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ABSTRAK 

 

 

Muhammad, Fatih. 2019 . Strategi Manajemen Public 

Relation dalam Membangun Citra Madrasah di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo.  Skripsi.  

Jurusan  Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. 

Mukhibbat, M. Ag.. 

 

Kata Kunci: Manajemen  public  relation, Citra 

madrasah 

   

  Keberadaan public relation dalam suatu organisasi 

adalah sebuah indikasi bahwa public relation memiliki 

peranan penting dalam perputaran sistem yang ada pada 

manajemen dan lembaga organisasi. Keberadaannya mampu 

menyentuh dan menerobos aspek-aspek sosial dan 

kepentingan publik yang selalu menampilkan sisi positif 

dalam mewujudkan citra positif. Hal ini merupakan indikasi 

dari proses terbentuknya citra yang baik dimata masyarakat 

sekitar. Jadi, masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

strategi manajemen public relation dalam membangun citra 

madrasah, 2) Apa faktor-faktor  pendukung dan penghambat 

manajemen public relation dalam membangun citra 

madrasah, 3) Bagaimana hasil yang dicapai manajemen 

public relation dalam membangun citra madrasah.  

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana strategi manajemen public relation  dalam 

membangun citra madrasah, mengetahui faktor-faktor 

pendukung, penghambat dalam manajemen public relation 

dan internal lembaga mampu berkompetensi dengan 

lembaga lainnya. 
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  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Data 

dikumpulkan melalui wawancara dan observasi sesuai 

pengamatan di lapangan. 

  Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi 

yang diterapakn manajemen public relation  dalam 

membangun citra madrasah adalah mengetahui keadaan 

internal maupun eksternal lembaga, memperbaiki kondisi 

fisik, non fisik lembaga, mengenali madrasah kepada 

masyarakat dan menjalin kerja sama antara instansi lainnya.  

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat manajemen  public relation  dalam membangun 

citra madrasah sehingga menghasilkan respon positif  dari 

kalangan masyarakat dan mendapatkan citra yang baik 

dimata masyarakat baik internal maupun eksternal.

 Terwujudnya madrasah yang berkualitas dapat memenuhi 

kebutuhan pendidikan masyarakat sekitar,  meningkatnya 

kualitas pendidikan masyarakat, menjadikan madrasah 

sebagai pendorong utama pusat kegiatan keagamaan serta 

meningkatnya kepercayaan terhadap keberadaan madrasah 

terhadap respon positif  dari kalangan masyarakat dan 

mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat baik 

internal maupun eksternal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keberadaan public relation dalam suatu 

organisasi atau lembaga adalah sebuah indikasi bahwa 

public relation memiliki peran p enting dalam 

perputaran sistem yang ada pada manajemen dan 

lembaga organisasi. Keberadaannya mampu menyentuh 

dan menerobos aspek-aspek sosial dan kepentingan 

public, selalu menampilkan sesuatu yang positif dalam 

mewujudkan citra positif demi kepentingan lembaga, 

membangun citra positif dimasyarakat yang ditentukan 

oleh apa yang diberikan dan ditampilkan lembaga 

tersebut. Hal ini merupakan indikasi dari proses 

terbentuknya citra positif dan negatif.  

Secara garis besar citra adalah seperangkat 

keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap suatu objek 

tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu 

objek akan ditentukan oleh citra objek tersebut yang 

menampilkan kondisi terbaiknya.  Citra harus dikelola 

dengan baik melalui hubungan yang harmonis dengan 

khalayak atau publik, mengingat citra lembaga 

merupakan cerminan identitas lembaga tersebut. Citra 

lembaga pendidikan terbentuk berdasarkan berbagai 

                                                           
 Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 131  
 Rosadi Ruslan, Public Relation dan Komunikasi, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), 80. 
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komponen, antara lain reputasi akademis atau mutu 

akademik yang dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan kinerja profesionalitas kepala madrasah, 

guru serta staff yang terkait di madrasah, memiliki 

jaringan organisasi yang baik untuk guru dan wali murid 

serta kurikulum yang jelas agar tercipta lulusan (output) 

yang baik pula. Agar masyarakat mengetahui baik 

buruknya lembaga tersebut maka dibutuhkan peran 

humas sebagai corong dari lembaga tersebut. Peran 

humas disuatu lembaga pendidikan sangat penting bagi 

suatu organisasi/lembaga, baik yang berskala kecil 

maupun organisasi berskala besar. 

Menurut Harsono, humas (public relation) secara 

umum diartikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan 

oleh suatu lembaga atau organisasi dan badan usaha 

melalui para petugas public relation untuk merumuskan 

organisasi atau struktur dan komunikasi guna 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara 

lembaga dengan khalayaknya (orang-orang yang harus 

selalu dihubunginya).  Public relation dapat dipandang 

sebagai alat medium untuk menciptakan hubungan-

hubungan dengan siapa saja yang dianggap mampu 

membawa keuntungan dan kemajuan bagi organisasi 

atau lembaga yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut Frank Jefkins, humas adalah 

sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang 

terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara satu 

                                                           
  Rahmadi, Public Relation, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

1992),  14 
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organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandas 

pada saling pengertian.   Jadi, humas bisa diartikan 

sebagai hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan 

penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan 

melalui kegiatan-kegiatan tersebut yang diharapkan akan 

muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif.  

Jadi tujuan humas adalah untuk meningkatkan 

komunikasi antara satu sekolah dengan masyarakat 

melalui bantuan anggota-anggota staff di dalam 

menganalisis dan memahami kondisi diinternal keluarga 

dan lingkungan eksternal para peserta didik. 

Humas dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin 

direalisasikan madrasah, meningkatkan pemahaman 

madrasah tentang keadaan serta beberapa aspirasi 

masyarakat terhadap suatu masalah yang terjadi, 

meningkatkan usaha wali murid dan guru-guru dalam 

memenuhi kebutuhan anak didik serta menigkatkan 

kuantitas nan kualitas bantuan wali murid dalam 

kegiatan madrasah serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya peran humas. Pentingnya 

peran humas memang harus disadari tidak hanya 

pimpinan lembaga atau yang menangani saja, akan tetapi 

harus disadari oleh semua unit/pihak yang ada di 

lembaga tersebut. 

                                                           
  Morrison, Manajemen Public Relation, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2014),  8 



23 
 

 
 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo adalah 

salah salah satu lembaga pendidikan dibawah naungan 

Kementerian Agama Republik Indonesia daerah 

Ponorogo yang sangat berhasil, misalnya sukses 

menjalankan proses pembelajaran, animo masyarakat 

tinggi (ingin) mendaftarkan putra-putri mereka ke 

lembaga tersebut dan ditambah prestasi yang telah 

diraih. Dengan prestasi-prestasi yang telah diperoleh 

serta animo masyarakat terhadap Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo sangat tinggi dilihat dari jumlah 

perkelasnya, dengan jumlah siswanya yang mencapai 

1168  yang terbagi dalam 36 ruang kelas. Hal ini sangat 

memungkinkan masih tingginya kepercayaan 

masyarakat (public) terhadap Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo. 

Dengan prestasi siswa-siswi yang telah diraih 

dari berbagai perlombaan, lembaga pendidikan 

Madrasah Aliyah Negeri 2 tersebut mampu bersaing 

dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Ponorogo 

baik dibawah naungan Kementerian Agama maupun 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud). Dilihat dari segi prestasi-prestasi siswa 

yang menorehkan banyak penghargaan tingkat 

Kabupaten/Provinsi, seperti olimpiade sains matematika 

tingkat kabupaten maupun provinsi, olimpiade bahasa 

tingkat kabupaten, perlombaan seni kaligrafi tingkat 

provinsi dan perlombaan hadrah al banjari tingkat 

kabupaten juga menorehkan prestasi-prestasi yang 

gemilang pada tahun-tahun sebelumnya.  
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Begitu juga dengan prestasi dari segi 

ekstrakulikuler seperti, pramuka dan Palang Merah 

Remaja (PMR), sudah tidak asing lagi didengar oleh 

masyarakat sehingga citra dari lembaga pendidikan 

dipandang bagus oleh masyarakat yang mengetahuinya 

serta bersaing ketat ingin memasukkan putra-putri 

mereka ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 

Berdasarkan peminat lembaga pendidikan tersebut dapat 

diketahui bahwa minat masyarakat untuk mendaftarkan 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo mengalami 

kenaikan setiap tahunnya, hal ini dapat dimungkinkan 

dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

tersebut semakin bertambah. Adanya penambahan 

jumlah per kelasnya menandakan bahwa humas bekerja 

keras dalam membangun citra madrasah. Untuk itu 

peran humas dirasa cukup penting untuk dijadikan 

media dalam membangun citra positif Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo, selain itu peran humas juga menjadi 

media sosialisasi madrasah kepada masyarakat serta 

diharapakan memberikan dukungan terhadap berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. 

Melihat dari sukses yang dilakukan manajer humas di 

madrasah tersebut, maka saya ingin meneliti bagaimana 

strategi manajemen humas yang digunakan di madrasah 

sehingga masyarakat berminat untuk bekerjasama 

dengan madrasah dan masyarakatpun bersaing ketat 

ingin memasukkan putra-putri mereka ke Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 

 Namun ditengah prestasi-prestasi yang telah 

diraih, animo masyarakat yang ingin mendaftarkan 
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putra-putri mereka sangat tinggi. Lembaga pendidikan 

tersebut terdapat problem yang dihadapi, seperti 

penambahan ruang kerja humas (kantor) mengharapkan 

partisipasi masyarakat untuk pemikiran atau ide-ide 

sehingga ruang gerak humas menjadi sangat leluasa baik 

dari segi fisik dan non-fisik (pekerjaan) terasa nyaman 

bagi yang menempati ruangan humas maupun konsumen 

yang mendatangi kantor tersebut. 

Berdasarkan tema penelitian di atas, “Strategi 

Manajemen Public Relation dalam Membangun 

Citra Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo.” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Strategi 

Manajemen Public Relation dalam Membangun Citra 

Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 

diantaranya: 

1. Bagaimana strategi manajemen public relation 

dalam membangun citra Madrasah di Madrasah  

Aliyah Negeri 2 Ponorogo? 

2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat 

manajemen public relation dalam membangun citra 

madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo? 
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3. Bagaimana hasil manajemen public relation dalam 

membangun citra madrasah di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Strategi manajemen public relation dalam 

membangun citra madrasah di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo. 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat 

manajemen public relation dalam membangun citra 

madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 

3. Hasil yang dicapai manajemen public relation dalam 

membangun citra madrasah di Madrasah Aliyah  

Negeri 2 Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Secara Praktis 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

sekaligus pengalaman selama melakukan dan 

sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan. 

b. Untuk menghadapi berbagai masalah yang 

berkaitan dengan pengelolaan public relation, 

khususnya pengelolaan di dalam suatu lembaga 

pendidikan. 
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c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

upaya membangun citra Madrasah Aliyah Negeri 

2 Ponorogo. 

2. Secara Teoritis 

a. Untuk menambah khasanah pengetahuan tentang 

strategi manajemen public relation dalam 

membangun citra madrasah. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian lebih lanjut dalam rangka 

pengembangan penelitian. 

c. Pengembangan keilmuan bagi peneliti, 

khususnya dalam melakukan penelitian tentang 

manajemen public relation.  

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima 

bab dan masing-masing bab saling berhubungan erat 

yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu: 

BAB I :  Pendahuluan.  

Pada sub bab ini berisi tentang latar 

belakang masalah, fokus  penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II :  Kajian Teori.   

Menurut uraian tentang telaah hasil 

penelitian terdahulu dan kajian teori relevan 

dan terkait dengan tema skripsi. 
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BAB III :  Metode Penelitian. 

Memuat secara rinci metode-metode 

penelitian yang digunakan peneliti 

justifikasi atau alasannya, jenis peneliti, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data 

dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekkan 

keabsahan temuan dan terakhir tahapan 

tahapan penelitian. 

BAB IV :  Hasil dan Pembahasan. 

Berisi, 1) Hasil penelitian, klasifikasi 

pembahasan disesuaikan dengan 

pendekatan, sifat peneltian dan rumusan 

masalah atau fokus penelitiannya, 2) 

Pembahasan, sub bahasan  1 maupun 2 

dapat digabung menjadi satu kesatuan atau 

dipisah menjadi sub bahasan tersendiri. 

BAB V :  a. Penutup 

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-

saran atau nrekomendasi. Kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh 

penemuan yang ada hubungannya 

dengan masalah penelitian. 

Kesimpulan yang diperoleh bedasarkan 

hasil analisis dan interpretasi data yang 

telah di uraikan pada bab-bab sebelumya. 

      b. Saran 

1. Saran dalam usaha memperluas hasil 

penelitian, misalnya disarankan  
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perlunya diadakan penelitian 

selantjutnya. 

2. Saran untuk menentukan kebijakan 

dibidang-bidang terkait dengan 

masalah atau fokus penelitian.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Peneltian Terdahulu 

Berdasarkan pada tiga peneliti terdahulu bahwa, 

penulis dalam menyusun skripsi tersebut membahas 

strategi manajemen public relation dalam membangun 

citra madrasah bertujuan agar di dalam melayani 

konsumen (masyarakat) pada bidang kehumasan, staff 

karyawan mampu melayani walimurid yang terbaik 

sehingga menimbulkan persepsi maupun penilaian 

bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan staff 

karyawan humas di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo. Penulis melakukan penelitian dengan alasan 

dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang 

akan dilakukan, diantaranya:  

Pertama, oleh Agnes Datuela, 2013 . Penelitian 

yang ditulis oleh Agnes Datuela  berjudul:  Strategi 

Public Relation PT. Telkomsel Branch Manado dalam 

Mempertahankan Citra Perusahaan. Pada penelitian 

tersebut, public relation menjalankan strategi-strategi 

yang terdiri dari pull, push dan pass strategy. Citra dapat 

terus dipertahankan dengan adanya kegaiatan-kegiatan 

event.  

      Pada penelitian terdahulu  menitikberatkan pada 

promosi dan penjualan, akan tetapi berusaha untuk tetap 

mempertahankan citra di mata masyarakat. Strategi 

                                                           
 Agnes Datuela, Strategi Public Relation, PT. Telkomsel Branch 

Manado Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan (2013 ) 
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utama yang dilakukan adalah dengan 

mengkoordinasikan masalah yang ada dengan pihak 

pusat dan pihak area. Selain itu, strategi juga dilakukan 

dengan pull, push dan pass strategi. Pertama pull 

dilakukan, melalui iklan-iklan, papan reklame untuk 

menimbulkan kesadaran masyarakat, Kedua  push, 

dilakukan melalui acara-acara untuk mendorong 

persepsi publik mengenai citra perusahaan, Ketiga Pass, 

dilakukan melalui kegiatan sponsorship dan Corporative 

Social Responsibility. Pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian penulis hampir sama dengan perbedaan 

sedikit antara penelitian mendorong persepsi publik 

mengenai citra perusahaan melalui kegiatan-kegiatan, 

sedangkan penulis dalam membangun citra melalui 

pelayanan terbaik kepada walimurid atau masyarakat  

sehingga masyarakat bisa memandang bahwa lembaga 

pendidikan tersebut sangat baik dalam melayani kami. 

