengandung hiburan kepada penerima 

menikmati sesuatu yang diinformasikan.
38

 

Komunikasi internal dilakukan oleh 

manajer dengan berbagai pihak di dalam 

lingkungan organisasi. Pola komunikasi yang 

dilakukan dalam komunikasi internal ini bisa 

berbentuk komunikasi vertikal yakni komunikasi 

antara atasan dengan bawahan atau antara 

bawahan dengan atasan. Sedangkan komunikasi 

horizontal yakni komunikasi antara manajer 

dengan koleganya atau antara karyawan dengan 

koleganya, maupun komunikasi berbentuk 

jaringan yakni komunikasi antara manajer 

pemasaran dengan staff penelitian dan 
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pengembangan untuk mendiskusikan 

perkembangan produk misalnya.
39

 

e. Makna Kualitas Komunikasi Publik 

Dalam humas, publik dipandang sebagai 

khalayak itu bukan hanya ditandai dengan 

penerimaan pesan dalam proses komunikasi, 

melainkan karena adanya hubungan dengan satu 

organisasi sehingga publik itu dipandang sebagai 

khalayak yang penting. Siswa merupakan 

khalayak yang penting dari komunikasi yang 

umum yang memiliki keterkaitan langsung dan 

tidak langsung dengan organisasi. Bila organisasi 

itu sekolah, maka masyarakat umum yang 

memiliki keterkaitan langsung dan tidak 

langsung itu di antaranya guru, siswa, orangtua, 
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media, pemerhati pendidikan, pemerintah dan 

dunia kerja. 

Publik dipandang sebagai kelompok 

masyarakat yang memiliki hubungan  penting 

dengan organisasi tidak hanya ada di luar 

organisasi. Di dalam organisasi sendiri ada 

kelompok yang memiliki hubungan dengan 

organisasi dan organisasi mempertahankan 

hubungan dengan kelompok tersebut.
40

 Publik 

internal utama sekolah tentulah staf akademik, 

dan non akademik yang ada di sekolah itu. 

Pendidik, tenaga kependidikan, dan staf tata 

usaha merupakan publik internal utama. Bila 

dilihat status kepegawaiannya di antara tenaga 

pendidik itu ada yang disebut guru tetap dan 
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tidak tetap.
41

 Dengan demikian, kualitas 

komunikasi publik internal madrasah itu 

berkaitan dengan peran humas yang mampu 

mengembangkan komunikasi di antara publik 

internal sehingga dengan adanya komunikasi 

yang baik dan berkualitas program dan tujuan 

madrasah dapat tercapai dengan sempurna. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan 

untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan 

melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian 

kualitatif dapat mengenali subjek, merasakan apa yang 

mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting 

fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu 

memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian 

dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan 

sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain, karena 

72 
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perbedaan konteks.
42

  Sehingga peneliti melihat secara 

langsung proses humas yang berlangsung di publik 

internal MAN 1 Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah 

jenis penelitian studi kasus yaitu penelitian yang digali 

adalah entitas tunggal atau fenomena dari suatu masa 

tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, 

proses, kejadian, institusi, atau kelompok sosial), serta 

mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu 

terjadi. Dalam penelitian studi kasus terdapat dua 

pendapat yang dapat dipergunakan untuk memahami 

kasus sebagai masalah yang penting untuk diteliti. 

Pertama, kasus sebagai kejadian tunggal yang berpisah 

atau berbeda secara diskriminatif dengan tingkah laku 

dan tradisi pada umumnya, sehingga kasus tersebut 
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dipandang sebagai penyimpangan atau deviasi sosial. 

Kedua, kasus yang merupakan tradisi normatif yang 

bukan sekedar gejala, melainkan sebagai trade mark dari 

keadaaan masyarakat tertentu, yang dikategorikan 

sebagai kebudayaan.
43

  Jenis penelitian ini digunakan 

karena peneliti ingin meneliti terkait humas internal 

MAN 1 Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data 

berdasarkan apa yang diucapkan, disarankan, dan 

dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti 

kualitatif harus bersifat “perspektif emic” artinya 

memperoleh data bukan sebagai mana seharusnya, 

bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, 

tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di 
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lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh 

partisipan/sumber data.
44

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil 

penelitian di MAN 1 Ponorogo yang terletak di Jl. Arief 

Rahman Hakim 02 Kertosari Babadan Ponorogo Jawa 

Timur. Jadi, dalam komunikasi publik internal madrasah 

mempunyai kualitas yang baik, hal ini dikarenakan 

adanya peran humas yang membantu mengembangkan 

kualitas komunikasi publik internal tersebut. Humas 

MAN 1 Ponorogo mempunyai keterampilan yang baik 

dalam membangun kemitraan antar pihak publik internal 

madrasah. Sehingga komunikasi antar pihak internal 

berjalan dengan yang diharapkan. Baik komunikasi 

vertikal ataupun komunikasi horizontal. 
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D. Sumber Data 

Data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti data tertulis, foto, dan sejenisnya. Yang 

dimaksud kata-kata dan tindakan adalah kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. 

Data ini direkam melalui catatan tertulis dan 

pengambilan foto. Sedangkan dokumen tertulis 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara.
45

  

Pertama, kata-kata. Kata-kata yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kata-kata orang-orang yang 

diwawancarai atau informan, yaitu: kepala madrasah, 

waka humas, tenaga pendidik dan kependidikan. 

Kedua, tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tindakan orang-orang yang diamati, 
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 Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: 
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yaitu: interaksi antara kepala sekolah ketika memberikan 

informasi dan interaksi antara tenaga pendidik dan 

kependidikan ketika berada pada saat mengerjakan 

program kerja. 

Ketiga, data tertulis. Meskipun sumber data 

tertulis bukan merupakan sumber data utama, tetapi pada 

tataran realitas peneliti tidak bisa melepaskan diri dari 

sumber data tertulis sebagai data pendukung. Di antara 

sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah data-

data tentang program-program humas yang telah disusun 

rapi dan dijalankan. Selain itu, peneliti menggunakan 

data pendukung lainnya seperti visi, misi sekolah, 

struktur organisasi, sejarah sekolah, dan lain lain. 

Keempat, foto. Dalam penelitian ini, foto 

digunakan sebagai sumber data penguat hasil observasi. 

Foto yang dihasilkan oleh peneliti adalah foto yang 

diambil peneliti di saat peneliti melakukan pengamatan 
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berperanserta. Sebagai contoh adalah waka humas saat 

berinteraksi dengan tenaga pendidik dan kependidikan. 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

  Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud 

diadakannya wawancara seperti yang telah 

ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: 

mengontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan 

kepedulian, mengontruksi kebulatan-kebulatan 
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harapan pada masa yang akan mendatang, 

memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi 

yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota.
46

 

Teknik  pengumpulan data yang dikenal oleh 

penelitian kualitatif pada umumnya pertama adalah 

wawancara mendalam. Dalam hal ini seharusnya 

peneliti mempelajari teknik wawancara agar bisa 

dilakukan wawancara secara mendalam. Teknik ini 

menuntut peneliti untuk mampu  bertanya sebanyak-

banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu 

sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci. 

Hubungan antara peneliti dengan para responden 

atau informan harus sudah dibuat akrab, sehingga 
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subjek penelitian bersikap terbuka dalam menjawab 

setiap pertanyaan.
47

 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan 

wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan 

seperti : 

b. Bapak Mulyono selaku waka humas MAN 1 

Ponorgo. Alasan peneliti memilih waka humas 

sebagai informan dalam penelitian ini karena 

waka humas adalah sumber dan orang yang 

paling tahu tentang permasalahan penelitian yang 

kami angkat. Peneliti melakukan wawancara 

kepada waka humas untuk mendapatkan 

informasi tentang upaya humas dalam 

pengembangan komunikasi publik internal 

madrasah. 
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c. Purwanto selaku kepala sekolah MAN 1 

Ponorogo. Alasan peneliti meneliti kepala 

sekolah sebagai informan dalam penelitian ini 

karena kepala sekolah adalah sumber dan orang 

yang mengontrol setiap kinerja dari seluruh 

publik internal madrasah. 

d. Guru dan Staff MAN 1 Ponorogo. Alasan 

peneliti meneliti guru dan staff sebagai informan 

dalam penelitian ini karena kami ingin 

mengetahui peran-peran apa saja yang diberikan 

humas dalam pengembangan komunikasi internal 

madrasah. 

e. Siswa MAN 1 Ponorogo. Alasan peneliti 

meneliti siswa MAN 1 Ponorogo sebagai 

informan dalam penelitian ini karena peneliti 

ingin mengetahui bagaimana humas dalam 

melakukan komunikasi antara siswa satu dengan 
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siswa yang lainnya, serta peran humas dalam 

pengembangan komunikasi publik internal. 