Persepsi masyarakat terhadap lembaga adalah pelayanan 

terbaik dan semua bidang yang ada di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo akan dinilai dengan baik, seperti 

pimpinan madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan, 

karyawan staff Tata Usaha, siswa. Maksudnya, satu 

bidang dianggap masyarakat baik, semua bidang akan 

dinilai oleh publik baik pula karena telah dirasakan oleh 

masyarakat yang pernah mengunjungi lembaga tersebut. 

Kedua, Dinda Rizlani, 2011 . Hasil penelitian 

terdahulu ini berjudul: Peranan Public Relation dalam 

Meningkatkan Citra Perusahaan pada PT. Mitra Garuda 
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Lestari.  Pada penelitian tersebut, public relation 

mengutamakan di dalam menjaga hubungan dengan 

publiknya yang bertujuan agar terjalin hubungan yang 

baik dan memberikan konstribusi terhadap pandangan 

public mengenai citra perusahaan. Pada penelitian 

terdahulu mengungkapkan bahwa public relation dapat 

memberikan keuntungan jika klien bekerjasama dengan 

perusahaan. Dengan menjaga komunikasi dengan 

karyawan maka menimbulkan hubungan yang lebih 

baik. Persamaan antara referensi dan penulis adalah 

public relation mengutamakan hubungan dengan 

publiknya yang baik agar dapat memberikan konstribusi 

pada pandangan publik mengenai citra perusahaan. 

Ketiga, Ehsan Khodarahmi, 2009 . Hasil 

penelitian terdahulu ini berjudul: Strategi Public 

Relation. Pada penelitian tersebut strategi public relation 

mempertimbangkan persaingan di masa depan sehingga 

menimbulkan efek jangka panjang.  Pada penelitian 

terdahulu bahwa tidak ada cara  khusus untuk strategi 

public relation karena masyarakat bersifat dinamis dan 

selalu membutuhkan hal-hal terbaru mengenai strategi 

organisasi. strategi  public relation membutuhkan 

tindakan yang tepat, perencanaan dan manajemen 

pelaksanaan yang sangat penting bagi kesuksesan 

lembaga. 

 

 

                                                           
 Dinda Rizlani, Peranan Public Relation dalam Meningkatkan 

Citra Perusahaan pada PT. Mitra Garuda Lestari, (2011) 
  Ehsan Khodarahmi, Strategi Public Relation, (2009) 
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B. Strategi Manajemen 

1. Pengertian Strategi Manajemen 

Istilah strategi berasal dari kata Yunani 

Strategia (stratus artinya militer, dan ag artinya 

memimpin), yang berarti seni atau ilmu untuk 

menjadi seorang jenderal. Pada awalnya strategi 

merupakan suatu istilah yang digunakan dalam 

bidang militer atau peperangan, namun belakangan 

istilah ini strategi telah memiliki pengertian yang 

lebih luas dan umum digunakan. 

Pengertian strategi adalah rencana berskala 

besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang 

jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungannya dengan kondisi persaingan 

yang ke semuanya diarahkan pada optimalisasi 

pencapaian tujuan dan berbagai sarana organisasi 

yang bersangkutan. 

Kemudian strategi adalah keseluruhan 

tindakan yang diteteapkan sebagai aturan dan 

direncanakan oleh suatu organisasi.  

Jadi, strategi adalah sebuah rencana yang 

disatukan, dan memiliki cakupan yang sangat luas, 

terintegrasi dengan keunggulan organisasi terhadap 

tantangan lingkungan sekolah yang dirancang dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. 

                                                           
 Salusu, J, Pengambilan Keputusan Untuk Organisasi Profit dan 

Nonprofit, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 132 



15 
 

 
 

Pencapaian tujuan tersebut melalui pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan secara efektif dan efesien. 

 Selain itu, beberapa pengertian 

strategi diatas dapat juga ditarik sebuah kesimpulan, 

antara lain: 

a. Adanya suatu rencana tindakan yang dirancang 

untuk mencapai tujuan, bukan hanya tujuan 

jangka pendek, tetapi juga jangka menengah dan 

jangka panjang. 

b. Untuk menyusun suatu strategi, diperlukan 

analisis terhadap lingkungan, baik lingkungan 

ekste mal maupun inte mal, yaitu peluang dan 

ancaman atau tantangan maupun kekuatan dan 

kelemahan organisasi, hal itu penting untuk 

mengantisipasi perubahan-perubahan yang 

terjadi. 

c. Perlunya suatu keputusan pilihan dan 

pelaksanaan yang tepat dan terarh guna mencapai 

tujuan sebuah organiasasi. 

d. Strategi dirancang untuk menjamin agar tujuan 

dan sasaran dapat dicapai melalui langkah-

langkah yang tepat. 

Banyak para pakar yang mengemukakan 

pendapat mereka tentang pengertian manajemen. 

Untuk mengetahui pengertian manajemen maka 

berikut ini di ketengahkan beberapa pendapat untuk 

membantu dalam memahami konsep dasar 

manajemen. 

Secara umum aktifitas manajemen ada dalam 

organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan 
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organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen 

adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-

orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan 

metode secara efektif untuk mencapai tujuan.  

Secara sederhana manajemen adalah segala 

sesuatu yang mengatur, mengelola. Banyak para ahli 

berpendapat tentang definisi manajemen. 

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan 

profesi. Dikatakan sebagai ilmu karena manajemen 

dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang 

secara sistematik berusaha memahami mengapa dan 

bagaimana orang bekerjasama.  Dikatakan sebagai 

kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui 

cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan 

tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen 

dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu 

prestasi manajer dan para professional diatur dalam 

kode etik.  

Manajemen merupakan proses bekerja sama 

antara individu dan kelompok serta sumber daya 

lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah 

sebagai aktivitas manajemen.  Dengan kata lain, 

aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah 

                                                           
 Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan 

Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan.  (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012),  25-13  
  Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1996 ), 1 
 Ibid, 1 
 Hersey, P. and Blanchard, K.H, Management of Organizational 

behavior, (Prentice Hall, New Jersey, 1988), 5 
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sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, 

pemerintahan, sekolah, industry dan lain-lain. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen 

adalah proses memperoleh tindakan dari orang lain 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

pelaksanaannya aktivitas manajerial dapat dilakukan 

oleh para manajer sehingga dapat mendorong 

personil yang ada diorganisasi tersebut sehingga 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. 

Pada hakekatnya proses manajemen 

dilakukan para manajer di dalam suatu organisasi, 

dengan cara-cara atau aktivitas tertentu mereka 

mempengaruhi para personil atau anggota organisasi, 

pegawai, karyawan atau buruh agar mereka bekerja 

sesuai prosedur, pembagian kerja, dan tanggung 

jawab yang diawasi untuk mencapai tujuan 

bersama.  

Dalam perspektif lebih luas, manajemen 

adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerja 

sama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien. Berarti manajemen 

merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi 

untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, 

organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi 

manajemen. 

                                                           
 Mondy, R.W and Premaux, S.R, Management, (Prentice Hall, Inc, 

New Jersey, 1950), 6 
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Karena itu di dalamnya ada sejumlah unsur 

pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: 

unsure manusia (men), barang-barang (materials), 

mesin (machines), metode (methods), uang (money) 

dan pasar atau (market). Keenam unsure ini memiliki 

fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi 

terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan 

efisien. 

Dalam Al-Qur’an sebagai dasar ilmu 

pengetahuan islam dan manajemen, istilah 

manajemen dipakai dengan kata mengatur seperti 

yang terdapat di dalam Al-Qur’an surat As-Sajadah 

Ayat 5: 

  

  

   

   

  

 

   

     

Artinya:  Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, 

kemudian (urusan) itu naik kepadanya 

dalam satu hari yang kadarnya adalah 

seribu tahun menurut perhitunganmu.  

 

                                                           
  Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata Cet. V, (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2011), 415  
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Dari ayat di atas diketahui bahwa Allah SWT 

merupakan pengatur alam. Akan tetapi, sebagai 

khalifah di muka bumi ini, manusia harus mengatur 

dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya 

sebagaimana Allah SWT mengatur alam jagad raya 

ini. 

 

2. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Manajemen merupakan suatu proses yang 

dilakukan dalam melaksanakan kegiatan dalam 

menjalankan proses tersebut melibatkan fungsi-

fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang 

pemimpin manajemen diartikan sebagai proses 

merencanakan (planning), mengorganisasi 

(organizing), motivating, dan mengendalikan 

(controlling).  

Dalam proses manajemen terlihat fungsi-

fungsi pokok yang ditampilkan seorang manager 

atau pemimpin yaitu. 

a. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan adalah langkah awal yang 

dilakukan dalam aktivitas manajerial setiap 

organisasi. Perencanaan adalah langkah awal 

yang sangat penting dilakukan karena 

perencanaan sangat menentukan keberhasilan 

suatu organisasi. 

                                                           
  Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung 

Agung, 1983), 73 
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Fungsi perencanaan antara lain 

menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang 

diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini 

dilakukan dalam mengkaji kekuatan dan 

kelemahan organisasi, menentukan kesempatan 

dan ancaman, menentukan strategi, kebijakan, 

taktik dan program. Semua ini dilakukan 

berdasarkan proses pngambilan keputusan secara 

ilmiah.  

Menurut Johnson, dkk dalam Syafarudin 

berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu 

rangkaian tindakan yang lebih ditentukan 

sebelumnya. Dengan perencanaan disusun 

berbagai visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran 

organisasi yang pada tingkat awal menggunakan 

pengambilan keputusan yang juga merupakan 

inti dari manajemen.  

Perencanaan dirujuk selaku fungsi 

manajemen yang paling utama. Planning adalah 

formulasi raangkaian yang harus dilakukan 

dimasa akan dating di susun para manajer dan 

alat dalam suatu organisasi.  

Pada akhirnya, perencanaan dibuat 

sebagai upaya untuk merumuskan apa 

                                                           
  Nasrul Syakur Chaniago, 2011 , Manajemen Organisasi, 

(Bandung: Penerbit Cita Pustaka Media Perintis, 2010), 1 
  Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Pt Ciptural Pers, 2005),  62-63  
 Syafaruddin dan Asrul, Manajemen Kepengawasan Pendidikan, 

(Bandung: Citapustaka, 2014),  70 



21 
 

 
 

sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah 

organisasi atau perusahaan serta bagaimana 

sesuatu yang ingin dicapai tersebut melalui 

serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.  

Jadi dari beberapa definisi perencanaan 

diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

adalah rangkaian kegiatan yang telah dibuat 

sebagai langkah awal dalam kegiatan dan sebagai 

tindakan yang harus dilakukan untuk masa yang 

akan datang dan sebagai upaya untuk 

merumuskan apa yang ingin dicapai. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasia adalah merupakan fungsi 

kedua dalam manajemen dan pengorganisasian 

didefinisikan sebagai proses kegiatan 

penyusunan struktur organisasi sesuai dengan 

tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan 

lingkungannya. 

Pengorganisasian adalah proses pembagi 

kerja dalam tugas-tugas yang lebih kecil, 

membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang 

sesuai dengan kemampuannya, dan 

mengalokasikannya sumber daya, 

mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas 

pencapaian tujuan organisasi.   Kegiatan 

organizing adalah pertimbangan struktural yang 

                                                           
 Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Sefullah, Pengantar 

Manajemen, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005),  97 
  Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1996 ), 71 
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terdiri dari atas penciptaan rantai komando 

organisasi, pembagian kerja, dan penentuan 

kewenangan. 

Menurut Winardi dalam mesiono 

mengemukakan bahwasannya aspek-aspek yang 

harus ada dalam mengoperasian yang dilakukan 

dengan baik akan menetapkan hal-hal berikut: 1) 

Siapa melakukan apa, 2) Siapa memimpin siapa, 

3) Saluran-saluran komunikasi, 4) Memusatkan 

sumber-sumber daya terhadap sasaran-sasaran.  

Jadi pengorganisasian itu adalah suatu 

langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan 

mengatur berbagai macam kegiatan. Seperti 

penetapan tugas dan wewenang seseorang dalam 

rangka unruk mencapai tujuan. 

c.  Actuating (Pelaksanakan) 

Actuating atau pelaksanaan merupakan 

usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok 

sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan 

dan berusaha untuk mencapai sasaran atau tujuan 

dari organisasi/lembaga tersebut. 

Pelaksanaan (actuating) adalah suatu 

fungsi manajemen berupa bentuk kegiatan kerja 

nyata dalam suatu kegiatan manajemen. 

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan atau 

tindakan semua anggota dengan kesadaran 

berusaha untuk mencapai tujuan atau sasaran 

                                                           
  Mesiono, Manajemen Organisasi, (Bandung: Cita Pustaka Media 

Perintis, 2012 ),  26-27  
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yang berpedoman pada perencanaan dari 

organisasi.  

Jadi, pelaksanaan (actuating) merupakan 

upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi 

kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan 

dan pemotivasian agar setiap anggota dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai 

dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal 

yang penting untuk diperhatikan dalam 

pelaksanaan (actuating) ini adalah bahwa 

seorang anggota akan termotivasi untuk 

mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. 

d. Evaluating (Mengevaluasi) 

Evaluating adalah proses pengawasan 

dan pengendalian performa madrasah untuk 

memastikan bahwa jalannya penyelenggaraan 

kegiatan disekolah telah sesuai dengan rencana 

yang telah di tetapkan sebelumnya.  

Jadi, evaluasi atau penilaian merupakan 

suatu proses yang sengaja dilaksanakan untuk 

menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan 

informasi yang berguna untuk menilai alternative 

keputusan. Di dalam dunia pendidikan evaluasi 

digunakan sebagai alat  ukur untuk melihat 

sejauh mana program/sistem yang sudah 

dilakukan, tanpa adanya evaluasi maka 

organisasi tersebut tidak akan mengetahui sejauh 

                                                           
  Nasrul Syakur Chaniago, Manajemen Organisasi, (Bandung: 

Cita Pustaka Media Perintis, 2011),  61 
  Ibid, 62 
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mana program/sistem yang sudah dilakukan 

sebelumnya. 

Dengan demikian fungsi-fungsi yang 

telah dipaparkan di atas tersebut tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lainnya. Fungsi-

fungsi tersebut sangat berkaitan sehingga jika 

salah satu fungsi tersebut dijalankan, maka 

tujuan organisasi tidak berjalan secara efektif dan 

efisien. 

 

C. Pengertian Public Relation 

1. Public Relation 

Public relation adalah suatu kegiatan yang 

bertujuan memperoleh goodwill, kepercayaan, saling 

pengertian, dan citra yang baik dari 

publik/masyarakat. Sasaran humas adalah 

menciptakan opini public yang favourable 

menguntungkan semua pihak.  

Menurut Jefkins, public relations atau humas 

adalah bentuk komunikasi yang terencana, baik 

kedalam maupun keluar antara suatu organisasi dan 

semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling 

pengertian.  

Berdasarkan paparan diatas dapat 

disimpulkan public relation adalah proses 

                                                           
  Rachmadi, Public Relation, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1996), 16 
  Khaerul Umam, Komunikasi dan Public Relation. (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2012 ), 115  
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membangun relasi, kepercayaan, dan kerja sama 

antara invidu dengan individu dan organisasi dengan 

publiknya yang bertujuan untuk menciptakan citra 

yang positif. 

Humas disebut sebagai orang yang 

menyampaikan informasi, di dalam Al-Qur’an 

terdapat pada surah Al-Maidah ayat 67: 

 

  

   

    

   

 

  

  

    

   

 

     

 

Artinya:  Hai Rasul, sampaikanlah apa yang 

duturunkan kepadamu dari tuhanmu, dan 

jika tidak kamu kerjakan (apa yang 

diperintahkan itu) kamu tidak 

menyampaikan manat-Nya. Allah 

memelihara kamu dari (gangguan) 

manusia. Sesungguhnya Allah tidak  



26 
 

 
 

memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang kafir.  

 

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa 

Nabi Muhammad SAW  menjelaskan sebagai 

khalifah di muka bumi ini, manusia harus 

menyampaikan informasi dengan penuh amanah 

tanpa adanya menjelek-jelekkan satu dengan yang 

lainnya. 

Manajemen strategi merupakan upaya 

organisasi untuk bisa menyelaraskan dirinya dengan 

lingkungannya. Dalam mengelola organisasi tidak 

lagi menandai bila hanya mengandalkan intuisi, 

termasuk mengandalkan intuisi dalam menyusun 

siasat bisnis. Seperti yang diungkapkan oleh Bruce 

Henderson, strategi yang dirumuskan secara intuitif 

menjadi tidak memadai lagi. Karena (a) perusahaan 

semangkin membesar, (b) lapis-lapis  manajemen 

semangkin bertambah, dan (c) lingkungan berubah 

secara subtansial.  

Manajemen strategi pada dasarnya 

merupakan upaya organisasi untuk menyesuaikan 

dengan lingkungannya. Ini dapat dilihat dari defenisi 

yang dibuat oleh Rowe, dalam Robson, yang 

menyatakan bahwa manajemen strategi adalah 

proses untuk menyelaraskan kemampuan internal 

                                                           
  Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata Cet. V, (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2011) , 119  
  Yosal Iriantara, Manajemen Strategi Public Relations, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2004), 7 
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organisasi dengan peluang dan ancaman yang 

dihadapi dalam lingkungannya.  

Dengan demikian, dalam manajemen 

strategis akan terlihat upaya kita untuk memahami 

atau situasi strategis dengan melakukan analisis 

strategis. Kemudian, akan tiba pada pilihan-pilihan 

strategis yang akan dipergunakan oleh organisasi 

yang kemudian akan diimplementasikan. 

 

 

2. Tugas Public Relation  

Adapun tugas public relations sehari-hari adalah : 

a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas 

penyampaian informasi/ pesan  secara lisan, atau 

melalui gambar (visual) kepada 

public/masyarakat, sehingga masyarakat 

mempunyai pengertian yang benar tentang hal-

hal atau segenap tujuan yang ada di sekolah serta 

kegiatan yang akan dilakukan. 

b. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi 

tanggapan serta pendapat masyarakat. 

c. Mempelajari dan melakukan analisis reaksi 

public terhadap kebijakan lembaga/sekolah 

maupun segala macam pendapat (public 

acceptance dan non acceptance). 

d. Menyelenggarakan hubungan yang baik dengan 

masyarakat dan media massa untuk memperoleh 

                                                           
  Ibid, 12 
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public favour, public opinion dan perubahan 

sikap.  

Menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2008  

tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ 

Madrasah, Tugas Pelaksanaan Administrasi 

Hubungan Sekolah dengan Masyarakat yaitu:  

a. Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua. 

b. Memelihara hubungan baik dan memfasilitasi 

kelancaran kegiatan dengan komite sekolah. 

c. Membantu merencanakan program keterlibatan 

stakeholders. 

d. Membina kerja sama dengan pemerintah dan 

lembaga-lembaga masyarakat. 

e. Mempromosikan sekolah madrasah. 

f. Mengkoordinasikan penelusuran lulusan 

(alumni) 

g. Melayani tamu sekolah/madrasah. 

h. Membuat layanan system informasi dan 

pelaporan hubungan sekolah dengan masyarakat. 

i. Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan 

hubungan sekolah dengan masyarakat. 

j. Memberi pengertian kepada masyarakat tentang 

fungsi sekolah melalui bermacam-macam tehnik 

                                                           
 Rosady Ruslan, Public Relations dan Komunikasi. (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), 26 
         Uraian Tugas Pokok Tenaga Administrasi (Berdasarkan Permen 

diknas RI No. 24 Tahun 2008  tentang Standart Tenaga Administrasi 

Sekolah) 
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komunikasi (majalah, surat kabar dan 

mendatangkan sumber). 

Menurut Oxley dalam buku Yosal Iriantarra 

menyebutkan tugas public relations yang pada 

intinya adalah untuk member layanan pada orang-

orang yang disebut manajemen. Secara rinci, tugas-

tugas tersebut adalah : 

a. Memberikan saran kepada manajemen tentang 

semua perkembangan internal dan eksternal 

yang mungkin mempengaruhi hubungan 

organisasi dengan publik-publiknya. 

b. Meneliti dan menafsirkan untuk kepentingan 

organisasi, sikap publik-publik utama pada saat 

ini atau antisipasi sikap public-publik pokok 

terhadap organisasi. 

c. Bekerja sebagai penghubung antara manajemen 

dan publik-publiknya. 

d. Memberi laporan berskala kepada manajemen 

tentang semua kegiatan yang mempengaruhi 

hubungan public dan organisasi.  

Jadi, dapat diartikan tugas public relations 

atau humas itu sendiri adalah untuk memperkenalkan 

organisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat 

mengetahui adanya kegiatan-kegiatan yang ada di 

organisasi tersebut yang bertujuan untuk mengubah 

citra organisasi di mata masyarakat atau publik. 

3. Fungsi dan Tujuan Public Relation 

                                                           
  Yosal Iriantara, Manajemen StrategI Public Relations, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2004),  45 
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Menurut F. Rachmadi fungsi humas adalah 

menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik 

antara lembaga/organisasi dengan publiknya, 

internal maupun eksternal dalam rangka 

menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi 

dan partisipasi public dalam upaya menciptakan 

iklim pendapat (opini public) yang menguntungkan 

organisasi.  

Menurut Maria, fungsi public relations yaitu 

sebagai berikut:  

a. Kegiatan yang memperoleh itikad baik, 

kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang 

baik dari public atau masyarakat pada umumnya. 

b. Memiliki sasaran untuk menciptakan opini 

public yang bisa diterima dan menguntungkan 

semua pihak. 

c. Unsur penting dalam manajemen guna mencapai 

tujuan yang spesifik, sesuai harapan public, 

tetapi merupakan kekhasan organisasi atau 

perusahaan. Organisasi memiliki warna, budaya, 

citra, suasana, yang kondusif dan menyenangkan, 

kinerja meningkat serta produktivitas yang bisa 

dicapai secara optimal. 

d. Usaha menciptakan hubungan yang harmonis 

antara organisasi atau perusahaan dengan 

                                                           
   Rachmadi, Public Relations dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: 

Gramedia, 1992 ),  2 
 Kadar Nurjaman dan Khaerul Umam, Komunikasi dan Public 

Relations, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012),  115 
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publiknya, sekaligus menciptakan opini public 

sebagai efeknya, yang sangat berguna sebagai 

input bagi organisasi yang bersangkutan. 

Selain itu, dalam konsepnya fungsi humas adalah 

sebagai berikut: 

a. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

Membina hubungan masyarakat yang harmoni 

antara organisasi dengan public internal dan 

public eksternal. 

b. Menciptakan kombinasi dua arah dengan 

penyebaran informasi dan organisasi kepada 

public, dan menyalurkan opini public, dan 

menyalurkan opini public kepada organisasi. 

c. Melayani public dengan menasehati pimpinan 

organisasi dengan kepentingan umum.  

Fungsi Humas itu sendiri adalah membantu 

manajemen dalam melaksanakan kebijakan-

kebijakan dan mengembangkan hubungan yang baik 

dengan berbagai macam publik.  

Berdasarkan paparan diatas dapat 

disimpulkan fungsi public relations atau humas 

adalah membantu menciptakan dan mengembangkan 

hubungan baik antar lembaga (organisasi) dengan 

publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka 

menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi 

                                                           
   Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, 

(Bandung: Alfabeta, 2000 ), 20 
  Deddy Djamaluddin Malik, Humas Membangun Citra dengan 

Komunikasi, cet. Kedua, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 13 



32 
 

 
 

dan partisipasi public atau masyarakat dalam upaya 

menciptakan iklim pendapat (opini public) yang 

menguntungkan bagi lembaga organisasi. 

Fungsi humas dalam menyampaikan atau 

bersosialisasi terdapat juga dalam Al-Qur’an pada 

surah An-Nahl ayat 123 : 

  

  

  

 

   

  

 

    

Artinya: Serulah (manusia) kepada Tuhan-mu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah 

yang lebih mengatahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 

lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.  

 

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa 

menyuruh manusia ke jalan yang benar yaitu Allah 

SWT. sebagai khalifah di muka bumi ini, menyuruh 

manusia untuk berjalan yang benar tidaklah mudah, 

                                                           
   Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata Cet. V, (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2011) , 281  
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sama halnya dengan humas, untuk mempercayai 

suatu madrasah kepada masyarakat atau public tidak 

mudah, maka humas harus lnbih bersabar seperti 

halnya Nabi Muhammad SAW. 

Tujuan uatama public relations adalah 

mempengaruhi perilaku orang secara individu 

ataupun kelompok saat saling berhubungan, melalui 

dialog dengan semua golongan, persepsi, sikap dan 

opininya terhadap suatu kesuksesan sebuah 

organisasi. 

Menurut Rosady Ruslan, tujuan public 

relations adalah sebagai berikut : 

a. Menumbuh kembangkan citra organisasi yang 

positif untuk public eksternal atau masyarakat. 

b. Mendorong tercapainya saling pengertian antara 

public sasaran dengan perusahaan. 

c. Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran 

dengan public relations. 

d. Efektif dalam membangun pengenalan organisasi 

dan pengetahuan tentang organisasi. 

e. Mendukung bauran pemasaran.  

Selain itu, Jefkins mendefinisikan tujuan 

public relations adalah sebagai berikut: 

a. Mengubah citra umum di mana masyarakat 

sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan 

baru dilakukan oleh perusahaan/organisasi.  

                                                           
 Kadar Nurjaman dan Khaerul Umam, Komunikasi dan Public 

Relations, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012),  113 
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Meningkatkan bobot kualitas para calon 

pegawai. 

b. Menyebarluaskan serita sukses yang telah 

dicapai organisasi kepada masyarakat dalam 

rangka mendapatkan pengakuan. 

c. Memperkenalkan organisasi kepada masyarakat 

luas, serta membuka mangsa pasar baru.  

Menurut Firda Kusumastuti, ada tiga humas 

dalam organisasi/lembaga yang  berhubungan erat 

dengan tujuan dan fungsi humas. Ketiga tugas humas 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Menginterpretasikan, menganalisis dan 

mengevaluasi kecenderungan perilaku publik, 

kemudian direkomendasikan kepada manajemen 

untuk merumuskan kebijakan 

organisasi/lembaga. 

b. Mempertemukan kepentingan organisasi/lembaga 

dengan kepentingan publik. 

c. Mengevaluasi program-program organisasi/lembaga 

khususnya yang berkaitan dengan public.  

Tujuan public relations untuk mempengaruhi 

publiknya, antara lain sejauh mana mereka mengenal 

dan mengetahui kegiatan-kegiatan lembaga atau 

organisasi yang diwakili tersebut tetap pada posisi 

pertama, dikenal, dan disukai. Sedangkan posisi 

public yang kedua, mengenal dan tidak menyukai 

itu, maka pihak public relations berupaya melalui 

                                                           
  Ibid, 113  
  Frida Kusumastuti, Dasar-Dasar Humas, (Jakarta Ghalia 

Indonesia, 2002),  25 
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proses teknik public relations tertentu untuk dapat 

mengubah pandangan masyarakat menjadi 

menyukai. Pada posisi public yang ketiga, 

membutuhkan perjuangan keras untuk mengubah 

opini public yang selama ini tidak mengenal.  

Jadi, dari paparan di atas tujuan public 

relations atau humas adalah untuk menciptakan dan 

memelihara hubungan saling percaya dengan publik 

dan memperoleh kepercayaan, saling pengertian dan 

citra yang baik dengan publik masyarakat dalam 

rangka menjalin kerjasama yang baik. 

 

 

 

 

4. Prinsip-prinsip dan Peran Public Relations 

Menurut Oxley mengemukakan prinsip-

prinsip public relation. Adapun prinsip-prinsip yang 

terdapat didalam public relations yaitu: 

a. Public relations lebih berfungsi sebagai teknik 

ketimbang ilmu. 

b. Pendekatan rasional dalam perencanaan publik 

lebih menjamin efektivitas public relations.  

c. Pendekatan yang sistematis dalam perencanaan 

public relations berarti bertindak untuk 

kemajuan. 

d. Public relations merupakan fungsi manajemen. 

                                                           
  Rosady Ruslan, Kampanye Public Relations, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1997),  6 
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e. Public relations yang efektif adalah komunikasi 

yang efektif. 

f. Kontrak dengan organisasi public relations 

eksternal hanya diperlukan bila tuntutan tugas 

berada diluar kemampuan dan sumber daya yang 

ada dalam organisasi. 

g. Para praktisi  public relations sekuat tenaga 

mendukung kliennya dan terus berupaya untuk 

mendorong kepentingan kliennya. 

h. Dalam public relations, survei sosiologis hanya 

dijalankan oleh orang-orang yang terlatih.  

Jadi prinsip humas atau public relations adalah 

humas berprinsip bahwa progam humas didasarkan atas 

kerja sama atau team work bukan hanya sepihak, humas 

juga memiliki prinsip keterpaduan, berkesinambungan, 

sederhana, kesesuaian dan luwes. 