2. Observasi 

Menurut Ngalim Purwanto observasi ialah 

metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau 

kelompok secara langsung. Metode ini digunakan 

untuk melihat dan mengamati secara langsung 

keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang permasalahan 

yang diteliti.
48

 

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa 

observasi merupakan salah satu metode 

pengumpulan data di mana peneliti melihat 

mengamati secara visual sehingga validitas data 

                                                           
48

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif…,93-
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sangat tergantung pada kemampuan observer. 

Apabila orang yang melakukan observasi 

subjektivitasnya sangat tinggi, hal ini akurasi data 

sangat terganggu, sehingga harus diadakan lebih dari 

satu orang yang melakukan observasi dalam satu 

fenomena, dan bisa diukur realibilitas antar 

observer/reliabilitas antarrater.
49

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati 

aktivitas proses komunikasi publik internal yang ada 

di lingkungan MAN 1 Ponorogo secara langsung 

guna mengetahui peran apa saja yang sudah humas 

lakukan untuk mengembangkan kualitas komunikasi 

publik internal MAN 1 Ponorogo. Selama proses 

penelitian ini, observasi akan terus dilakukan sampai 

peneliti merasa data-data yang perlukan dalam 

penelitian ini sudah terpenuhi.  

                                                           
49

 Ibid., 94 
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Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat 

dalam ”catatan lapangan”. Catatan lapangan 

merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Setelah pulang  ke rumah atau tempat 

tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”. Sebab 

”jantung penelitian” dalam konteks penelitian 

kualitatif adalah ”catatan lapangan”. Catatan tersebut 

adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, 

dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam 

penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati 

seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas komunikasi publik internal 

madrasah, mekanisme pengembangan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah dan hasil dari 

pengembangan kualitas komunikasi publik internal 
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madrasah untuk memperoleh data tentang 

peningkatan kualitas komunikasi publik internal 

madrasah, mekanisme pengembangan publik internal 

madrasah dan hasil dari pengembangan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah. 

3. Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada 

seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, 

luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. 

Dalam penelitian sosial, fungsi data yang diperoleh 
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dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai 

data pendukung dan pelengkap bagi data primer 

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

yang mendalam.
50

 Dengan teknik dokumentasi ini 

peneliti dapat memperoleh data mengenai 1). Sejarah 

berdirinya MAN 1 Ponorogo. 2). Letak Geografis 

MAN 1 Ponorogo. 3). Visi, misi MAN 1 Ponorogo. 

4). Struktur Organisasi MAN 1 Ponorogo. 5). Sarana 

dan Prasarana MAN 1 Ponorogo. 6). Keadaan Guru 

dan Siswa MAN 1 Ponorogo. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
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melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
51

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah 

aktivitas yang dilakukan secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari 

mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan 

laporan.
52

 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh.
53

 Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan konsep yang 

                                                           
51

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 218-219. 
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dirumuskan oleh Miles dan Huberman, menurut 

mereka analisis data kualitatif adalah mereduksi 

data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.
54

 

Untuk memproses analisis data dalam model Miles 

dan Huberman, dapat melalui tiga proses, yaitu: 

1. Proses reduksi data 

Reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

tranformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. 

Reduksi ini berlangsung secara terus menerus 

selama kegiatan penelitian yang berorientasi 

kualitatif berlangsung.
55
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 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif sebuah Upaya 

Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin 

Ilmu  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 176. 
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2. Proses Penyajian Data 

Penyajian data di sini merupakan 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Beberapa jenis bentuk 

penyajian data adalah bentuk matriks, grafik, 

jaringan, bagan, dan sebagainya.
56

 

3. Proses Menarik Kesimpulan 

Proses yang ketiga ini peneliti mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposisi.
57
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Kaitan antara data dengan pengumpulan 

data disajikan oleh Miles dan Huberman dalam 

diagram berikut:
58

 

 

 

 

    

 

 

 

5. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam melakukan pengecekan keabsahan 

temuan dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :  

a. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari 

secara konsisten interpretasi berbagai cara dalam 

                                                           
58

 Ibid., 309. 

Pengumpulan data 
Penyajian data 

Reduksi data 
Kesimpulan-

kesimpulan: 

Penarikan/ Verivikasi 
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kaitan dengan proses dengan  analisis atau 

tentatif. Mencari usaha yang konstan  membatasi 

berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.
59

 

Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan 

peneliti dengan cara mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap peran humas dalam mengembangkan 

kualitas komunikasi publik internal madrasah. 

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber . 

                                                           
59

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 329. 



92 
 

 

Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan berbeda diperoleh melalui waktu 

dan alat yang dapat dicapai penelitian kualitatif. 

Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara;(2) membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu; (4) 

membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, yang di 

kalangan menengah atau tinggi, orang berada, 

orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil 
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wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
60

 

Contoh penerapan triangulasi dengan 

sumber dalam konteks penelitian ini adalah 

wawancara dengan observasi, wawancara 

dengan dokumentasi. Mengenai Peran Humas 

dalam Pengembangan Kualitas Komunikasi 

Publik Internal Madrasah (Studi Kasus di MAN 

1 Ponorogo). 

6. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian kualitatif menurut 

Bogdan, menyajikan tiga tahapan yaitu tahap 

pralapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap 

analisis intensif. 
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a. Tahap pralapangan  

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan 

oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan 

satu pertimbangan yang perlu dipahami yaitu 

etika penelitian lapangan. Kegiatan dan 

pertimbangan meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan, persoalan etika 

penelitian. 

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang pekerjaan lapangan 

dibagi atas tiga bagian, yaitu (1) memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, (2) memasuki 

lapangan dan (3) berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 
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c. Tahap Analisis Data 

Pada bagian ini akan dibahas beberapa 

prinsip pokok yang meliputi: (1) konsep dasar, 

(2) menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis, dan (3) bekerja dengan hipotesis.
61
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MAN 1 Ponorogo
62

 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo dengan 

nomor statistik Madrasah 311350217031 berstatus 

Madrasah Negeri, sejak tahun 1982 merupakan 

relokasi dari Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo menempati 

areal seluas 13. 451 M
2
 di dataran rendah wilayah 

perkotaan sehingga memungkinkan perkembangan 

madrasah yang prospektif. Saat ini MAN 1 Ponorogo 

memiliki 21 kelas rombongan belajar dengan 591 

orang siswa dari kelas X sampai kelas XII.  

Keberadaan siswa ini  dilayani oleh 55 orang tenaga 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 01/D/01-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian.  
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guru (37 berstatus PNS dan 18 orang non PNS) dan 

19 orang karyawan/karyawati (8 orang berstatus 

PNS dan 11 orang non PNS). Sejak berdiri tahun 

1981 MAN 1 Ponorogo telah mengalami beberapa 

kali pergantian kepemimpinan yaitu
63

: 

1) Drs. Moh. Soehardi Tahun 1982 - 1987 

2) Drs. Zainun Sofwan Tahun 1987 - 1991 

3) Drs. H. Mahmuddin Danuri Tahun 1991 - 1999 

4) H. Kustho, BA Tahun 1999 - 2002 

5) H. Chozin, SH, Tahun 2002 – 2005 

6) H. Fathoni Yusuf, S.Ag Tahun 2005 – 2009 

7) H. Wahib Tri Samanhudi Tahun 2009 – 2009 

8) Muhammad Kholid, MA Tahun 2009 – 2012 

9) Drs. Purwanto Tahun 2012 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 02/D/01-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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2. Letak Geografis MAN 1 Ponorogo 

 MAN 1 Ponorogo beralamatkan di Kelurahan 

Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten 

Ponorogo, tepatnya di Jalan Arief Rahman Hakim 

nomor 02. Keseluruhan wilayah 13.451 M². Selain 

untuk pemukiman penduduk, sebagian juga 

merupakan kawasan persawahan yang memiliki 

potensi untuk tanam padi, tebu serta polowijo. 

 Sebagai institusi pendidikan di tengah-tengah 

masyarakat kecamatan babadan Kabupaten 

Ponorogo, menempati area yang strategis di tepi 

jalur utama akses bus antar kota, sehingga 

keberadaannya mudah terakses oleh semua elemen 

masyarakat pengguna pendidikan di beberapa 
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kecamatan, yang memiliki daya tarik berada di 

wilayah kota.
64

 

3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis MAN 1 

Ponorogo 

1. Visi Madrasah 

 Terwujudnya lulusan yang berakhlakul 

karimah, berkecakapan hidup, dan berkualitas di 

bidang Imtaq dan Iptek serta peduli terhadap 

lingkungan. 