Menurut Dozier dan Broom, peranan public 

relations atau humas dalam suatu organisasi dapat dibagi 

emapat kategori yaitu:  

1. Penasehat ahli (expert prescriber), seorang 

praktisi pakar public relations yang 

berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi 

dapat membantu mencarikan solusi dalam 

penyelesaian masalah hubungan dengan 

publiknya (public relationship). Hubungan 

                                                           
 Yosal Iriantara, Manajemen Strategis Public Relations, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2004),  67 
 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media 

Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 20-21  
 



37 
 

 
 

praktisis pakar PR dengan manajemen organisasi 

seperti hubungan antam dokter dan pasiennya, 

artinya, pihak manajemen bertindak pasif untuk 

menerima atau mempercayai apa yang telah di 

sarankan atau usulan dari PR tersebut dalam 

memecahkan dan mengatasi persolan public 

relations yang tengah dihadapi oleh organisasi 

bersangkutan. 

2. Fasilitator komunikasi, dalam hal ini praktisi PR 

bertindak sebagai komunikator atau mediator 

untuk membantu pihak manajemen dalam hal 

untuk mendengar apa yang diinginkan dan 

diharapkan oleh publiknya. Dipihak Iain, dia 

juga dituntut mampu menjelaskan kembali 

keinginan, kebijakan dan harapan organisasi 

kepada pihak publiknya. Sehingga dengan 

komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta 

saling pengertian, mempercayai, menghargai, 

mendukung dan toleransi yang baik dari kedua 

belah pihak. 

3. Fasilitator proses pemecahan masalah (problem 

solving process fasilitator), peranan praktisi PR 

dalam proses pemecahan persoalan public 

relations ini merupakan bagian dari tim 

manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk 

membantu pimpinan organisasi baik sebagai 

penasihat (adviser) sehingga mengambil 

tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi 

persolan atau krisis yang tengah dihadapi secara 

rasional dan professional. Biasanya dalam 
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menghadapi suatu krisis yang terjadi, maka 

dibentuk suatu tim posko yang dikoordinir 

praktisi ahli PR dengan melibatkan berbagai 

departemen dan keahlian dalam satu tim khusus 

untuk membantu organisasi, yang tengah 

menghadapi atau mengatasi persoalan krisis 

tertentu. 

4. Teknisi komunikasi, berbeda dengan tiga 

peranan praktisi PR professional sebelumnya 

yang terkait erat dengan fungsi dan peranan 

manajemen organisasi. Peranan teknisi 

komunikasi ini menjadikan praktisi PR sebagai 

jou malist in resident yang hanya menyediakan 

layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan 

methode of communication in organization. 

Selain itu, pada intinya peran utama public 

relations adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai communicator atau penghubung antara 

organisasi atau lembaga yang diwakili dengan 

publiknya. 

b. Membina relationship, yaitu berupaya membina 

hubungan yang positif dan saling 

menguntungkan dengan pihak publiknya. 

c. Peranan back up management, yaitu sebagai 

pendukung dalam fungsi manajemen organisasi. 
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d. Membentuk corporate image, artinya peranan 

public relations berupaya menciptakan citra bagi 

organisasi atau lembaganya.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan 

bahwa public relations berperan untuk membangun citra 

yang baik, agar masyarakat percaya pada organisasi 

tersebut. Selain itu public relations juga berperan untuk 

membina dan mengelola hubungan yang baik dengan 

publik atau masyarakatnya yang bertujuan untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. 

5. Tahapan-tahapan dan sasaran public relations 

Secara rinci tahapan-tahapan dalam proses 

public relations menurut Lesly adalah sebagai 

berikut:  

a. Menganalisis iklim umum sikap dan relasi 

organisasi dengan lingkungannya. Setiap institusi 

berfungsi di dalam sebuah sistem dan institusi 

tersebut bergantung pada segala sesuatu yang 

berlangsung dalam totalitas, ini sangatlah penting 

untuk memahami sebaik mungkin 

kecenderungan-kecendrungan di dalam sistem itu 

dan bagaimana organisasi akan dipengaruhi oleh 

kecendrungan-kecendrungan tersebut. Termasuk 

kedalamnya perasaan mengenai sikap terhadap 

organisasi dan terhadap bidang tempat organisasi 

berada, diantara berbagai publik yang 

berhubungan dengan organisasi. 

                                                           
  Rosady Ruslan, Kampanye Public Relations, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002),  10  
   Ibid, 54  
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b. Menentukan sikap setiap kelompok terhadap 

organisasi. 

Kelompok-kelompok tersebut bisa karyawan, 

pemegang saham, coustomer, atau bagian Jain 

dari publik. Bila sikap kelompok-kelompok 

tersebut diketahui, maka kita bisa melihat apakah 

ada kesalah pahaman terhadap organisasi dan 

dimana kebijakan dan tindakan organisasi yang 

menimbulkan opini yang tidak favourable. 

c. Menganalisis kondisi opini 

Pengkajian ini bisa saja mengungkapkan ketidak 

senangan dikalangan kelompok-kelompok tadi. 

Analisis akan membantu penyusunan rencana 

untuk memperbaiki opini yang berkembang pada 

berbagai kelompok yang menjadi keperdulian 

perusahaan atau organisasi. 

d. Menganalisi masalah-masalah polensial, 

kebutuhan, atau peluang. Analisis dan survey 

yang dilakukan bisa membuat organisasi 

memperkirakan apa yang akan berkembang dari 

sikap berbagai kelompok tadi. Karena itu, bisa 

direkomendasikan atau direncanakan tindakan 

yang sesuai untuk kondisi seperti itu. 

e. Merumuskan kebijakan.  

Analisis juga bisa saja menunjukan kebijakan 

organisasi yang mana yang perlu diubah untuk 

memperbaiki sikap kelompok-kelompok tersebut 

terhadap organisasi. 

f. Merencanakan sarana untuk memperbaiki sikap 

satu kelompok. 
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Dengan memahami apa yang dipikirkan publik 

terhadap organisasi dan klarifikasi kebijakan 

organisasi yang mempengaruhi opini publik, 

maka landasan untuk tindakanpun sudah tersedia. 

Selanjutnya, pemprograman kegiatan yang 

memberi penjelasan tentang organisasi yang 

akan mengatasi kesalah pahaman dan akan 

mendorong goodwill. 

g. Menjalankan kegiatan yang terencana.  

Pada tahap ini, perangkat-perangkat public 

relations seperti publisitas, iklan, dan kegiatan 

karyawan mulai dijalankan. Ini merupakan 

tahapan public relations yang paling kasat mata. 

h. Umpan balik, evaluasi, dan penyesuaian.  

Bagaimanapun kondisi akan terus berubah dan 

public relations berfungsi memberi sumbangan 

sekaligus dipengaruhi perubahan, sehingga 

menjadi penting untuk terus mengkaji publik. 

Menurut H. Fayol beberapa kegiatan dan 

sasaran public relations atau Humas adalah sebagai 

berikut: 

1. Membangun identitas dan citra organisasi 

a. Menciptakan identitas dan citra organisasi 

yang positif. 

b. Mendukung kegiatan komunikasi timbal 

balik dua arah dengan berbagai pihak. 

2. Menghadapi krisis (Facing of crisis) 

Menangani keluhan (complaint) dan 

menghadapi krisis yang terjadi dengan 

membentuk manajemen krisis dan public 
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relations recovery of image yang bertugas 

memperbaiki lost  of image and damage. 

3. Mempromosikan aspek kemasyarakatan 

(promotion public cause).  

Selain itu, Menurut Anggoro sasaran humas 

sebenarnya sangat luas dan selalu masuk ke dalam 

lini organisasi. Sebagai bagian dari aspek yang hakiki 

dalam kegiatan public relations, maka sasaran humas 

yaitu: Sasaran public relations adalah publik internal 

dan publik eksternal. Publik internal adalah orang-

orang yang berada atau tercakup dalam organisasi, 

seluruh pegawai mulai dari staff sampai karyawan 

bawahan (dalam perusahaan termasuk antara lain 

pemegang saham). Sedang publik eksternal adalah 

orang-orang yang berada diluar organisasi yang ada 

hubungannya dan yang diharapkan ada 

hubungannya.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan 

bahwa sasaran dari humas atau public relations yaitu 

terdapat dua sasaran humas yaitu sasaran internal dan 

eksternal. Dimana sasaran internalnya itu adalah 

organisasi dan eksternalnya adalah publik atau 

masyarakat yang ada hubungannya satu dengan yang 

lainnya. 

 

D. Citra Madrasah 

1. Pengertian Citra 

                                                           
  Ibid, 30 
 Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2002),  211 
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Citra adalah tujuan utama dan sekaligus 

merupakan reputasi dan prestasi yang  hendak 

dicapai bagi dunia hubungan masyarakat 

(kehumasan) atau public relations. Citra adalah 

nilai-nilai kepercayaan yang telah diberikan 

individu-individu atau masyarakat tersebut.  

Citra merupakan suatu yang abstrak dan tidak 

dapat diukur secara matematis tetapi dapat dirasakan 

dari hasil penilaian yang positif dan negatif yang 

datang dari khalayak sasaran (publik) dan 

masyarakat luas. Penilaian masyarakat dapat 

berhubungan dengan rasa hormat, kesan yang baik 

dan menguntungkan terhadap citra suatu lembaga 

atau suatu produk barang dan jasa pelayanannya 

yang diwakili oleh humas. 

Citra (Image) yaitu suatu gambaran yang ada 

di dalam benak seseorang sehingga citra dapat 

berubah menjadi buruk atau negatif, apabila 

kemudian ternyata tidak didukung oleh kemampuan 

atau keadaan yang sebenarnya. Maka dalam 

kaitannya dengan tugas dan fungsi humas sebagai 

wakil dari lembaga yang mengkomunikasikan 

informasi kepada publik dituntut untuk mampu 

menjadikan masyarakat memahami suatu pesan, 

demi menjaga reputasi atau citra lembaganya.  

                                                           
 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media 

Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Press, 

2008), 76 
 Renald Khasali, Manajemen Public Relations, Cet. V. (Jakarta: 

Grafiti, 2005), 30 
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Citra dengan sengaja diciptakan agar be milai 

positif terhadap suatu organisasi atau lembaga. Citra 

merupakan aset terpenting dari suatu organisasi. 

secara garis besar citra adalah perangkat keyakinan, 

ide, dan kesan seseorang terhadap suatu objek 

tenentu.  

Dari pengertian diatas disimpulkan citra 

adalah gambaran atau kesan yang diperoleh dari 

seseorang yang tepat tentang kenyataan yang 

sebenarnya organisasi tersebut. 

Manajemen strategis public relations 

merupakan bagian dari upaya organisasi untuk 

menyelaraskan diri dengan lingkungannya dari sisi 

penjagaan citra dan reputasi organisasi. Manajemen 

strategis public relations tidak lagi berbicara 

bagaimana informasi dari organisasi bisa tersebar 

luas kepada publik organisasi tersebut, melainkan 

juga bagaimana mengelola umpan balik (feedback) 

dari publik lingkungan organisasi sehingga 

keselarasan antara organisasi dan lingkungan terus 

terjaga.  

Menjaga citra dan reputasi madrasah itu 

merupakan bagian yang penting dari madrasah itu 

sendiri, mengingat cukup banyak contoh bagaimana 

satu madrasah tenggelam lalu mati karena citra dan 

reputasinya yang buruk atau bagaimana satu 

                                                           
 Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ), 80 
 Yosal Iriantarra, Manajemen Strategis Public Relations, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2004), 8 
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madrasah merangkak naik dan akhi mya sampai 

dipuncak karena citranya yang baik dimata para 

stakeholder atau publik madrasah tersebut. 

Manajemen atau reputasi itu merupakan 

operasionalisasi dari visi-misi dan objektif yang 

ditetapkan madrasah dengan memperhatikan nilai-

nilai dasar dan kultur organisasi (madrasah), yang 

antara lain diungkapkan dalam rencana strategis 

organisasi. Dengan begitu, manajemen public 

relations bukan lagi sekedar manajemen by feeling 

melainkan kegiatan komunikasi yang terencana, 

terukur dan bertujuan. 

 

 

 

2. Jenis-Jenis Citra 

Ada beberapa jenis citra menurut Frank Jefkins 

yaitu: 

a. Mirror Image (Citra Bayangan) 

Citra ini melekat pada orang dalam atau 

anggota-anggota organisasi biasanya adalah 

pemimpinnya, mengenai anggapan pihak luar 

tentang organisasinya. Dalam kalimat lain, citra 

bayangan adalah citra yang dianut oleh orang 

dalam mengenai pandangan luar, terhadap 

organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, 

bahkan hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari 

tidak memadainya infonnasi, pengetahuan 

ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan 

dalam organisasi itu mengenai pendapat atau 
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pandangan pihak-pihak luar dalam situasi yang 

biasa, sering muncul fantasi semua orang 

menyukai kita. 

b. Current Image (Citra yang Berlaku) 

Citra yang berlaku adalah suatu citra atau 

pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar 

mengenai suatu organisasi. Citra ini sepenuhnya 

ditentukan oleh banyak-sedikitnya infonnasi 

yang dimiliki oleh mereka yang 

mempercayainya. 

c. Multiple Image (Citra Majemuk) 

Adanya image yang bermacam-macam 

dari publiknya terhadap organisasi tertentu yang 

ditimbulkan oleh mereka yang mewakili 

organisasi kita dengan tingkahlaku yang 

berbeda-beda atau tidak seirama dengan tujuan 

atau asas organisasi kita. 

d. Corporate Image (Citra Perusahaan)  

Citra perusahaan adalah citra dari suatu 

organisasi secara keseluruhan, jadi bukan 

sekedar citra atas produk dan pelayanannya. 

e. Wish Image (Citra Yang Diharapkan) 

Citra harapan adalah suatu citra yang 

diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu 

organisasi. Citra yang diharapkan biasanya 

dirumuskan dan diterapkan untuk sesuatu yang 

relatif baru, ketika khalayak belum memiliki 

informasi yang memadai mengenainya. 

 

f. Performance Image (Citra Penampilan) 
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Citra penampilan ini lebih ditujukan 

kcpada subjeknya, bagaimana kinerja atau 

penampilan diri (performance image) para 

professional pada perusahaan yang bersangkutan, 

misalnya dalam memberi berbagai bentuk dan 

kualitas pelayanan, menyambut telepon, tamu 

dan pelanggan serta publiknya, harus serba 

menyenangkan serta memberikan kesan yang 

selalu baik.  

3. Proses Pembentukan Citra 

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang 

berdasarkan pengetahuan dan pengertianya tentang 

fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra 

seseorang  terhadap suatu obyek dapat diketahui dari 

sikapnya terhadap obyek tersebut. 

Menurut Soleh Sumirat dan Elvinaro 

Ardianto, terdapat empat komponen pembentukan 

citra: 

a. Persepsi, diartikan sebagai hasil pengamatan 

unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu 

proses pemaknaan dengan kata lain. Individu 

akan memberikan makna terhadap rangsang 

berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang. 

Kemampuan mempersepsi inilah yang dapat 

melanjutkan proses pembentukan citra. Persepsi 

atau pandangan individu akan positif apabila 

                                                           
 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media 

Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),  77 
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informasi yang diberikan oleh rangsang dapat 

memenuhi kognisi individu. 

b. Kognisi, yaitu suatu keyakinan diri dari individu 

terhadap stimulus keyakinan ini akan timbul 

apabila individu harus diberikan informasi-

informasi yang cukup dapat mempengaruhi 

perkembangan kognisinya. 

c. Motivasi yang ada akan menggerakan respon 

seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. 

Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan. 

d. Sikap adalah kecenderungan bertindak, 

berpersepsi, berfikir, dan merasa dałam 

menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap 

bukan prilaku tetapi merupakan kecenderungan 

untuk berprilaku dengan prilaku tetapi 

merupakan kecendrungan untuk berprilaku 

dengan cara-cara tertentu, sikap mempunyai daya 

pendorong atau motivasi sikap menentukan 

apakah orang harus pro atau kontra terhadap 

sesuatu, menentukan apa yang disukai, 

diharapkan dan diinginkan, sikap mengandung 

aspek evaluative aninya mengandung nilai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan, sikap 

juga diperhitungkan atau diubah.  

                                                           
 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Dasar-Dasar Public 

Relations, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),  116 
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Berdasarkan paparan diatas, dapat diartikan 

bahwa proses pembentukan citra menunjukkan 

bagaimana stimulus (rangsang) yang berasal dari 

persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap dałam 

mempengaruhi respon, yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku publik atau 

masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Peııdekataıı peııelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kııalitatif, Secara istilah 

metode penelitian kualitatif adalah nıctode peııelıtian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang 

digunakan untuk menelıti pada kondisi objek alamiah 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai, instrumen kunci, pengaınbilan sampel 

sumber data yang dılaklikaıı purposive dan snowbaal 

dcngan ıncnggunakan teknik trianggulasi (gabungan) 

serta hasil penelitian kualitatif Iebih menekankan nıakna 

generalisasi yang analisis datanya bcrsifat induktif. 

Alasan digunakannya penelitian kualitatif apabila ingin 

lebih fokus dan lebih ınendalami mengenai strategi 

manajenıen humas dalanı nıeınbangun citra madrasah. 

Sedangkan jenis penalitian yang digunakan 

dalam penalitian ini adalah jenis stiudi kasııs. Peneliti 

menggıınakan ınetode studi kasus karena peneliti 

nıenganggap kejadian ataıı permasalahan yang ada di 

lembaga pendidikan tersebut masih adanya keganjalan 

(perbaikan) dalam bidang kehumasan dan harus 

dipecahkan permıasalahannya.  

 

                                                           
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2017), 15 
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B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan dalam kualitatif 

adalah suatu yang mutlak karena peneliti bcrtindak 

sebagai instrument peneliti sekaligus pengumpulan data 

atau dokuıncn-dokunıen terkait. Keuntungan yang dapat 

diambil dari kehadiran peneliti adalah sebagai subjek 

akan lebih tanggap akan kehadiran peneliti dan mampu 

menyesuaikan diri dengan keadaan serta keputusan yang 

ditentukan oleh Ieınbaga pcndıdıkan terkait nıampu 

dicermati, dilakukan secara efektif dan efisien oleh 

peneliti. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi peneliti adalah tahap sangat 

penting dalam penelitian kualitatif kaıena dengan 

ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan 

sudalı ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam 

mandiri. Penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 

pihak-pihak yang benar-benar memiliki kompetensi 

dalam hal tersebut. Adapun Jenis data yang terkumpul, 

sepertl data primer dan data sekunder. Data primer bisa 

diartikan sebagai data ya berupa buku, tulisan, hasil 

wawancara serta dokumen-dokumen yang berkaitan 

langsung dengan topik pembahasan. Untuk data 

sekunder bisa diartikan sebagał data yang menguatkan 

data primer (yang sudah diperoleh) dari hasil wawancara 
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maupun pengamatan langsung secara observasi. seperti 

buku, majalah dan hasil buah pemikiran seseorang.  

Sedangkan sumber data menurut buku karya 

Noeng Muhajir yang digunakan dalam meneliti ini 

adalah data kualitatif. Data kualitatif diartikan sebagai 

data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan 

angka. Yang termasuk data kualitatif ini adalah 

gambaran umum objek penelitian yang meliputi: sejarah 

singkat berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, 

tenaga pendidik dan kependidikan serta standart 

penilaian.  

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mendukung keperluan penganalisisan data 

penelitan, peneliti memerlukan sejumlah data 

pendukung dan lingkup internal Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo maupun dari lingkup eksternal 

masyarakat sekitar madrasah. Maka teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dłsesuaikan dengan jenis data yang 

diambil, antara lain: 

a. Pengertian dan Jenis-jenis Observasi 

1. Pengertian Observasi  

Menurut Nasution, observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan 

                                                           
 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : 

Rakesarasin, 1996 ), 2 
 Ibid, 2 
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sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat 

canggih, sehingga benda-benda kecil (proton 

dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda 

ruang angkasa) dapat diobservasi jelas.  

2. Jenis-jenis observasi 

a. Observasi Terstuktur 

Observasi terstuktur adalah observasi 

yang telah dirancang secara sistematis 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan di 

mana tempatnya. Jadi, observasi terstuktur 

dapat dilakukan apabila peneliti telah 

mengerti dengan pasti tentang variable yang 

akan diamati. Dalam melakukan pengamatan 

peneliti menggunakan instrument penelitian 

yang telah teruji validitas dan reabilitasnya. 

Pedoman wawancara terstuktur atau angket 

dapat juga digunakan sebagai pedoman 

untuk melakukan observasi. Misalnya, 

peneliti akan melakukan pengukuran 

terhadap kinerja pegawai yang bertugas 

dalam pelayanan IMB (Ijin Mendirikan 

Bangunan), maka peneliti dapat menilai 

setiap perilaku dan ucapan dengan 

menggunakan instrument yang digunakan 

untuk mengukur kinerja pegawai tersebut.  

 

 

                                                           
 Noeng Muhajir, 5 
  Sugiyono, 205 
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b. Observasi Tidak Terstuktur 

Observasi tidak terstruktur adalah 

obscrvasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan 

diobservasi, Hal ini dilakukan karena 

peneliti tidak mengerti secara pasti tentang 

apa yang akan diamati. Dalam melakukan 

pengamatan peneliti tidak menggunakan 

instrumen yang baku, hanya berupa rambu-

rambu pcngamatan.  

3. Pengertian dan Jenis-jenis Wawancara 

a. Wawancara 

Menurut Lîstcrberg. wawancara 

adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Wawancara juga 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemuknn 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendsarkan diri pada 

Iaporan tentang diri sendiri atau self-report 

atau setidak-setidaknya pada pengatahuan 

maupun keyakinan pribadi. 

                                                           
  Sugiono , 205  
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Jadi. dengan wawancara peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

tentang partisipan dalam menginterpretasikan 

situasi dan fenomena yang terjadi, di mana 

hak ini tidak bisa ditentukan melalui 

obscrvasi.  

b. Jenis-jenis wawancara, antara lain:
 

1. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data, bila 

penelitian atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang 

informasi yang akan diperoleh. Oleh 

karena itu dalam wawancara,  pengumpul 

data telah menyiapkan instrument 

penelitian berupa pertanyaanpertanyaan 

tertulis yang tematif jawabannya telah 

disiapkan. Dengan wawancara terstruktur 

ini setiap responden  diberi pertanyaan 

yang sama dan pengumpul data 

mencatatnya.  

2. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan instrument 

wawancara yang telah disusun secara 

sistematis dan lengkap untuk 

                                                           
  Sugiono, 317  
  Sugiyono, 194 



55 
 

 
 

pengumpulan datanya. Pedoman  

wawancara   yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. Misalnya, apakah 

pendapat Bapak/Ibu terhadap kebijakan 

pemerintah terhadap Perguruan Tinggi 

Berbadan Hukum? Dan bagaimana 

peluang masyarakat mskin dalam 

memperoleh pendidikan tinggi dan 

bermutu.  

 

F. Teknis Analisis Data 

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahanbahan lain, sehingga mudah difahami dan  

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Sedangkan menurut Susan Stainback, analisis data 

merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian 

kualitatif. Analisis ini digunakan untuk memahami 

hubungan dan konsep dalam data menimbulkan 

hipotesis yang  dapat dikembangkan dan dievaluasi. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari dua 

pernyataan diatas bahwa 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 unit-unit, melakukan 

                                                           
  Sugiyono, 197 
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sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari serta membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

dan orang lain.  

Langkah-langkah analisis data terdapat tiga 

komponen, antara lain:  

1. Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan padahal hal yang 

penting, mencari tema dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pcngumpulan data dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data 

 Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles 

dan Hubermen (1984 ) penyajian data adalah teks 

yang bersifat naratif dengan melakukan penyajian 

data, maka akan mempermudah untuk difahami apa 

yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.  

3. Penarikan Kesimpulan 

 Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan 

awal masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

                                                           
  Sugiyono, 334 
 Sugiyono, 338  
 Sugiyono, 341  
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berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang kuat, valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian, kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah. Dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang sudah penelitian 

berada di lapangan.  

 

G. Pengecekkan Keabsahan Temuan 

1. Pengertian Triangulasi             

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus mengkaji 

kredibilitas data yang berate mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan 

                                                           
  Sugiyono 345  
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teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dan sumber yang sama. 

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, 

wawancara mendalam dan dokumentasi untuk 

sumber data yang sama secara serempak.  

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan 

data dari sumber yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama. Jadi, nilai dari teknik 

pengumpulan data dengan triangulasi adalah 

untuk mengetahui data yang diperoleh convergent 

(meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh 

karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi 

dalam pengumpulan data, maka data yang 

diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti  

(Mathinson:1988).  

2. Jenis-jenis Triangulasi 

Ada beberapa hal jenis-jenis triangulasi, antara lain: 

a. Triangulasi sumber, berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama. 

b. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara.  

c. Mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. 

d. Triangulasi waktu, sering mempengaruhi 

kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan 

                                                           
  Sugiyono, 332 
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wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. 

e. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secaraberulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara 

mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti 

lain yang diberi tugas melakukan 

pengumpulan data.  

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

1. Tahap  Perencanaan 

a. Pemilihan masalah, 

b. Latar belakang masalah 

c. Perurmusan masalah 

d. Tujuan dan manfaat penelitian 

e. Telaah pustaka 

f. Kerangka teoritis/konseptual 

g. Perumusan hipotesis 

h. Metode penelitian  mencakup prosedur dan alat 

yang digunakan seperti populasi, sampel, 

variabel, instrnmen, statistik. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data  

b. Pengolahan data: menyuting, mengkodekan, 

mentabulasi 

c. Analisis data 

d. Penafsiran hasil analisis 

                                                           
  Sugiyono, 
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e. Kesimpulan, berisi. 

3. Tahap Penulisan Laporan  

a. Kalangan pembaca 

b. Kerangka isi laporan 

c. Format dan tatacara penulisan ilmiah. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan sebutan 

kota Reog karena Ponorogo merupakan kota asal 

kesenian Reog yang sudah terkenal oleh dunia, 

disamping itu Kabupaten Ponorogo juga dikenal 

sebagai kota Santri dikarenakan Ponorogo terdapat 

pesantren besar atau kecil, seperti Pondok Pesantren 

Darussalam Gontor yang sudah dikenal dari berbagai 

daerah di Indonesia bahkan penjuru dunia. Dilihat 

dari dunia pendidikan, Ponorogo tidak saja 

pesantrennya yang terkenal, namun banyak juga 

perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang 

terkenal, diantaranya: Imstitut Agama Islam Negeri 

Ponorogo, Universitas Darussalam Gontor, 

Universitas Muhammadiyah, Universitas Merdeka, 

Universitas Wali Songo Ngabar dan INSURI.  

Begitu juga dengan tingkat dasar terdiri dari lembaga 

PAUD, TK, SD/MI, tingkat menengah SMP/MTs 

dan tingkat atas SMA/MA/SMK. Salah xatunya 

MAN 2 Ponorogo. 

Berbicara sejarah berdirinya Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo tidak dapat terlepas dari 

sejarah panjang perjalanan PGAN Ponorogo.  

Berdirinya PGAN berawal  dari PGA swasta 

Ronggowarsito Tegalsari Kecamatan Jetis 
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Kabupaten Ponorogo yang berdiri tahun 1966  atas 

inisiatif para tokoh ulama’ Tegalsari, diantaranya 

Kyai Muchsin Qomar, Kyai Sarjuni, Kyai Yasin dan 

Kyai Iskandar yang kemudian pindah ke Karang 

Gebang Jetis. Pada tahun 1968  PGA 4 tahun dengan 

kepala sekolahnya Bapak Zubairi Maskur (alm).  

Sedangkan pada tahun 1970  berdasarkan Surat 

Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia 

Nomor 240  Tahun 1970 , PGAN 4 Jetis dinaikkan 

statusnya menjadi PGAN 6 tahun Jetis Ponorogo 

dengan pembagian dari kelas 1 sampai kelas 4 yang 

durasi lama belajarnya selama 4 tahun yang dikenal 

dengan sebutan Pendidikan Guru Agama Pertama 

(PGAP) dan kelas 5 sampai kelas 6 lama belajarnya 

hanya 2 tahun yang dikenal dengan sebutan 

Pendidikan Guru Agama Atas.  

Kemudian, pada tahun 1978  berdasarkan 

Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 19 

Tahun 1978  PGAN 6 tahun dirubah kembali 

menjadi PGAN 3 tahun. Maka PGAN 6 tahun  

dibagi menjadi 2, yaitu kelas 1, 2, 3 menjadi MTsN 

Jetis  dan 4, 5, 6 menjadi PGAN Ponorogo.  

Seiring dengan perkembangan proses 

pembelajaran, PGAN dipindah atas dasar perintah 

dari pusat supaya PGAN pindah ke kota dikarenakan 

belum memiliki gedung sendiri, maka menyewa 

gedung di sebelah utara Masjid Agung Ponorogo dan 

menyewa rumah-rumah penduduk disekitarnya. 

Tahun 1980  PGAN baru bisa menempati  gedung 

milik sendiri di Kelurahan Keniten Kecamatan 
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Ponorogo, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Nomor 

381  Ponorogo.  

Dalam rangka untuk meningkatkan 

Pendidikan Guru Agama di Sekolah Dasar/ 

Madrasah Ibtidaiyah adalah dengan meningkatkan 

kualitas Guru Pendidikan Agama di SD/MI dari 

jenjang Pendidikan Menengan (PGA) menjadi 

pendidikan tinggi. Melalui Surat Keputusan 

Kementerian Agama Nomor 1990  PGAN Ponorogo 

dialihfungsikan menjadi Madrasah Negeri II 

Ponorogo dan melalui Surat Keputusan 

Penyempurnaan tanggal 27 Januari 1992  Nomor 42 

Tahun 1992  menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo.  