Indikator: 

1) Berakhlakul karimah : 

Memiliki perilaku yang santun dan 

menjunjung tinggi nilai kebenaran, menjauhi 

sikap dan perilaku yang buruk baik menurut 

norma agama maupun sosial kemasyakatan 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 03/D/01-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian.  
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2) Berkecakapan hidup 

Terampil dalam bermasyarakat dan 

memiliki bekal keterampilan untuk 

kehidupannya 

3) Berkualitas di bidang Imtak dan Iptek 

Memiliki ilmu yang berkualitas dalam 

penguasaan Iptek dan mampu melaksanakan 

ibadah secara baik 

4) Peduli terhadap lingkungan  

Berperilaku santun terhadap 

lingkungan dengan cara 

mengimplementasikan rasa cinta dan peduli 

lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Misi Madrasah 

1. Peserta Didik, Ilmu yang „Amaliyah. 

2. Membiasakan Peserta Didik, beramal yang 

ilmiyah.  
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3. Menanamkan Keimanan dan Ketaqwaan 

kepada Allah Swt. 

4.  Melaksanakan Budaya hidup bersih dan sehat 

sebagai wujud pelestarian  terhadap 

lingkungan 

5. Melaksanakan Program Keterampilan sesuai 

dengan kebutuhan DU/DI
65

 

3. Tujuan MAN 1 Ponorogo 

a. Peningkatan kualitas sikap dan amaliah 

keagamaan Islam warga Madrasah dari  pada 

sebelumnya. 

b. Peningkatan kepedulian warga Madrasah 

terhadap kebersihan dan keindahan 

lingkungan Madrasah dari pada sebelumnya. 

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ 

prasarana dan fasilitas yang mendukung 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 04/D/01-III/2019 
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peningkatan prestasi akademik dan non 

akademik. 

d. Meningkatkan pembinaan tim olimpiade 

mata pelajaran hingga mampu bersaing di 

ajang olimpiade mapel tingkat kabupaten 

yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten dan Kementerian Agama 

e. Mengalami peningkatan hasil nilai Ujian 

Nasional sebesar 0,50 dari tahun sebelumnya 

f. Menghasilkan lulusan yang mampu 

memenuhi tantangan DU/DI di bidang IT 

g. Mampu mengadakan ruang multimedia untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar.  

h. Mengembangkan model pembelajaran 

lingkungan hidup lintas mata pelajaran 

i. Mengembangkan model pembelajaran 

lingkungan hidup lintas mata pelajaran 



103 
 

 
 

j. Penggalian dan pengembangan materi dan 

persoalan lingkungan hidup yang ada di 

masyarakat sekitar. 

k. Pengembangan metode belajar berbasis 

lingkungan dan budaya  

l. Pengembangan Pendidikan Keterampilan 

yang terdiri dari Multimedia, Desain Grafis, 

Animasi, Perkantoran, Tata Boga, Tata 

Busana dan Seni Kriya. 

m. Menyiapkan lulusan yang mandiri, kreatif, 

inovasi dengan pendidikan intrepreneur 

n. Menyiapkan lulusan yang berkompeten di 

bidang  Animasi, Multimedia, Desain Grafis, 

Perkantoran, Tata Boga dan Tata Busana. 

4. Strategi MAN 1 Ponorogo 

a. Meningkatkan kualitas persiapan 

pembelajaran pendidik melalui diklat. 
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b. Tersedianya perangkat pembelajaran karakter 

bangsa 

c. Meningkatkan kualitas PM melalui pervisit 

d. Mengoptimalkan pemanfaatan laboraturium 

e. Meningkatkan kualitas sistem penilaian 

f. Menyelenggarakan Program Tambahan 

Belajar (PTB) 

g. Menyelenggarakan diklat/workshop 

peningkatan mutu pendidik 

h. Mengoptimalkan kegiatan MGMP 

i. Meningkatkan sarana prasarana (daya listrik, 

TK, perpustakaan, dan peralatan 

laboraturium) 

j. Mengoptimalkan pematauan PMB 

k. Meningkatka kegiatan supervisi 

l. Mengadakan kerjasama dengan Perguruan 

Tinggi/LBB 
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m. Meningkatkan layanan informasi pendidikan 

melalui media elektronik (website, blog, 

email, PAS) 

n. Mengoptimalkan pembinaan olimpiade / 

pembinaan ekstrakurikuler 

o. Mengoptimalkan melengkapi sarana kegiatan 

ekstrakurikuler 

p. Mengoptimalkan pembinaan kerohanian di 

madrasah 

q. Mengoptimalkan kegiatan ibadah di 

madrasah 

r. Meningkatkan keteladanan dari para pendidik 

s. Mengoptimalkan pendidikan berbasis IT 
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5. Keadaan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan 

Peserta didik MAN 1 Ponorogo 

a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Untuk tenaga pendidik dan kependidikan 

MAN 1 Ponorogo ada 37 orang dengan 

klasifikasi sebagai berikut: 

1) S1 (Sarjana Pendidikan) : 26 orang 

2) S2 (Sarjana Pendidikan) : 11 orang 

b. Peserta Didik 

1) Kelas X Agama  : 33 anak 

2) Kelas X IPA  : 95 anak 

3) Kelas X IPS  :100 anak 

4) Kelas XI Agama  : 35  anak 

5) Kelas XI IPA  : 73 anak 

6) Kelas XI IPS  : 77 anak 

7) Kelas XII Agama  : 28 anak 

8) Kelas XII IPA  : 90 anak 
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9) Kelas XII IPS  : 74 anak 

6. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi MAN 1 Ponorogo 

yakni komite dijabat oleh Bapak  Drs. Ridlo 

Kurnianto, M.Ag, kemudian Kepala Madrasah 

dijabat oleh Bapak Drs. Purwanto, Kepala Tata 

Usaha dijabat oleh Ibu Dra. Laelastutik, waka 

kesiswaan oleh Ibu Ririn Hariwahyuni E.S.Pd, 

M.E.Sy sedangkan waka humas yaitu Bapak 

Mulyono, M.pd.I, waka kurikulum oleh Bapak 

Muhadi, S.Pd, dan waka sarpras yaitu Ibu Dra. 

Sriana Indrawati, untuk koordinator BP yaitu Ibu 

Dra. Reni Susana, koordinator laboratorium 

komputer yaitu Bapak Mashuri, M.Sc, sedangkan 

untuk koordinator laboratorium perpustakaan 

yaitu Bapak Gunawan P, koordinator 

laboratorium Biologi yaitu Ibu Dra. Nur 

Rohmatika, koordinator laboraturium Fisika 
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yaitu Ibu Dra. Para Watiningsih dan koordinator 

laboraturium Kimia yaitu Ibu Dra.Hj. Herlina 

Fuandiana. Selanjutnya adalah dewan guru dan 

para siswa.
66

 

7. Sarana dan Prasarana MAN 1 Ponorogo 

 MAN 1 Ponorogo mempunyai luas 

lahan 13.451 M² dengan jumlah lantai bangunan 

2 tingkat dan dengan luas bangunan 4.500 M². 

Sedangkan untuk ruang kelas memiliki 16 ruang 

kelas dengan kapasitas maksimal 36 orang , rata-

rata luas ruang kelas 30 M². Untuk perabot atau 

sarana prasarana yang digunakan MAN 1 

Ponorogo memiliki kursi 813 buah, meja siswa 

347 buah, meja guru 50 buah, almari kelas 5 

buah, papan tulis 21 buah, tempat sampah 100 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 05/D/01-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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buah, tempat cuci tangan 8 buah, jam dinding 25 

buah, stopcontact listrik 30 buah.
67

 

 

B. Data Khusus 

1. Data tentang Peran Humas Dalam 

Pengembangan Kualitas Komunikasi Publik 

Internal Madrasah di MAN 1 Ponorogo 

Kegiatan humas dibutuhkan oleh lembaga 

atau organisasi apapun, termasuk lembaga 

pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikanpun 

semakin menyadari pentingnya menjalankan humas. 

Salah satu kegiatan humas yang penting adalah 

komunikasi, terutama komunikasi dengan publik 

internal madrasah. Dengan adanya humas tersebut, 

publik internal dapat mengetahui informasi terkait 

dengan madrasah, selain itupun humas juga sebagai 
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sumbernya segala informasi terkait dengan kegiatan 

madrasah. Pernyataan ini adalah sebagaimana hasil 

wawancara dengan ibu Ririn Dwi sebagai guru 

Geografi di MAN 1 Ponorogo sebagai berikut: 

Humas mempunyai peran sangat besar dalam 

mengkomunikasikan lembaga MAN 1 Ponorogo. 