2. Letak Geografis 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo  salah 

satu lembaga pendidikan formal bernaung dibawah 

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag 

RI) yang berada di wilayah perkotaan, tepatnya di 

Jalan Soekarrno Hatta Nomor 381  Ponorogo, 

menempati tanah seluas 9788  m. Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo merupakan alih fungsi dari 

PGAN dengan Nomor Statistik Madrasah 

131135020002  yang berdiri pada tahun 1990  dan 

dipimpin langsung oleh Bapak Z. A. Qaribun, B. BA 

dengan masa jabatan 1990-1996 .  

Secara geografis (letak) Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo sangat strategis, tepatnya 

disebelah selatan Terminal Seloaji yang sekaligus 

disebelah Terminal Seloaji terdapat beberapa pondok 
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pesantren, seperti Pondok Pesantren Thariqul Huda, 

Cekok, Pondok Pesantren NuruL Hikam, Keniten, 

Pondok Pesantren Ittihadul Ummah  dimana 

sebagian siswa-siswi yang berasal dari luar/dalam 

Ponorogo bisa mengemban ilmu, mengabdi dan 

bertempat tinggal di pondok pesantren tersebut. 

Letak strategis ini memungkinkan Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo menjadi madrasah yang terus 

berkembang dan memiliki prospek yang baik.  

Dengan letak geografis yang sangat strategis, 

tujuan didirikannya madrasah ini adalah untuk 

memperkokoh dasar agama Islam pada generasi 

muda dengan adanya kepercayaan masyarakat baik 

dari golongan tokoh masyarakat, tokoh agama serta 

kalangan usahawan yang menyekolahkan putra-

putrinya di madrasah tersebut, sehingga madrasah 

dituntut untuk professional dalam pengelolaan 

maupun berbuat lebih banyak lagi pelayanan 

masyarakat di bidang pendidikan menuju madrasah 

standar nasional. 

Prestasi akademik dan non akademik yang 

telah diraih madrasah ini, diantaranya perlombaan 

olympiade Matematika, IPA, Bahasa dan bidang 

keagamaan.  Lebih dari seratus piala terpampang di 

pintu gerbang dan ruang  Tata Usaha sebagai bukti 

prestasi. 
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3. Identitas Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo 

Nomor Identitas Madrasah : 20584466  

Nomor Statistik Madrasah   : 131135020002  

Alamat Madrasah : Jalan Raya Soekarno 

Hatta No. 381  

Kecamatan  :  Ponorogo 

Kabupaten/Kota : Ponorogo  

Provinsi : Jawa Timur 

Kode Pos  : 63412  

No. Telepon : (0352 )-481168  

E-mail : man2ponorogo@gmail.com  

Status Madrasah  : Negeri 

No. Akte Pendirian/ 

Kelembagaan  :  SK Menteri Agama No. 

42 Tanggal 27 Januari 

Tahun 1992    

Luas Tanah Madrasah : 9788  m
2 

Luas Bangunan Madrasah : 2444  m
2 

Status Tanah : Pemerintah 

Status Akreditasi/Tahun : A/ 2016  

 

4. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo 

a. Visi Madrasah 

Visi Indikator 

1. Religius   a. Berakhlakul karimah 

b. Tertib dalam shalat 

Dhuhur dan shalat 

mailto:man2ponorogo@gmail.com
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Dhuha 

c. Tertib dalam membaca 

Al-Qur’an dan Asmaul 

Husna 

2. Unggul a. Unggul dalam 

kedisiplinan 

b. Unggul dalam 

pengembangan 

kurikulum 

c. Unggul dalam proses 

pembelajaran 

d. Unggul dalam 

perolehan NUN 

e. Unggul dalam 

persaingan melanjutkan 

ke jenjang perguruan 

tinggi 

f. Unggul dalam 

olimpiade dan OSN 

g. Unggul dalam karya 

ilmiah remaja 

h. Unggul dalam lomba 

kreativitas 

i. Unggul dalam lomba 

kesenian 

j. Unggul dalam lomba 

atau pertandingan 

olahraga 

k. Unggul dalam 

manajemen madrasah 
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3. Berbudaya a. Cinta kearifan budaya 

local 

b. Berbudaya lingkungan 

4. Integritas  a. Terintegrasi antara 

ilmu agama dan ilmu 

umum 

b. Terintegrasi antara 

akademik dan non 

akademik. 

Tabel 4.1 Visi Madrasah 

 

b. Misi Madrasah  

1.  Religius 

a. Mewujudkan perilaku yang berakhlakul 

karimah bagi warga madrasah 

b. Meningkatkan kualitas ibadah 

c. Menjaga keistiqamahan pelaksaan shalat 

jama’ah Dhuhur dan shalat Dhuha 

d. Mewujudkan tertib do’a dan membaca 

Al-Qur’an 

2.  Unggul 

a. Meningkatkan karakter unggul dalam 

kedisiplinan 

b. Memperkokoh kedisiplinan 

c. Meningkatkan kualitas pengembangan 

kurikulum 

d. Meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran 

e. Mewujudkan peroleh NUN yang tertinggi 
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f. Meningkatkan daya saing peserta didik 

dalam melanjutkan jenjang yang lebih 

tinggi  

g. Memperoleh juara KSM dan OSN tingkat 

regional maupun nasional 

h. Menjuarai olimpiade Tingkat Nasional 

i. Meningkatkan kejuaan Karya Ilmiah 

Remaja 

j. Meningkatkan kretivitas peserta didik 

k. Meningkatkan kejuaraan kreativitas 

peserta didik 

l. Meningkatkan kegiatan bidang bidang 

kesenian 

m. Meningkatkan perolehan juara bidang 

kesenian 

n. Meningkatkan kegiatan bidang olahraga 

o. Meningkatkan perolehan juara bidang 

olahraga 

p. Meningkatkan kualitas manajemen 

madrasah 

q. Meningkatkan sarana dan prasarana yang 

memadai. 

3. Berbudaya 

a. Meningkatkan rasa suka pada kearifan 

budaya local 

b. Meningkatkan peran warga madrasah 

dalam budaya pelestarian lingkungan 

c. Meningkatkan kesadaran warga madrasah 

dalam budaya pencegahan kerusakan 

lingkungan 
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d. Meningkatkan peran warga madrasah 

dalam budaya pencemaran lingkungan. 

4. Integritas 

a. Meningkatkan integritas antara ilmu 

agama dan ilmu umum 

b. Meningkatkan integritas antara akademik 

dan non akademik. 

5. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo 

Menurut penulis, organisasi adalah kerjasama 

dua orang atau lebih dalam suatu keadaan yang 

terkoordinir untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Di dalam organisasi ada sejumlah orang, ada struktur, 

tujuan-tujuan yang dikehendaki, aturan serta 

prosedur. Jadi, organisasi adalah wadah yang 

memungkinkan sekelompok atau masyarakat dapat 

meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai 

oleh individu maupun berkelompok (bekerja secara 

tim). Berikut bagan struktur organisasi yang berada 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo: 
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Bagan Struktur Organisasi Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo 

 

 

6. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen 

yang dapat menentukan keberhasilan dari proses 

pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya sarana 

dan prasarana yang memadai (lengkap), maka proses 

pendidikan maupun pengajaran akan berjalan lancer. 

Karena sarana prasarana adalah salah satu organ 

vital bagi sebuah lembaga pendidikan. Berikut data 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo, antara lain: 

 

 

 

            Waka Humas 

Jj         Hastutik B. R,  

                    S. Ag  
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Tabel 4.2  Sarana dan Prasarana 

 

 

NO. 

 
Jenis Bangunan Jumlah 

Kondisi Bangunan 

Baik 
Rusak  

Ringan 

Rusak 

Berat 

  1. Ruang Kelas 36 36   

  2. Ruang Kepala 

Sekolah 

   1    1   

  3. Ruang Tata Usaha     1     1   

  4. Ruang Guru    1     1   

  5. Perpustakaan     1     1   

  6. Laboratorium  

a. Fisika  

b. Kimia  

c. Biologi  

d. Bahasa  

e. Komputer  

 

   1 

   1 

   1 

   1 

   2 

 

   1 

    1 

    1 

    1 

    2 

  

  7. Aula     1     1   

  8. Ruang Seni/  

Ruang Keterampilan 

            

1 

    1   

  9. Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah 

(UKS) 

    1     1   

10. Ruang OSIS dan 

Pramuka 

    1     1   

11. Ruang BP     1     1   

12. Musholla      1     1   

13. Kamar Mandi   10  10   

14. Tempat Parkir      3    3   

15. Gedung Olahraga 

(GOR) 

    1    1   

16.  Koperasi Siswa      1    1   

17. Gazebo      1    1   

 Jumlah    66   66    
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Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 

sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah Negeri 

2 Ponorogo memadai (lengkap) dan berpredikat 

sangat baik. Baik dari sektor perawatan, 

pemeliharaan ataupun dari sektor kuantitasnya, 

seperti ruangan laboratorium, ruang ekstrakulikuler 

dan ruang pengurus sekolah sangat memadai. Hal ini 

dikarenakan madrasah tersebut sudah memiliki 

akreditasi A, sehingga semua fasilitas yang ada 

sangatlah baik. 

7. Keadaan Guru Pendidik Madrasah Aliyah Negeri 

2 Ponorogo 

Menurut penulis, guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan 

mengevaluasi peserta didik yang sangat ikhlas  guna 

mengajarkan siswa-siwinya untuk mencerdaskan 

para siswa. Peranan guru sangatlah penting dalam 

dunia pendidikan karena selain mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik, guru juga dituntut 

untuk memberikan pendidikan karakter dan menjadi 

contoh karajter yang baik bagi anak didiknya. 

Berikut data keadaan guru peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 
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NO. Indikator Kriteria Jumlah 

   

 

 

1. 

Kualifikasi 

Tenaga Pendidik 

& Tenaga 

Kependidikan 

<= SMA 

Sederajat 

16 

D1 - 

D2 - 

D3 2 

S1 65 

S2 24 

S3 - 

Jumlah                   

107  

 

2. 

 

Sertifikasi  

Sudah  62 

Belum     1 

Jumlah  63  

 

3. 

 

Gender  

Pria  56 

Wanita  51 

Jumlah  107  

 

 

4. 

 

 

Status 

Kepegawaian  

PNS  69 

GTT 22 

GTY - 

PTT 16 

Jumlah  107  

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Pangkat/ 

Golongan  

I c      1 

II a      3 

II b  -      

II c      1 

II d   - 

III a     4 

III b      5 

III c     17 

III d    14 

IV a      21 

IV b        3 

Di atas IV  b     - 

Non PNS     38 

Jumlah  107  
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NO. Indikator Kriteria Jumlah 

 

 

 

6. 

 

 

 

Kelompok Usia  

Kurang dari 30   14 

31-40     28 

41-50    41 

51-60    24 

Di atas 60 tahun   - 

Jumlah  107  

 

 

 

7. 

 

 

 

Masa Kerja  

Kurang dari 6 

tahun  

  17 

6-10  tahun    32 

11-15  tahun    26 

16-20  tahun   14 

21-25  tahun     10 

26-30  tahun       8 

Lebih dari 30 

tahun  

   - 

Jumlah  107  

Tabel 4.3  Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

 

Hasil penelitian di atas, tenaga pendidik dan 

kependidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo sangat merata baik dari jumlah kualifikasi, 

sertifikasi, gender, status kepegawaian, 

pangkat/golongan, kelompok usia dan masa kerja 

maupun dengan kriteria yang dipersyaratkan atau 

dibutuhkan madrasah. Hal ini dilakukan guna 

menimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dan 

proses pembelajaran semakin baik karena 

pendidiknya memiliki jam terbang pengalaman yang 

memuaskan dan peserta didik bisa belajar dengan 

baik.  
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8. Keadaan Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo        

a. Data Jumlah Kelas X 

 
Tabel 4.4  Data jumlah siswa-siswi kelas X 

 

b. Data Jumlah Kelas XI 

 
Tabel 4.5  Data jumlah siswa-siswi kelas XI 

 

c. Data Jumlah Kelas XII 

 
Tabel 4.6  Data jumlah siswa-siswi kelas XII 

  

d. Data Jumlah Keseluruhan Siswa Laki-laki 

dan Perempuan 

 
Tabel 4.7  Data jumlah keseluruhan siswa-siswi 

MAN 2 Ponorogo 
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e. Data Jumlah Siswa, Pendidik dan Jumlah 

Rombel (Ruang Kelas) 
Uraian Jumlah Satuan  

Jumlah Siswa Laki-laki  305 Orang  

Jumlah Siswa Perempuan  863 Orang  

Jumlah Siswa Keseluruhan 1168 Orang  

Jumlah Guru 84 Orang  

Jumlah Rombel  36 Rombel  

Tabel 4.8  Data jumlah siswa, pendidik dan 

jumlah ruang kelas (rombel) 

 

f. Data Jumlah Siswa-siswi dalam 4  Tahun 

Terakhir 

 
Tabel 4.9  Data jumlah siswa-siswi dalam 4 

tahun terkahir 

 

g. Data Kelulusan Siswa dalam 3 Tahun 

Terakhir 

 
Tabel 4.10   Data jumlah kelulusan dalam 3 

tahun terakhir 

 

Hasil penelitian di atas bahwasanya 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo dari segi  

kuantitas banyak minat yang ingin mencari ilmu di  

madrasah tersebut, dilihat dari beberapa tahun 

terakhir yang setiap  tahunnya dalam membuka atau 
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menerima peserta didik terus meningkat baik dari 

jumlah siswa-siswinya yang terbagi dalam 30 

rombel (ruang kelas), jumlah kelulusan dalam 4 

tahun  terakhir yang juga banyak melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau maupun 

melanjutkan keprofesi lainnya.  

Dari kuantitas yang dimiliki oleh Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo, pengembangan 

manajemen khususnya bidang public relation 

(kehumasan) harus selalu ditingkatkan, bekerja keras 

dalam membangun kepercayaan masyarakat 

sehingga banyak calon peserta didiik yang mendaftar 

di madrasah tersebut. Untuk itu, peran humas dirasa 

cukup penting guna dijadikan media dalam 

membangun citra positif di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Ponorogo. 

9. Kegiatan Ekstrakulikuler Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo 

Setiap lembaga manapun baik lembaga 

pendidikan atau lembaga perusahaan pasti memiliki 

tujuan yang berbeda-beda dalam mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan. Khususnya lembaga 

pendidikan yang berada di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Ponorogo yang memiliki kualitas pembelajaran, 

kualitas dari tenaga pendidik/kependidikan maupun 

berkualitas dalam pelayanan dalam menerima setiap 

tamu yang ada. Dari hal tersebut kita bisa 

mengetahui, suatu lembaga ataupun organisasi dalam 

mencapai tujuanb bisa dikatakan berhasil karena 

adanya kegiatan-kegiatan diluar jam mata pelajaran 
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madrasah (ekstrakulikuler). Ekstrakulikuler di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, diantaranya: 

a. Karya Ilmiah Remaja 

b. Pramuka 

c. Palang Merah Remaja (PMR) 

d. Kesenian, seperti reog, musik, tari dan teater 

e. Olahraga, seperti futsal, basket, volli, taekwondo, 

bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan dan 

renang. 

f. Majelis Ta’lim, seperti kajian aktual, hadrah, 

kaligrafi, tilawatil qur’an dan  muhadarah. 

g. English Club 

h. Bimbingan olimpiade 

i. Paskibraka 

j. Robotik 

k. Tehnik informatika 

l. Polisi Keamanan Sekolah (PKS) 

m. Arabic Club 

n. Fotografi . 

Jadi penelitian di atas, Madrasah tersebut 

sangat penuh kegiatan diluar jam waktu pelajaran. 

Mulai dari ekstrakulikuler dalam bidang keagamaan, 

umum maupun yang berkaitan kesehatan jasmani. 

Dari hal tersebut, semua kegiatan ditujukan seluruh 

elemen warga madrasah guna menciptakan insan 

yang bertanggung jawab, mandiri, disiplin, berbudi 

pekerti dan mampu menghadapi tantangan (tidak 

pantang menyerah).  
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B. Deskripsi Data Khusus 

Temuan khusus dalam hasil penelitian ini 

diarahkan pada upaya mengungkapkan hasil penelitian 

di lapangan yang berpedoman pada tiga masalah 

penelitian, yaitu: 

1. Strategi manajemen public relation dalam 

membangun citra Madrasah di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo. 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat 

manajemen public relation dalam membangun citra 

Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 

3. Hasil yang dicapai manajemen public relation dalam 

membangun citra Madrasah di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo. 

 

1. Strategi yang Di terapkan oleh 

Manajemen Public Relation dalam 

Membangun Citra Madrasah di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo. 

Dalam upaya membangun citra madrasah 

memang tidak dapat dibebankan hanya salah satu 

pihak saja, namun pelaksanaannya perlu kerjasama 

seluruh anggota madrasah. 

Dalam proses membangun citra madrasah 

tersebut, kualitas pemimpin yang dimiliki madrasah 

sangat menentukan pencapaian suatu tujuan, karena 

dalam pelaksanaanya seorang pimpinan merupakan 

sosok yang berpengaruh dalam memimpin orang, 

memimpin pelaksanaan pekerjaan dan 
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menggerakkan sumber-sumber yang ada. Oleh 

karena itu, dalam membangun citra madrasah 

seorang pemimpin tidak mampu mengerjakan 

dengan sendirinya maka pemimpin tersebut 

memberikan wewenang kepada bidang kehumasan 

agar dapat bekerjasama dalam menentukan strategi 

yang akan digunakan dalam membangun citra 

madrasah tersebut. 

Strategi kegiatan humas ini merupakan salah 

satu alternatif yang digunakan untuk mencapai 

tujuan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak 

Nasta’in, S. Pd., M. Pd. I selaku kepala Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo  di dalam strategi yang 

efektif untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada walimurid/calon walimurid adalah: 

a. Memahami keadaan internal dan ektrenal 

madrasah 

Dengan memahami keadaan internal dan 

eksternal madrasah akan lebih mudah 

mengetahui kekuatan dan kelemahan dari 

madrasah itu sendiri. Berdasarkan hasil 

wawancara kepada Bapak Nasta’in, S. Pd, M. Pd. 

I, pada tanggal 5 Maret 2019  diruang kepala 

sekolah sebagai pemimpin dalam membangun 

citra madrasah yaitu: 
“Dalam membangun citra madrasah yang 

saya lakukan sebagai pemimpin madrasah 

adalah memahami dahulu keadaan madrasah 

(internal dan eksternal),  seperti apa dan 

setelah difahami betul maka saya dapat 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
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memaksimalkan dalam membangun citra 

madrasah yang lebih baik serta berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan.”  

 

Jadi hasil wawancara tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan 

oleh kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

dalam membangun citra  adalah mengidentifikasi 

kelemahan maupun kekuatan madrasah untuk 

dapat mengambil sebuah keputusan langkah-

langkah yang akan dilakukan guna perbaikan 

madrasah tersebut. 

 

b. Memperbaiki kondisi fisik dan non fisik 

madrasah 

Setelah dilakukan pemahaman keadaan 

madrasah maka langkah-langkah selanjutnya 

adalah memperbaiki kondisi fisik maupun non 

fisik madrasah agar masyrakat dapat menerima 

keberadaan madrasah dan mendapatkan citra 

positif dari kalangan masyarakat. Adapun 

perbaikan fisik, yaitu perbaikan yang dilihat 

langsung oleh masyarakat seperti adanya 

perbaikan (penambahan) ruang kelas, adanya 

perubahan tatanan sekolah dan terdapat kotak-

kotak saran yang disediakan madrasah tersebut. 

Sedangkan perbaikan non fisik adalah perbaikan 

yang tidak dapat dilihat langsung oleh 

                                                           
 Lihat Transkip Wawancara nomor:  01/W/05-III/2019  dalam 

Jadwal Penelitian Skripsi 
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masyarakat seperti yang diungkapkan oleh 

kepala madrasah, yaitu: 
“Agar madrasah memiliki citra yang baik 

oleh masyarakat, maka sebagai pimpinan 

madrasah harus membangun sistem yang 

baik sehingga siapapun nanti yang akan 

menjadi kepala humas selanjutnya, citra 

madrasah tidak akan terpengaruh oleh figure 

dari manajer humas iti sendiri karena sistem 

yang baik telah terbangun. Diantaranya 

menjalin kerjasama antara sesama guru 

pendidik dan menjaga hubungan baik antara 

guru, siswa dan wali murid serta masyarakat 

pada umumnya melalui kegiatan-kegiatan 

seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)  

digelar secara terbuka untuk umum. 

Disamping itu, peningkatan prestasi siswa 

akademik maupun non akademik juga terus 

dilakukan guna meningkatkan citra 

madrasah. Inilah salah satu contoh proses 

perbaikan secara non fisik dalam membangun 

citra madrasah.”  

 

Jadi hasil penelitian diatas dapat difahami 

bahwa usaha perbaikan madrasah salah satunya 

dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat 

secara langsung dirasakan oleh masyarakat 

seperti adanya Peringatan Hari Besar Islam 

(PHBI) ataupun kegiatan yang secara tidak 

langsung dirasakan oleh masyarakat untuk 

menjadikan citra madrasah menjadi baik yaitu 

                                                           
 Ibid, Lihat Transkip Wawancara nomor:  01/W/05-III/2019  
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dengan meningkatkan prestasi siswa baik secara 

akademik maupun non akademik. 

 

c. Mengenali madrasah kepada masyarakat dan 

menjalin kerjasama dengan instansi lain. 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan 

formal yang bernuansa islami berfungsi 

menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkompeten dan berakhlak mulia. Dalam 

menjalankan perannya sebagai pencetak sumber 

daya manusia madrasah dituntut untuk dapat 

memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. 

Berdasarkan opini masyarakat tentang mirisnya 

ruang kelas yang masih belum memadai 

ditambah pertahun siswa yang mendaftar di 

madrasah tersebut selalu mengalami peningkatan 

maka setiap lembaga pendidikan yang ingin 

dikenal  masyarakat, maka perlu ada upaya 

pengenalan madrasah kepada masyarakat. Untuk 

mendukung terhadap pencitraan madrasah 

diperlukan peran dari seluruh warga madrasah 

untuk memperkenalkan madrasah kepada 

masyarakat.  Hal ini yang telah disampaikan oleh 

kepala madrasah, sebagai berikut: 
“Dulu pernah sewaktu awal berdirinya 

madrasah, saya duduk di warung ada seorang 

warga sekitar madrasah yang menanyakan 

bahwasanya madarasah kita hanya belajar 

mengaji sehingga mereka ragu untuk 

menyekolahkan putra-putri mereka ke 

madarasah ini. Kita jelaskan kepada mereka 



84 
 

 
 

bahwasanya di madrasah ini tidak hanya 

belajat ilmu keagamaan, namun mengajarkan 

ilmu pengetahuan umum yang sama dengan 

sekolah umum lainnya hanya saja nilai plus 

dari madrasah tudak hanya ilmu pengetahuan 

umum tetapi ilmu agama yang juga 

diajarkan.”  

 

 Jadi penjelasan di atas  dapat diketahui 

bahwa pandangan masyarakat terhadap madrasah 

jauh berbeda dengan yang diharapkan madrasah. 

Masyarakat masih memandang rendah 

pendidikan  yang ada di madrasah tersebut 

dibandingkan dengan sekolah umum. Oleh 

karena itu, manajer humas dan warga madrasah 

harus melakukan upaya pengenalan madrasah 

bahwa madrasah kini bukan lagi sebagai tempat 

belajar mengaji saja tetapi segala ilmu baik ilmu 

umum maupun agama dan kini madrasah hadir 

memiliki kompetensi yang lebih baik lagi dan 

selalu meningkatkan kemampuan agar mampu 

memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.  

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang semakin meningkat, maka kehadiran 

madrasah tersebut diharapkan akan memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan untuk meyakinkan 

eksistensi dan kompetensi madrasah maka, dirasa 

sangat  sangat perlu untuk membangun citra 

                                                           
 Ibid, Lihat Transkip Wawancara nomor:  01/W/05-III/2019  
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madrasah dengan baik, sebagaimana yang 

diungkapkan kepala madrasah, sebagai berikut: 
“Untuk mengenalkan madrasah kepada 

masyarakat, madrasah melakukan pendekatan 

terhadap masyarakat dengan menjalankan 

kegiatan yang melibatkan masyarakat. 

Bahkan dari madrasahpun selalu ikut andil 

dalam kegiatan yang diadakan  masyarakat 

ataupun lembaga lain seperti olympiade sains 

dan matematika, bakti sosial dan kegiatan 

lainnya.”  

 

Jadi pemaparan Bapak Nasta’in selaku 

kepala madrasah harus dilengkapi dengan 

dokumentasi data pendukung, piala dan piagam 

penghargaan yang dapat dilihat di kaur tata usaha 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo.  

 

2. Faktor Pendukung dan Faktor  

Penghambat di dalam Manajemen 

Public  Relation  di  Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

Berdasarkan paparan atau deskripsi oleh 

Bapak Agus Eko Handoyo selaku kepala Tata Usaha 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, pada hari 

Selasa tanggal 5 Maret 2019  di ruang Tata Usaha 

yang menjadikan pelayanan terbaik kepada 

walimurid atau calon walimurid adalah: 
“Lembaga tersebut memberikan job description 

kepada karyawan humas sesuai tugas, pokok, 

fungsi (tupoksi) masing-masing sehingga dalam 

                                                           
 Ibid, Lihat Transkip Wawancara nomor:  01/W/05-III/2019  
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menjalankan pekerjaan, staff tersebut mampu 

bekerja secara maksimal dan mampu mencapai 

suatu tujuan berdasarkan visi, misi madrasah 

yang religius, unggul, berbudaya serta 

integritas.”  

 

Adapun hasil wawancara peneliti 

menyimpulkan bahwa sebagai lembaga pendidikan 

seharusnya pemimpin melakukan monitoring guna 

memberikan job description yang tepat sasaran dan 

menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. 

Apabila pemimpin telah melakukan hal tersebut, 

maka lembaga yang dipimpinnya akan mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan.  

Sedangkan setiap lembaga dari lembaga satu 

dengan lembaga lainnya pasti  memiliki strategi 

yang berbeda dalam membangun citra bagi 

masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti kepada 

Kepala Tata Usaha di lembaga madrasah tersebut, 

strategi yang efektif diantaranya: 
“Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo di dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat 

mempunyai landasan-landasan guna menciptakan 

layanan yang baik dan unggul. Landasan tersebut, 

seperti integritas, profesionalitas, inovasi, 

tanggungjawab dan keteladanan.”  

 

 

 

                                                           
 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/14-III/2019  dalam 

Jadwal Penelitian Skripsi 
 Ibid, Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/14-III/2019  
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Sesuai penjelasan dari kepala Tata Usaha, 

sebagai berikut:  

1. Integritas 

Integritas menurut selaku kepala Tata 

Usaha Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

adalah menekankan konsistensi moral, keutuhan 

pribadi dan kejujuran sehingga dalam 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur atau 

keyakinannya tidak tergoyahkan sedikitpun. 

2. Profesionalitas 

Profesionalitas disini, menurut Bapak 

Agus Eko Handoyo adalah sikap para karyawan 

humas yang benar-benar menguasai profesinya 

(ahli dalam bidangnya masing-masing) 

3. Inovasi 

Sedangkan inovasi menurut beliau adalah 

suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber 

daya sehingga sumber daya tersebut mempunyai 

manfaat yang lebih tinggi bagi manusia. 

4. Tanggung jawab 

5. Keteladanan, sehingga mewujudkan 

madrasah hebat dan bermartabat. 

Jadi hasil wawancara bersama kepala Tata 

Usaha, peneliti menyimpulkan bahwa di dalam 

strategi membangun citra yang efektif harus 

memiliki karakter yang berintegritas tinggi, 

profesionalitas, memiliki inovasi, bertanggungjawab 

atas apa yang dikerjakan dan memiliki keteladanan. 

Apabila pemimpin yang telah mempunyai karakter 

tersebut, lembaga yang dipimpinnya akan semakin 
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bagus, pengalaman yang baik dan layanan terhadap 

walimurid atau calon walimurid semakin berkualitas.  

Di lembaga apapun, pasti memiliki faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan suatu lembaga dan 

memiliki hambatan-hambatan. Faktor yang 

mendukung dan hambatan di dalam menjalankan 

suatu pekerjaan, diantaranya: 

1. Faktor Pendukung 

Berdasarkan wawancara kepada kepala 

Tata Usaha, faktor yang mendukung dari 

keberhasilan lembaga adalah:  

a. Dilaksanakannya workshop 

Dilaksanakannya workshop yang 

ditetapkan oleh madrasah tersebut adalah 

setiap 2-3 bulan sekali guna mengatasi 

masalah diinternal lembaga terutama pada 

bidang kehumasan. 

b.  Dilaksanakannya pendidikan dan latihan 

(diklat) 

Dilakukan baik di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo maupun di Kabupaten. 

2. Faktor Penghambat 

Berdasarkan wawancara kepada kepala 

Tata Usaha di madrasah tersebut, faktor 

penghambatnya adalah: 

a. Masih kurangnya tenaga professional 

terutama dalam bidang Ilmu Teknologi (IT) 

b. Masih kurangnya sarana dan prasarana 

madrasah, seperti computer, internet atau Wi-

Fi. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa di dalam 

keberhasilan suatu lembaga memiliki faktor-

faktor yang mempengaruhinya dan keberhasilan 

lembaga tidak terlepas dari hambata atau 

tantangan yang dihadapi. Apabila 2 faktor 

tersebut bisa terjadi lembaga manapun, berarti 

lembaga itu mampu bersaing dengan lainnya 

serta hambatan  yang terjadi dijadikan 

pengalaman berharga. 