Humas juga mempunyai peran yang sangat besar 

sebagai pemberi informasi atau centernya informasi 

madrasah.
68

 

 

Sedangkan menurut Bapak Muhammad 

Nasrudin mengenai peran humas dalam 

pengembangan kualitas komunikasi publik internal 

adalah sebagai berikut: 

Fungsi humas sebagai sumber informasi terkait 

dengan madrasah seperti acara madrasah maupun 

kegiatan-kegiatan madrasah. Informasi yang 

diberikan oleh humas tersebut berupa informasi dari 

yang terkecil sampai dengan informasi yang 

terbesar.
69

 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh 

pihak staff MAN 1 Ponorogo, beliau adalah Ibu 
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Laelastutik dalam pernyataannya beliau 

mengungkapkan sebagai berikut: 

Memang peran humas untuk menghubungkan publik 

internal, misalnya kalau ada informasi itu yang 

menyampaikan humas, baik masalah kedinasan 

ataupun informasi di luar kedinasan. Semua informasi 

tersebut yang menyalurkan adalah dari pihak humas. 

Di samping humas mendapat surat keterangan dari 

kepala madrasah, humas juga harus mengfungsikan 

peran humas.
70

 

 

Sedangkan menurut bapak Purwanto sebagai 

kepala madrasah MAN 1 Ponorogo, beliau 

memberikan pernyataannya mengenai peran humas 

dalam pengembangan kualitas komunikasi publik 

internal, dalam pernyataannya beliau menjelaskan 

bahwa humas memiliki peran yang sangat penting 

dalam pengembangan kualitas komunikasi publik 

internal, humas memiliki peran yang sangat penting 

dan strategis dalam menyampaikan  informasi dan 

menghubungkan komunikasi baik dari bawahan ke 
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atasan ataupun sebaliknya. Berikut pernyataan 

bapak Purwanto mengenai peran humas dalam 

madrasah: 

Humas memiliki peran yang sangat penting dan 

strategis karena ketika ada informasi yang harus 

disampaikan ke stakeholder itu bisa langsung lewat 

humas, humas juga mempunyai peran dalam 

menerima kritikan maupun saran dari stakeholder 

yang kemudian disampaikan kepada kepala madrasah. 

Dari kritikan dan saran tersebut, kepala madrasah 

mampu membuat rancangan yang berkaitan dengan 

kemajuan MAN 1 Ponorogo ke depannya 

bagaimana.
71

 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Ririn 

H selaku Waka Kesiswaan sebagai berikut : 

Humas berperan dalam menyampaikan informasi baik 

kepada guru, staff maupun kepada siswa di MAN 1 

Ponorogo.
72

 

 

Selain berperan dalam menyampaikan 

informasi, humas MAN 1 Ponorogo juga berperan 

dalam aktivitas madrasah yang lain seperti kegiatan 

bersih madrasah. Dengan keikutsertaan humas 
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dalam kegiatan tersebut, peran humas dalam 

pengembangan kualitas komunikasi semakin 

bertambah, hal tersebut dikarenakan humas berbaur 

dengan siswa, staff dan juga guru. Melalui kegiatan 

tersebut, humas mampu melakukan pendekatan 

dengan publik internal, sehingga dengan adanya 

pendekatan tersebut, humas mampu 

mengembangkan kualitas komunikasi publik 

internal di MAN 1 Ponorogo. Berikut pernyataan 

dari bapak Basori sebagai staff tenaga kebersihan 

dan kurir di MAN 1 Ponorogo: 

MAN 1 Ponorogo mempunyai kegiatan Jumat bersih, 

ada juga kegiatan yang sejenis Jumat bersih. Jika ada 

acara tertentu biasanya akan diadakan kerjasama 

untuk kebersihan lingkungan. Peran humas dalam 

kegiatan Jumat bersih ataupun yang sejenis Jumat 

bersih selain memberikan informasi akan 

diadakannya kegiatan tersebut, humas juga berperan 

dalam keikutsertaan kebersihan lingkungan tersebut.
73
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Humas harus bisa masuk ke siapa saja, 

termasuk dengan siswanya. Humas juga harus 

mampu menciptakan dan membina komunikasi 

antara siswa dengan gurunya. Berikut pernyataan 

dari Wardatul Hasanah siswi MAN 1 Ponorogo : 

Adapun cara yang digunakan humas dalam 

menciptakan dan membina komunikasi dengan 

siswanya adalah dengan menggunakan keterampilan 

humornya dan memberikan masukan kepada 

siswanya berupa motivasi, namun siswa cenderung 

lebih suka dengan pembawaan humornya humas.
74

 

 

Bapak Mulyono selaku waka humas juga 

menambahi mengenai peran humas di MAN 1 

Ponorogo : 

Secara umum baik, artinya ketika ada kegiatan yang 

sifatnya mendadak dan menjadi beban madrasah itu 

diselesaikan bersama. Seperti contoh ketika ada 

program Madrasah Adiwiyata, awal itu kondisi MAN 

1 Ponorogo dari segi anggaran itu sudah  mencukupi. 

Namun program tersebut harus segera 

dilakukankarena mendapat surat dari atasan atau 

Kemenag. Untuk itu, ketika disuruh untuk berangkat, 

esoknya ya langsung berangkat. Itu menjadi tolok 

ukur, ketika semua sudah berjalan pada posisi nya 

masing-masing, ternyata target yang diinginkan kita 
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wujudkan bersama itu hasilnya lebih. Sehingga pada 

intinya kita itu aman, nyaman dan komunikatif, 

artinya tidak ada program yang gagal karena adanya 

miss dari masing-masing itu. Seolah-olah itu sendiri, 

tapi ketika jadi program bersama itu untuk madrasah. 

Memang kalau kita kembali kekarakterkan memang 

setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. 

Ada yang sensifitas tinggi, ada yang memainkan 

sensifitas. Pada intinya, apapun itu dan siapapun itu 

perlu adanya duduk bareng, ngobrol,sharing, 

mengentalkan  kualitas komunikasi itu sering sharing 

dan juga sering mengadakan kegiatan yang 

melibatkan banyak orang. Hal ini menjadi tips untuk 

kualitas komunikasi, karena di madrasah ada 

beberapa publik internal. Maka perlu ada program 

untuk menjadi ajang mediasi sebagai sharing 

mereka.
75

 

 

Dari uraian hasil wawancara di atas 

mengenai peran humas dalam pengembangan 

kualitas komunikasi publik internal madrasah di 

MAN 1 Ponorogo dapat diketahui bahwa humas 

memiliki peran yang sangat besar dan sangat 

penting di madrasah. Sehingga untuk 

mengembangkan kualitas komunikasi publik 

internal madrasah, kehadiran ataupun peran humas 
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dalam hal tersebut sangat dibutuhkan. Dengan 

adanya peran humaslah saran ataupun kritikan dari 

bawahan ke atasan dapat tersampaikan dengan baik, 

komunikasi dari seluruh publik internal madrasah 

baik guru, siswa, staff dan kepala madrasah dapat 

berjalan dengan lancar dan dapat tersampaikan 

dengan sempurna. 

Dengan adanya peran humas tersebut, fungsi 

dan tugas dari setiap publik internal madrasah dapat 

terlaksana dan dapat terkomunikasikan dengan baik. 

Selain itu, humas juga mampu melakukan 

pendekatan dengan publik internalnya, sehingga 

peran humas dalam pengembangan kualitas 

komunikasi publik internal dapat dilakukan dengan 

mudah dan lancar.  
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2. Data tentang Mekanisme Humas dalam 

Pengembangan Kualitas Komunikasi Publik 

Internal Madrasah di MAN 1 Ponorogo 

Pelaksanaan peran humas dalam 

pengembangan kualitas komunikasi publik internal 

madrasah tentunya terdapat mekanisme ataupun 

cara yang digunakan agar pelaksanaan peran humas 

dapat berjalan sesuai dengan rencana ataupun sesuai 

dengan keinginan dan harapan.  

Peran humas dalam pengembangan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah selain pemberi 

informasi mengenai kegiatan madrasah dan sebagai 

pusat informasi madrasah, humas juga berperan 

dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak 

internal madrasah.  Adapun mekanisme humas 

dalam pengembangan kualitas komunikasi publik 

internal madrasah adalah dengan mekanisme 
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pendekatan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu 

Ririn Dwi berkaitan dengan mekanisme humas 

dalam penyelesaian perselisihan antara publik 

internal: 

Adanya peran humas dalam penyelesaian perselisihan 

pihak internal adalah sebagai menjembatani, misalnya 

tidak ada pendekatan pihak satu dengan pihak yang 

lainnya, dalam hal ini humas netral, ketika terjadi 

perselisihan dalam pihak publik internal, humas tidak 

memihak salah satu publik internal, tetapi humas 

bersikap adil dengan kedua belah pihak publik 

internal yang saling berselisih tersebut.
76

 

 

Dengan adanya pendekatan dari humas, 

publik internal akan lebih nyaman dalam 

menyampaikan pendapatnya, dengan rasa nyaman 

berpendapat itulah ketika diadakan suatu program 

bersama publik internal mampu memanfaatkan 

program tersebut ajang mediasi sebagai sharing 

mereka.  Berikut hasil wawancara dengan Bapak 

Mulyono selaku waka humas MAN 1 Ponorogo: 
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Apapun itu dan siapapun itu perlu adanya duduk 

bareng, ngobrol, sharing, mengentalkan kualitas 

komunikasi itu dengan cara sering sharing dan juga 

sering mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak 

orang, hal ini menjadi tips untuk kualitas komunikasi, 

karena di Madrasah ada beberapa publik internal. 

Maka perlu ada program untuk menjadi ajang mediasi 

sebagai sharing mereka.
77

 

 

Pengembangan komunikasi juga tidak 

terlepas dari adanya pendekatan komunikasi dengan 

siswanya. Berikut adalah pernyataan dari Wardatul 

Hasanah siswi kelas XI IPS 3 mengenai peran 

humas dalam penyelesaian masalah atau pun 

perselisihan di MAN 1 Ponorogo. 

Ketika ada masalah ataupun perselisihan, humas 

memberikan solusi ataupun jalan keluar mengenai 

masalah tersebut, selain itu humas juga memberi 

motivasi terutama bagi anak-anak yang sering  tidak 

mengikuti pelajaran di kelas.
78

  

 

Selain menggunakan mekanisme 

pendekatan, humas juga harus mengetahui karakter 

dari masalah tersebut. Karena dengan mengetahui 
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bentuk karakter masalah, akan mempermudah 

humas dalam menyelesaikan masalah dan juga 

memberikan kesan nyaman bagi yang terkena 

masalah. Berikut hasil wawancara dengan bapak 

Mulyono : 

Kita perlu adanya mengetahui dan melihat karakter 

dari suatu masalah, artinya ada pendekatan dan 

musyawarah, kalau ada masalah pribadi itu cenderung 

menggunakan mekanisme pendekatan. Tetapi kalau 

itu merupakan masalah bersama maka diselesaikan 

dengan musyawarah. Karena itulah, ketika ada 

masalah perlu adanya cara penyelesaian masalah.
79

 

 

Dalam penyelesaian suatu masalah tentunya 

perlu melibatkan beberapa pihak agar masalah dapat 

diselesaikan dengan jalan musyawarah atau melalui 

jalan kerjasama dengan beberapa pihak.
80

 Berikut 

hasil wawancara dengan bapak M. Nasrudin : 

Adapun untuk penyelesaian suatu masalah adalah 

melalui kerjasama dengan kesiswaan ataupun dengan 

guru BP. Dengan cara menertibkan siswa, karena 
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sumber masalah adalah siswa yang tidak mentaati 

peraturan.
81

 

 

Dengan adanya kerjasama yang baik dalam 

penyelesaian masalah, humas akan lebih mudah 

dalam mengklarifikasi penyebab adanya masalah-

masalah tersebut. Berikut hasil wawancara dengan 

ibu Laelastutik: 

Masalah terjadi karena adanya berita yang tidak 

benar. Untuk menyelesaikannya humas berperan 

dalam mengkonfirmasi ulang agar tidak terjadi 

kesalahfahaman. 

Sedangkan untuk mekanisme pengembangan 

kualitas komunikasi publik internal adalah dengan 

menggunakan media elektronik, berikut pernyataan 

dari Ibu Ririn Dwi mengenai media komunikasi 

humas MAN 1 Ponorogo: 

Mekanisme pengembangan kualitas komunikasi 

publik internal madrasah adalah dengan 

menggunakan media elektronik seperti whatsaap, 

ataupun dengan mekanisme pendekatan, yakni humas 

MAN 1 Ponorogo masuk ke ruang guru, ruang BP, 

ataupun ke ruang TU. Setelah masuk ke dalam 
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ruangan tersebut, humas MAN 1 Ponorogo 

melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan 

publik internal yang ada di ruangan tersebut. 

Misalnya, ketika waka kurikulum memberikan 

informasi terkait kurikulum dan sebagainya, maka 

humas yang nantinya akan menginformasikan. Ketika 

ada pertemuan wali MAN 1 Ponorogo, humas 

berperan sebagai informan dan sebagai mediasi 

komunikasi MAN 1 Ponorogo.
82

 

 

Ibu Laelahastutik juga menambahi mengenai 

bentuk komunikasi di MAN 1 Ponorogo sebagai 

berikut: 

Media komunikasi sudah semua serba elektronik bisa 

menginformasikan bisa lewat hp tidak harus lewat 

surat, kita punya grup kedinasan.
83

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak 

Basori mengenai bentuk atau media komunikasi di 

MAN 1 Ponorogo sebagai berikut: 

Bentuk komunikasi bisa via wa, atau langsung 

menegur ketika bertemu, jauh-jauh hari sudah diberi 

tahu.
84
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Selain menggunakan media elektronik, 

dalam mekanisme pengembangan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah, humas MAN 

1 Ponorogo juga menggunakan media tertulis, 

berikut pernyataan Bapak Purwanto: 

Dalam penyampaian informasi juga menggunakan 

bentuk tertulis, misalkan ada rapat satu bulan sekali, 

maka ada notulen di dalam rapat tersebut. Hasil dari 

rapat yang ditulis itu diberikan kepada kepala 

madrasah sebagai bahan evaluasi dan juga bahan 

rancangan madrasah untuk kedepannya agar lebih 

baik.
85

 

 

Untuk mekanisme pengembangan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah di MAN 1 

Ponorogo selain menggunakan media elektronik dan 

media tertulis, humas MAN 1 Ponorogo juga 

menggunakan mekanisme pendekatan dengan 

publik internalnya, berikut pernyataan dari Bapak 

Purwanto : 
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Peran humas untuk madrasah sangat luar biasa, 

karena informasi dari atasan ke bawahan dapat 

tersampaikan lewat adanya humas tersebut, tidak 

mungkin kepala madrasah menyampaikan informasi 

seluruhnya ke bawahan itu tidak mungkin. Tanpa 

humas madrasah akan sulit, karena sangat berperan 

dalam pendekatan- pendekatan di madrasah, baik itu 

humas dengan wali kelas, humas dengan BP ataupun 

humas dengan OSIS dan sebagainya. Tidak mungkin 

kepala madrasah melakukan pendekatan secara 

langsung dan keseluruhan kecuali ada hal-hal yang 

sangat penting dan semua itu tetap harus ada 

dukungan dari humas. Dengan adanya pendekatan 

tersebut, maka akan terciptalah sebuah keluarga yang 

luar biasa.
86

 

 

Dengan mekanisme pendekatan, humas 

mampu mengetahui keadaan dari yang bermasalah, 

maka akan tercipta suasana yang cair. Selain itu 

humas selain mengetahui juga harus memahami apa 

yang sedang dialami oleh pihak yang bermasalah. 

Dengan humas paham keadaan pihak tersebut 

komunikasi akan lebih membaik dan pihak tersebut 

akan mudah menyampaikan penyebab dari 

kurangnya berkomunikasi. Berikut hasil wawancara 

dengan bapak Mulyono : 
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Ketika ada miss comunication  pertama yang 

dilakukan adalah dengan jalan pendekatan agar 

keadaan akan mencair. Sedangkan yang kedua adalah 

dengan cara tidak mengurai sampai ke masalah 

pribadinya. Karena perlu disadari kalau volume 

aktivitas setiap individu itu berbeda dan tidak bisa 

dipungkiri kalau setiap orang mempunyai keluarga 

dan setiap keluarga pasti punya latar belakang yang 

berbeda-beda.
87

 

Dalam mekanisme pengembangan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah, humas MAN 

1 Ponorogo menggunakan mekanisme musyawarah 

antara publik internal madrasah, berikut pernyataan 

Bapak Purwanto: 

Komunikasi humas dengan kepala sekolah tidak harus 

menggunakan media elektronik maupun media 

tertulis, namun juga bisa berkomunikasi secara 

langsung. Mengenai keadaan publik internal juga 

dapat didiskusikan dengan kepala madrasah yang 

kemudian ada keputusan. Ketika ada masukan 

ataupun kritikan, didiskusikan yang kemudian 

diambil keputusan. Ada yang diskusinya satu bulan 

sekali ataupun insidental.
88

 

 

Ibu Ririn H juga menambahi mengenai 

diskusi ataupun musyawarah yang dilakukan oleh 
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MAN 1 Ponorogo, berikut hasil wawancara dengan 

Ibu Ririn H: 

Adanya musyawarah dalam bentuk rapat koordinasi 

yang dilakukan setiap satu bulan satu kali pada 

minggu keempat. Dalam musyawarah tersebut 

biasanya bersama dengan wali kelas, BP dan kepala 

madrasah.
89

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas tentang 

mekanisme pengembangan kualitas komunikasi 

publik internal madrasah dapat diketahui bahwa 

mekanisme yang digunakan dalam pengembangan 

kualitas komunikasi publik internal madrasah di 

MAN 1 Ponorogo adalah: Pertama, dengan 

menggunakan media elektronik seperti whatsaap, 

publik internal MAN 1 Ponorogo mempunyai grup 

dalam media elektronik berupa whatsaap tersebut. 

Kedua, dengan menggunakan media tertulis, seperti 

kesimpulan hasil rapat yang ditulis oleh notulen. 
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Ketiga, dengan mekanisme pendekatan, seperti 

keikutsertaan dalam kebersihan lingkungan. 

Keempat, dengan mekanisme musyawarah ataupun 

diskusi, seperti pengadaan rapat satu bulan sekali 

bersama wali kelas, guru BP dan kepala madrasah. 

Dalam pengembangan kualitas komunikasi 

publik internal madrasah, mekanisme yang 

digunakan sangat menentukan kualitas komunikasi 

publik internal madrasah tersebut. Meskipun 

terkadang terdapat kesalahan berpendapat, namun 

kesalahan tersebut tidak berkelanjutan. Jarang juga 

ditemui miss komunikasi di antara publik internal 

madrasah. Dengan adanya mekanisme yang telah 

berjalan tersebut, pengembangan kualitas 

komunikasi publik internal semakin bertambah. Dan 

ditambah juga dengan adanya rasa kekeluargaan 
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yang terjadi di antara publik internal madrasah di 

MAN 1 Ponorogo.   

 

3. Data tentang Hasil Peran Humas dalam 

Pengembangan Kualitas Komunikasi Publik 

Internal Madrasah di MAN 1 Ponorogo 

Hasil merupakan sesuatu yang diadakan oleh 

usaha, semakin baik usaha yang dilakukan maka 

hasilnya akan maksimal. Hasil dari pengembangan 

kualitas komunikasi publik internal madrasah juga 

didasari dari mekanisme yang diterapkan dalam 

program kerja humas madrasah. Sedangkan humas 

MAN 1 Ponorogo dalam mekanismenya 

menggunakan teknik pendekatan sehingga hasil dari 

pendekatan tersebut mampu menciptakan sistem 

komunikasi yang bersifat kekeluargaan di antara 

publik internal MAN 1 Ponorogo.  Berikut hasil 

wawancara dengan Bapak M. Nasrudin, yaitu: 
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Humas di madrasah sebagai perekat hubungan antara 

publik internal madrasah, fungsi humas sebagai 

center atau pusat segala informasi madrasah. 

Sehingga humas mampu menciptakan kekeluargaan 

antara publik internal madrasah.
90

 

 

Seorang humas seharusnya mampu 

mengetahui keadaan setiap individu publik internal 

dengan cara melakukan pendekatan terhadap publik 

internal madrasah, dengan adanya pendekatan 

tersebut, setiap individu dari publik internal akan 

dengan leluasa mengeluarkan pendapat atau 

argumennya terhadap kemajuan madrasah. 

Sehingga, humas mampu menjembatani setiap 

publik internal dalam mengeluarkan pendapat 

mereka guna mengembangkan kualitas komunikasi 

publik internal yang ada di MAN 1 Ponorogo. 

Berikut hasil wawancara dengan ibu Ririn Dwi: 

Peran humas cukup besar untuk menanggulangi 

konflik ataupun perbedaan pendapat dan perannya 
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juga sangat besar dalam komunikasi semua pihak 

yang ada juga menjembatani pendapat setiap 

individu, jadi setiap individu berani untuk 

mengeluarkan pendapat mereka, sehingga 

pengembangan kualitas komunikasi di MAN 1 

Ponorogo semakin baik.
91

 

 

Meskipun setiap kegiatan itu terdapat 

kendala atau masalah, humas tetap mempunyai 

tanggungjawab dalam menyelesaikannya meskipun 

kendala atau masalah tersebut tidak bersifat 

prinsipal, sehingga dengan dilaksanakannya 

tanggung jawab tersebut, ketika pelaksanaan 

kegiatan masalah atau kendala tersebut dapat 

terselesaikan. Berikut hasil wawancara dengan 

bapak Purwanto : 

Masalah atau kendala itu tetap ada, tetapi tidak 

prinsipal. Misalnya ada kegiatan Jumat bersih, untuk 

publik internal belum mengetahui kegiatannya, maka 

dari humas akan memberikan informasi kegiatan 

tersebut, sehingga ketika di lapangan bisa 

diselesaikan. Intinya ada informasi yang belum 

diterima secara detail.
92
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Adanya humas juga sebagai penghubung 

antara pihak internal madrasah. Dengan adanya 

humas sebagai penghubung, komunikasi antara 

pihak internal madrasah dapat berjalan dengan baik 

dan maksimal. Sehingga, kualitas komunikasi 

publik internal akan semakin bertambah. Berikut 

hasil wawancara dengan Ibu Laelastutik: 

Humas itu sangat penting sebagai penghubung antara 

publik internal madrasah. Kalau seumpama kepala 

madrasah terdapat undangan di lintas sektoral dan 

tidak bisa mewakili, maka humas yang akan 

mewakili.
93

 

 

Dengan adanya humas sebagai penghubung, 

humas bisa menjadi siapa saja hingga hasilnya 

humas bisa mengkomunikasikan kepada siapa saja. 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mulyono: 

Saya sering berkunjung ke ruangan-ruangan. Artinya, 

bagaimanapun humas harus bisa menjaadi siapa saja 

dan bisa berkomunikasi dengan siapa saja ke seluruh 

publik internal madrasah. Humas diharapkan dapat 

masuk ke semua kalangan, sehingga jika ada yang 
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tidak mampu menyampaikan bisa disampaikan lewat 

humas.
94

 

 

Seorang humas harus mampu menciptakan 

kenyamanan di manapun dan kepada siapapun, 

dengan terciptanya kenyamanan, maka komunikasi 

publik internal akan lebih tersampaikan dengan 

maksimal dan sesuai harapan. Berikut hasil 

wawancara dengan Bapak Purwanto: 

Dalam menyampaikan informasi secara lugas dan 

detail dengan bahasa yang santun dan arif bijaksana, 

kalau ada masukan bisa diterima dengan baik 

kemudian disampaikan kepada kepala madrasah.
95

 

 

Dalam menciptakan kenyamanan memang 

harus dengan siapa saja juga di mana saja, agar 

kualitas komunikasi di antara publik internal dapat 

dirasakan oleh semua pihak dalam madrasah. 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mulyono : 
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Setiap minggu ketiga itu tidak ada upacara, terus 

diganti dengan kegiatan di kelas, yakni wali kelas 

masuk ke kelas mereka masing-masing untuk 

membangun kedekatan kalau wali kelas tidak ada, 

maka humas yang menggantikan posisinya wali kelas 

dan membangun kedekatan serta kenyamanan di 

dalam kelas tersebut.
96

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hasil 

dari peran dan juga mekanisme yang digunakan 

humas dalam pengembangan kualitas komunikasi 

publik internal berjalan dengan maksimal, artinya 

apa yang telah dibangun oleh humas mampu 

mengembangkan kualitas komunikasi publik 

internal tersebut. Hasilnya yakni adanya kedekatan 

antara publik internal madrasah, selain adanya 

kedekatan humas juga memberikan kenyamanan 

kepada seluruh publik internalnya, sehingga setiap 

publik internal melalui kenyamanan yang diciptakan 
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humas mampu menyampaikan pendapatnya dengan 

sukarela dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. 

Melalui humas  juga, komunikasi dari atasan 

ke bawahan ataupun sebaliknya yakni dari bawahan 

ke atasan dapat berjalan maksimal. Hal tersebut 

semakin menambah kualitas pengembangan 

komunikasi yang ada di publik internal madrasah. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis data tentang Peran Humas Dalam 

Pengembangan Kualitas Komunikasi Publik Internal 

Madrasah di MAN 1 Ponorogo 

Menurut Frank Jefskin, terdapat begitu banyak 

definisi humas, namun ia sendiri memberikan batasan 

humas, yaitu yang mungkin merangkum keseluruhan 

komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun 

keluar antara suatu organisasi dengan semua 

khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. 

“Menurutnya, humas pada intinya senantiasa berkenaan 

dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui 

pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut 

135 
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diharapkan akan muncul suatu dampak yakni perubahan 

yang positif.”
97

  

Humas memberikan informasi, mengenalkan 

kegiatan dan hasil kegiatannya agar dikenal dan 

terkenal. Tugas dari humas sebenarnya bukanlah itu saja 

tetapi lebih dari itu, dalam konteks sekolah, kepala 

sekolah sebagai koordinatornya dan dalam konteks 

teknis dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah bidang 

humas. 

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya, bahwa humas mempunyai peran 

memberikan informasi, baik itu informasi dari atasan ke 

bawahan atau dari bawahan ke atasan. Dengan 

berjalannya peran humas dalam memberikan informasi 

kepada seluruh publik internal madrasah. Melalui 

komunikasi tersebut, humas dapat mengenalkan 
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kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh madrasah 

sehingga seluruh publik internal dapat mengetahui serta 

menjalankan program dan tugas yang telah 

direncanakan. Adanya komunikasi yang berkualitas 

tersebut tidak terlepas dari peran humas MAN 1 

Ponorogo yang telah dengan kecakapannya dan 

kemampuannya dalam menyampaikan informasi dengan 

bahasa yang santun dan lugas, sehingga informasi 

tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan maksimal. 

Ditambah dengan kemampuan dalam memahami lawan 

yang diberi informasi. Dengan begitu, humas dapat 

memberikan kesan nyaman dalam berkomunikasi. 

Humas sekolah sendiri didefinisikan sebagai seni 

dan ilmu untuk membangun hubungan dengan publik. 

Program-program kehumasan sangat penting, untuk 

memperbarui dan meningkatkan dukungan publik 

terhadap sekolah akan memberikan manfaat yang sangat 
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besar. Sedangkan menurut NSPRA (National School 

Public Relations assosiation) menjelaskan humas 

sekolah sebagai berikut : “Humas pendidikan adalah 

salah satu fungsi manajemen yang terencana dan 

sistematis yang membantu memperbaiki program-

program dan layanan-layanan organisasi pendidikan. 

Humas bergantung pada proses komunikasi dua arah 

yang komprehensif pada dan dari publik internal dan 

publik eksternal, dengan tujuan mengembangkan 

pemahaman yang lebih baik terhadap peran, sasaran, 

pencapaian, dan kebutuhan organisasi. Program-program 

humas pendidikan membantu dalam menafsirkan 

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur kepentingan 

publik, dan menjalankan kegiatan penyebaran informasi 

dan kegiatan yang mendorong keterlibatan yang 

menghasilkan dukungan dan pemahaman publik.”
98
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Hal tersebut sama dengan deskripsi data 

sebelumnya bahwa humas memiliki peran yang sangat 

penting dan strategis dalam lembaga sekolah. Humas 

MAN 1 Ponorogo memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan program dan layanan organisasi 

pendidikan, sasaran serta pencapaian dan kebutuhan 

organisasi di MAN 1 Ponorogo. Humas MAN 1 

Ponorogo juga membantu dan menjalankan penyebaran 

informasi di MAN 1 Ponorogo, baik itu informasi dari 

atasan ke bawahan atau informasi dari bawahan ke 

atasan. Dengan adanya penyebaran informasi yang 

dilakukan oleh humas, mengakibatkan komunikasi juga 

berkembang dengan baik. Publik internal dapat 

menerima pemahaman mengenai informasi yang telah 

dilakukan serta publik internal mampu memberikan 

timbal balik yang menghasilkan saran ataupun masukan 

yang sifatnya mendukung untuk perkembangan 
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madrasah. Saran atau masukan itu disampaikan ke 

humas yang kemudian humas menyalurkan saran 

ataupun masukan tersebut kepada publik internal lainnya 

seperti staff, guru, murid bahkan kepada kepala 

madrasah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

peran humas dalam pengembangan kualitas komunikasi 

publik internal madrasah adalah berperan dalam 

penyampaian informasi dari atasan ke bawahan atau 

sebaliknya yakni dari bawahan ke atasan yang berupa 

kritikan dan masukan yang nantinya sebagai bahan 

untuk kemajuan madrasah. Selain penyampaian 

informasi, humas juga menciptakan dan menjaga 

komunikasi antar pihak publik internal madrasah, 

sehingga dengan adanya komunikasi yang baik, maka 

penyampaian informasipun dapat terlaksana dengan baik 

pula. 
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B. Analisis data tentang Mekanisme Humas Dalam 

Pengembangan Kualitas Komunikasi Publik Internal 

Madrasah di MAN 1 Ponorogo 

 Humas memiliki beberapa fungsi dalam 

pendidikan antara lain sebagai berikut: Menumbuhkan 

dan mengembangkan hubungan baik antara 

lembaga/organisasi dengan publiknya, baik publik intern 

maupun publik ekstern dalam rangka menanamkan 

pengertian, menilai dan menentukan pendapat umum 

yang berkaitan dengan organisasinya, memberi saran 

kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan 

pendapat umum sebagaimana mestinya, menumbuhkan 

motivasi dan partisipasi publik dalam rangka 

menciptakan iklim pendapat publik yang 

menguntungkan organisasi/lembaga, menggunakan 

komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum, 

menciptakan dan membina komunikasi dua arah 
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berlandaskan kebenaran dan informasi yang utuh, 

mencegah konflik dan salah pengertian, Meningkatkan 

rasa hormat dan rasa tanggung jawab sosial.
99

 

Hal tersebut sama dengan deskripsi data 

sebelumnya bahwa humas memiliki fungsi dalam 

menyebarkan informasi ke publik internal serta 

mengembangkan hubungan yang baik ke seluruh publik 

internal menggunakan komunikasi. Humas juga 

berfungsi sebagai penyalur kritik saran ataupun masukan 

dari bawahan ke atasan guna pengembangan kualitas 

madrasah. Humas juga berfungsi memberikan motivasi, 

seperti biasanya humas MAN 1 Ponorogo ketika di kelas 

selain sebagai guru, humas MAN 1 Ponorogo sering 

memberikan motivasi kepada para muridnya, selain di 

kelas ada juga murid yang mengajak humas MAN 1 

Ponorogo untuk makan ataupun minum kopi bersama 
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sembari bercerita mengenai masalah yang dialami oleh 

dirinya atau temannya ataupun keadaan kelasnya. Dalam 

keadaan tersebut, humas MAN 1 Ponorogo menerima 

cerita serta memahami yang kemudian menguraikan 

permasalahannya. Setelah itu, humas MAN 1 Ponorogo 

memberikan motivasi kepada muridnya tersebut untuk 

lebih semangat dalam belajar dan dalam meraih 

kesuksesan. 

Selanjutnya mengenai fungsi humas, adalah 

mempengaruhi orang lain atau publik internal 

menggunakan komunikasi. Sehingga dapat terungkap 

semua pendapat dari masing-masing individu publik 

internal madrasah. Jika terjadi konflik ataupun kesalah 

pahaman, maka humas berfungsi untuk 

menyelesaikannya dengan cara memahami masalah 

tersebut kemudian mengklarifikasi permasalahan 

tersebut. 
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Komunikasi publik adalah suatu proses 

penyampaian ataupun penerimaan pesan kepada 

khalayak baik khalayak intern maupun eksteren, baik 

langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan 

maupun bahasa isyarat. Seseorang yang melakukan 

komunikasi disebut dengan komunikator. Orang yang 

diajak berkomunikasi disebut komunikan. Orang yang 

mampu berkomunikasi disebut komunikatif. Orang yang 

komunikatif ialah orang yang mampu menyampaikan 

informasi atau pesan kepada orang lain, baik langsung 

maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan, maupun 

bahasa isyarat sehingga orang lain dapat menerima 

informasi (pesan) sesuai dengan harapan si pemberi 

informasi (pesan). Selain mampu menyampaikan 

informasi atau pesan, orang yang komunikatif juga 

mampu menerima informasi atau pesan orang lain yang 

disampaikan kepadanya, baik langsung maupun tidak 
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langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa 

isyarat.
100

 

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya, bahwa humas MAN 1 Ponorogo dalam 

berkomunikasi menggunakan media. Adapun media yag 

digunakan dalam berkomunikasi di MAN 1 Ponorogo 

adalah media tertulis dan media tidak tertulis seperti 

berbentuk lisan, ataupun dengan media elektronik dan 

juga media non elektronik. Media tertulis misalnya 

dengan menggunakan majalah dinding atau dengan 

menggunakan majalah yang berbentuk buku. Sedangkan 

media tidak tertulis biasanya adanya komunikasi lisan 

secara langsung face to face  misalnya.  

Selanjutnya untuk media yang digunakan dalam 

berkomunikasi di MAN 1 Ponorogo adalah dengan 

menggunakan media elektronik, adapun media 
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elektronik yang digunakan adalah media sosial seperti 

whatsaap. Melalui whatsaap  tersebut, terdapat beberapa 

group whatsaap yang digunakan untuk memberi 

informasi ataupun digunakan untuk mengklarifikasi 

informasi yang terkait dengan madrasah. Melalui media 

whatsaap tersebut, humas akan lebih cepat dalam 

menyalurkan informasinya dan juga lebih akurat. 

Karena, rata-rata setiap publik internal mempunyai 

media sosial berupa whatsaap terebut. Sedangkan untuk 

media non elektronik seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya yaitu berupa majalah dinding ataupun 

berupa majalah buku yang diterbitkan oleh pengurus 

Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM).  

Dalam komunikasi di MAN 1 Ponorogo juga 

terdapat orang yang memberikan informasi, adanya 

pesan yang disalurkan melalui media-media yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Juga terdapat orang yang 



147 
 

 
 

menerima pesan yakni pihak publik internal. Dengan 

sempurnanya proses komunikasi publik internal tersebut, 

mengakibatkan pengembangan kualitas komunikasi 

berjalan dengan baik dan maksimal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

mekanisme dari peran humas dalam pengembangan 

komunikasi publik internal madrasah adalah selain 

menyalurkan informasi dan menjaga komunikasi, humas 

juga memberikan motivasi terhadap siswanya agar 

siswanya ketika mendapatkan permasalahan dapat 

terselesaikan dengan mudah. Dalam penyelesaian 

permasalahan, humas juga menggunakan pendekatan 

dan musyawarah yang mengakibatkan adanya rasa 

nyaman dalam penyampaian pendapat. Sedangkan untuk 

media atau bentuk penyampaian komunikasi adalah 

dengan menggunakan media elektronik seperti whatsaap 

agar mempermudah penyebaran informasi secara luas. 
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C. Analisis data tentang Hasil Humas Dalam 

Pengembangan Kualitas Komunikasi Publik Internal 

Madrasah di MAN 1 Ponorogo 

Humas sekolah memang sudah selayaknya 

menggunakan model simetri dua arah. Humas juga 

menekankan pada dimensi relasi atau hubungan dengan 

publik-publik sekolah. Namun NSPRA (National school 

Public Relations Assosiation) juga menekankan pada 

komunikasi dua arah dan tujuan pengembangan 

pemahaman yang lebih baik terhadap peran, sasaran, 

pencapaian dan kebutuhan sekolah.
101

  Dengan demikian 

dalam kegiatan kehumasan sekolah itu akan ada 

manajemen komunikasi, manajemen relasi serta tujuan 

untuk membangun saling pengertian antara sekolah 
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dengan publik-publiknya baik internal maupun 

eksternal.
102

 

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data bahwa 

humas sangat menekankan komunikasi dalam 

penyaluran informasi ataupun dalam melakukan 

komunikasi. Humas MAN 1 Ponorogo juga memahami 

kebutuhan madrasah, sehingga humas MAN 1 Ponorogo 

mempunyai target ataupun pencapaian yang harus 

didapatkan agar programnya dapat terealisasi dengan 

sempurna. 

Dalam berkomunikasi, humas MAN 1 Ponorogo 

melakukan beberapa kegiatan agar komunikasi berjalan 

dengan baik. Adapun kegiatan tersebut bisa berupa 

rapat, misalnya rapat yang diadakan setiap minggu 

ketiga. Di dalam rapat tersebut, biasanya terdiri dari 

kepala madrasah, guru BP, wali kelas dan humas. Rapat 
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tersebut membahas tentang keadaan murid MAN 1 

Ponorogo. Dengan adanya rapat tersebut, 

mengakibatkan adanya saling pengertian antara guru 

dengan murid ataupun antara kepala madrasah dengan 

guru dan murid. 

Kegiatan lainnya dalam merealisasikan 

komunikasi adalah dengan musyawarah, baik itu antara 

humas dengan kepala madrasah ataupun antara humas 

dengan publik internal lainnya. Dari musyawarah 

tersebut menghasilkan mufakat dan mengakibatkan 

adanya hubungan komunikasi serta pengembangan 

komunikasi yang baik di kalangan publik internal 

madrasah. 

Kualitas (mutu) ialah produk atau jasa yang 

sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dan 

memuaskan pelanggan. Kualitas di bidang pendidikan 

meliputi kualitas input, proses, output, dan outcome. 
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Input pendidikan dinyatakan berkualitas jika siap 

berproses. Proses pendidikan berkualitas apabila mampu 

menciptakan suasana yang PAIKEM (Pembelajaran 

yang Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan). 

Output dinyatakan berkualitas jika hasil belajar 

akademik dan non akademik siswa tinggi. Outcome 

dinyatakan berkualitas apabila lulusan cepat terserap 

dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui 

kehebatan lulusan dan merasa puas.
103

 

 Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya bahwa humas dalam berkomunikasi agar 

pengembangan komunikasi tersebut berkualitas, maka 

humas MAN 1 Ponorogo menciptakan suasana nyaman 

dalam berkomunikasi untuk tahap awalnya. Humas 

MAN 1 Ponorogo menggunakan kenyamanan dalam 

berkomunikasi, setelah itu humas MAN 1 Ponorogo 
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memulai berkomunikasi dan memahami permasalahan 

yang dialami yang kemudian diselesaikan lewat 

komunikasi tersebut. Kemudian, permasalahan tersebut 

diuraikan agar lebih jelas dan lebih dapat dipahami dan 

dimengerti oleh pihak yang bersangkutan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil 

dari peran humas dalam pengembangan komunikasi 

publik internal madrasah adalah dengan adanya 

penyampaian informasi yang cepat, ketika terdapat 

permasalahan maka perlu adanya penyelesaian masalah 

yang tepat dan sesuai dengan konteks permasalahannya, 

sehingga di antara pihak yang bermasalah merasakan 

adanya kenyamanan dalam penyampaian pendapat. 

Humas juga mampu memahami karakter setiap publik 

internal, dan mengetahui cara berkomunikasi yang baik 

dengan setiap publik internal, ketika terdapat pendapat 

yang tidak mampu tersampaikan langsung, melalui 
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humas publik internal tersebut dapat menyampaikan 

pendapatnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran humas dalam pengembangan komunikasi 

publik internal madrasah yaitu dalam menyalurkan 

informasi di madrasah baik informasi tersebut dari 

atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan yang 

berupa saran ataupun masukan untuk kemajuan 

kualitas madrasah serta kemampuan humas dalam 

mengembangkan program dan layanan organisasi 

pendidikan di MAN 1 Ponorogo. Juga membantu 

dan menjalankan komunikasi kepada publik internal 

madrasah guna mendapatkan sasaran dan pencapaian 

kebutuhan madrasah. 

2. Adapun mekanisme humas dalam pengembangan 

kualitas komunikasi publik internal yaitu adanya 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh humas MAN 

154 
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1 Ponorogo. Kegiatan tersebut berupa kegiatan 

pendidikan dengan publik internal madrasah melalui 

cerita bersama atau melalui rapat dan musyawarah. 

Sedangkan media yang digunakan dalam 

berkomunikasi adalah media tertulis dan media tidak 

tertulis serta menggunakan media elektronik dan 

media non elektronik. 

3. Hasil peran humas dalam pengembangan kualitas 

komunikasi publik internal madrasah yaitu 

terselesaikannya permasalahan dengan keadaan baik, 

karena humas MAN 1 Ponorogo mempunyai 

kemampuan dalam menciptakan kenyamanan serta 

kemampuan memahami karakter setiap individu, 

sehingga permasalahan dapat diurakian dengan baik. 

B. Saran 

1. Bagi publik internal, MAN 1 Ponorogo memiliki 

humas dengan kemampuan memahami karakter dan 
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kemampuan menguraikan masalah dengan baik, 

serta kemampuan menyalurkan komunikasi dengan 

baik. Sehingga publik internal dapat menyalurkan 

segala pendapat guna kualitas madrasah lebih baik 

lagi. 

2. Bagi waka humas, dengan kemampuan tersebut 

humas mampu mengembangkan lagi kualitas 

komunikasi publik internal agar lebih meningkat dan 

lebih baik ke depannya. 

3. Bagi kepala sekolah, humas merupakan pihak yang 

strategis dalam madrasah. Dengan adanya humas, 

kepala madrasah dapat menerima masukan dan saran 

dari bawahan. Sehingga kepala madrasah dapat 

mengembangkan saran ataupun masukan tersebut 

dalam pencapaian cita-cita madrasah. 
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