 

3. Hasil yang Dicapai Manajemen 

Humas dalam Membangun Citra 

Madrasah Aliyah  Negeri 2 

Ponorogo 

Dalam setiap tindakan yang diambil tentu 

akan memunculkan hasil dari tindakan tersebut. 

Begitu pula dengan hasil dari strategi manajemne 

humas yang diambil untuk membangun citra 

madrasah. Hasil dari pencitraan ini bukan semata 

untuk membawa nama kepala humas sebagai 

manajer yang tangguh, namun jahu dari hal itu 

strategi beliau ambil adalah semata ingin mencapai 

tujuan untuk  membawa madrasah menjadi semakin 

baik dan menjadi madrasah yang dapat berada dihati 

masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan bernuansa islami. 

Selanjutnya, upaya pencitraan yang telah dilakukan 

oleh kehumasan telah perlahan menunjukkan 

hasilnya, antara lain: 
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a. Mewujudkan madrasah yang berkualitas yang 

dapat memenuhi kebutuhan pendidikan 

masyarakat sekitar 

Strategi yang diambil oleh manajemen 

humas dalam membangun citra berdampak 

kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat 

untuk memilih madrasah sebagai tempat untuk 

menyekolahkan putar-putri mereka guna 

mencetak generasi penerus yang lebih baik. Hal 

ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Hastutik 

selaku waka humas Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo yang telah dilakukan wawancara pada 

hari Jum’at, tanggal 1 Maret 2019   bahwa: 
“Jika dilihat dan dibandingkan dengan 

keadaan madrasah pada sebelumnya, 

madrasah sekarang ini sudah mulai 

menunjukkan generalisasi dari yang awalnya 

madrasah dikenal masyarakat sebagai tempat 

mengaji dan belajar pelajaran umum saja. 

Namun pandangan tersebut mulai berubah 

secara perlahan bahwasanya Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo dijadikan pusat 

utama kegiatan keagamaan serta mencetak 

generasi yang bertanggung jawab, mandiri, 

disiplin melalui kegiatan ekstrakulikuler 

pramuka dan Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS).”  

  

Berdasarkan hasil wawancaara di atas 

dapat disimpulkan bahwa telah ada perubahan 

                                                           
 Lihat Transkip Wawancara nomor: 03/W/01-III/2019  dalam 
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pandangan masyarakat tentang diri madrasah 

dimana yang awalnya masyarakat sekitar melihat 

madrasah tersebut sebagai tempat mengaji saja 

maka setelah adanya upaya pencitraan dan 

perbaikan maka masyarakatpun menjadi lebih 

mampu menerima kehadiran madrasah yang 

lebih baik.  

b. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat 

Dengan upaya peningkatan kualitas 

madrasah, hal ini juga meningkatkan kualitas 

pendidikan masyarakat sekitar dimana para 

peserta didik telah memiliki semangat untuk 

berprestasi dan memiliki kemampuan untuk 

melanjutkan ke jenjang selanjutnya untuk 

kehidupan yang lebih baik. Hal ini didukung oleh 

penyampaian pimpinan humas tentang 

peningkatan minat siswa guna melanjutkan 

jenjang pendidikan mereka ke jenjang 

berikutnya: 
“Dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, siswa kami semakin banyak 

yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan 

(Perguruan Tinggi Negeri) mereka ke jenjang 

selanjutnya. Oleh karena itu, maka kamipun 

selalu mendorong dan membekali, 

membimbing mereka dengan semangat untuk 

meningkatkan selalu menjadi lebih baik dari 

hari ke hari. Dan ketika, kami 

mengkonfirmasi kepada walimurid, mereka 

memberikan respon positif.”  

                                                           
 Ibid, Lihat Transkip Wawancara nomor: 03/W/01-III/2019  



92 
 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa upaya bimbingan 

dan pembekalan yang dilakukan telah 

mendapatkan respon positif dari pihak walimurid 

yang tidak lain adalah masyarakat sekitar dimana 

madrasah mampu menunjukkan kualitas 

pendidikan masyarakat dengan melalui 

peningkatan prestasi peserta didik  dan mampu 

memotivasi mereka guna menjadi lebih baik 

salah satunya yaitu dengan melanjutkan 

pendidikan mereka ke jenjang pendidikan 

selanjutnya. 

c. Kultur masyarakat yang agamis merupakan 

pendorong utama bagi Madrasah Aliyah Negeri 

2 Ponorogo menjadi pusat kegiatan keagamaan 

Dengan kehadiran madrasah di tengah-

tengah masyarakat sekarang sungguh berdampak 

positif terhadap kultur masyarakat yang agamis 

karena peserta didik tidak hanya mendapatkan 

ilmu sesuai dengan mata pelajaran yang ada, 

namun mereka juga di ajarkan tentang 

bagaimana praktek dan pelaksanaan sosok 

pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Dan 

selanjutnya sehubungan dengan kegiatan yang 

telah dilakukan oleh madrasah seperti yang 

dipaparkan oleh waka humas menyampaikan 

bahwa: 
“Pengabdian pada masyarakat diantaranya 

bakti sosial. Selain itun kami mengadakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan pada 
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Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), seperti 

Maulid Nabi Muhammad SAW., Isra’ Mi’raj, 

pondok Ramadhan dengan tetap berdasarkan 

pantauan dan bimbingan guru Agama dan 

acara seperti ini disambut positif oleh 

masyarakat sekitar maupun walimurid.”  

 

Adapun hasil wawancara di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa yang telah dilakukan 

madrasah sangat disambut baik oleh masyarakat. 

Hal ini karena pengabdian yang dilakukan 

merupakan kegiatan yang sesuai dengan budaya 

sekitar dan sangat membantu terhadap harapan 

serta kebutuha masyarakat. 

d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

keberadaan madrasah 

Meningkatkan kepercayaan terhadap 

keberadaan madrasah dengan bukti jumlah siswa 

yang dari tahun ke tahun bertambah menjadi 

semangat bagi warga Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo untuk selalu berprestasi. Selain dari 

kultur madrasah yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat sekitar, keberadaan  madrasah negeri 

tersebut memang sangat menjadi harapan guna 

lebih meningkatkan kualitas pendidikan mereka 

dengan menyekolahkan putra-putri mereka di 

madrasah ini. Dari tahun ke tahun jumlah siswa-

siswi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

                                                           
 Ibid, Lihat Transkip Wawancara nomor: 03/W/01-III/2019  



94 
 

 
 

menjadi meningkat yang sejalan dengan 

meningkatnya kualitas pendidikan.  

Selain dalam bentuk peningkatan jiwa 

sosialisme siswa dan guru madrasah, hal lain 

yang dikagumi oleh masyarakat yaitu 

peningkatan bentuk fisik dari madrasah yang 

menjadi madrasah semakin elok dalam 

penampilan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu 

Hastutik selaku waka Humas bahwa: 
“Berdasarkan pengamatan dan data-data yang 

terkumpul dengan bertambahnya siswa dalam 

tahun ke tahun belakangan ini bangunan 

madrasah juga dilakukan penambahan, 

seperti ruang kelas dan peñata ruang 

ekstarkulikuler lebih tertata rapi serta taman-

taman dihalaman sekolah semakin indah.”  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas 

peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses 

peningkatan citra madrasah, strategi yang 

diambil oleh manajemen humas salah satunya 

dengan memperbaiki sarana dan prasarana 

madrasah yang sangat mendukung demi 

terciptanya citra madrasah yang diharapkan. 

 

                                                           
 Ibid, Lihat Transkip Wawancara nomor: 03/W/01-III/2019  



 
 

95 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Strategi yang Diterapkan Manajemen Humas dalam 

Membangun Citra Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo. 

Pada sub-bab ini, peneliti berupaya menganalisis 

paparan penelitian untuk mengungkapkan hasil temuan 

penelitian di lapangan yang berpedoman kepada fokus 

penelitian. Berdasarkan paparan temuan di atas, terkait 

dengan strategi yang diterapkan manajemen humas 

dalam membangun citra madrasah di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo di dalam upaya membangun citra 

madrasah ditemukan bahwa hal tersebut tidak 

disebabkan oleh satu faktor  atau pihak saja seperti 

(pimpinannya), namun juga terkait dengan faktor  

lainnya  semisal perlunya  kerjasama pelaksanaan 

seluruh civitas akademik  madrasah. 

Dalam proses membangun citra madrasah 

tersebut, kualitas pemimpin yang dimiliki oleh madrasah 

sangat menentukan pencapaian suatu tujuan, karena 

dalam pelaksanaannya seorang kepala madrasah 

merupakan sosok yang berpengaruh dalam memimpin 

lembaga atau organisasi, memimpin  dalam pelaksanaan 

pekerjaan dan menggerakkan sumber-sumber yang ada. 

Oleh karena itu dalam membangun citra pimpinan 

madrasah tidak bisa bekerja sendiri menghadapi segala 

persoalan, dan harus membangun kerjasama dengan 

laiinya., Untuk itu  kepala madrasah memberikan 

wewenang kepada bidang kehumasan guna bekerjasama 
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di dalam menentukan strategi dalam membangun citra 

madrasah. 

 Dalam proses pencapaian guna menciptakan 

citra yang baik dan dapat dipercaya dari publik atau 

masyarakat serta mewujudkan visi misi madrasah, 

pimpinan madrasah harus  mempunyai strategi kegiatan 

humas. Strategi kegiatan humas ini merupakan salah 

satu alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan 

humas. Adapun strategi yang digunakan di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo adalah: 

a. Memahami keadaan internal dan eksternal 

madrasah 

Dengan memahami keadaan internal dan 

eksternal madrasah akan lebih mudah mengetahui 

kekuatan maupun kelemahan dari madrasah tersebut. 

Menurut Bapak Nasta’in selaku Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo, kekuatan di sini yang dimaksud 

adalah kompetensi khusus yang berakibat kepada 

keunggulan lembaga. Dikatakan demikian karena  

madrasah memiliki sumber ketrampilan, keunggulan 

daripada madrasah lainnya sehingga memunculkan 

citra positif pada madrasah.  

b. Memperbaiki kondisi fisik dan non fisik 

madrasah 

Setelah difahami keadaan madrasah maka 

langkah selanjutnya adalah memperbaiki kondisi 

fisik maupun non fisik di madrasah agar masyarakat 

dapat menerima keberadaan madrasah dan 

mendapatkan citra positif dari kalangan masyarakat.  

Adapun perbaikan fisik, diantaranya perbaikan yang 
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dapat dilihat langsung oleh masyarakat, seperti 

adanya penambahan ruang kelas yang semakin tahun 

ke tahun  jumlah siswa yang mendaftra di madrasah 

tersebut terus meningkat dan terdapat adanya kotak-

kotak saran yang disediakan oleh madrasah.  

Sedangkan perbaikan dari non fisik adalah 

perbaikan yang tidak dapat dilihat langsung oleh  

masyarakat. Usaha perbaikan madrasah guna 

membangun citra madrasah salah satunya dengan 

adanya kegiatan-kegiatan, secara langsung bisa 

dirasakan oleh masyarakat, seperti diadakannya 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) ataupun 

kegiatan lainnya yang secara tidak langsung dapat 

dirasakan oleh masyarakat untuk menjadikan citra 

madrasah menjadi baik, contoh dengan 

meningkatkan prestasi siswa baik secara akademik 

ataupun non akademik. 

c. Mengenali madrasah kepada masyarakat dan 

menjalin kerjasama dengan instansi lain. 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan 

formal yang bernuansa islami berfungsi menyiapkan 

sumber daya manusia yang berkompeten dan 

berakhlak mulia.  Dalam menjalankan perannya 

sebagai pencetak sumber daya manusia madrasah 

dituntut untuk dapat memenuhi harapan dan 

keinginan masyarakat. Berdasarkan pada opini 

masyarakat tentang mirisnya ruang kelas yang belum 

memadai karen setiap tahun siswa yang mendaftar di 

lembaga pendidikan terus meningkat,  maka perlu 

adanya upaya pengenalan madrasah kepada 
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masyarakat. Untuk mendukung terhadap pencitraan 

madrasah ini, maka diperlukan peran dan seluruh 

warga madrasah untuk memperkenalkan kepada 

masyarakat.  

           

B. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat  

manajemen  public  relation membangun citra positif  

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo  

1. Strategi yang efektif dalam pelayanan terbaik 

kepada walimurid/ calon walimurid 

Dalam setiap lembaga apapun, baik lembaga 

kepemerintahan maupun lembaga pendidikan ingin 

mempunyai pelayanan terbaik kepada masyarakat 

sehingga terjadi respon positif antara kembaga 

dengan para konsumen (walimurid atau calon 

walimurid). Dengan menentukan pelayanan terbaik, 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo melakukan job 

description terhadap para karyawan humas guna 

selaku pimpinan lembaga mengetahui skill 

(kemampuan) yang dimiliki oleh staff-staffnya. Hal 

ini dilaksanakan untuk menimalisir hal-hal salah atau 

keliru terjadi ditubuh internal terutama pada bidang 

kehumasan (layanan masyarakat) dan madrasaah 

tersebut bisa mewujudkan cita-cita lembaga yang 

religius, unggul, berbudaya serta integritas sesuai 

dengan visi misi lembaga. 

2. Strategi yang efektif dalam membangun citra di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

Dengan menentukan strategi yang efektif 

dalam membangun citra, sudah pasti dari lembaga 
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satu dengan lembaga lainnya memiliki hal berbeda 

termasuk berbeda dalam melakukan strategi-strategi. 

Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo mempunyai 

landasan-landasan yang kuat untuk  menciptakan 

layanan yang baik dan unggul. Landasan tersebut, 

diantaranya: 

a. Memiliki integritas 

Integritas disini maksudnya adalah para 

staff humas di lembaga tersebut selalu 

menekankan pada konsistensi moral, keutuhan 

pribadi dan kejujuran sehingga nilai-nilai luhur 

serta keyakinannya tidak tergoyahkan sedikitpun 

karena memiliki prinsip hidup yang sudah 

tertanam pada jatidiri masing-masing.  

b. Profesionalitas 

Profesionalitas disini maksudnya adalah 

para karyawan humas benar-benar menguasai 

skill atau kemampuan yang dimiliki sehingga 

dalam melakukan pelayanan kepada para 

konsumen tidak canggung, gugup dan lebih-lebih 

mampu mengambil suatu keputusan secara baik, 

tidak tergesa-gesa serta bijak.  

c. Memiliki  Inovasi 

d. Tanggungjawab 

e. Keteladanan 
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3. Adapun  faktor-faktor pendukung dan 

penghambat manajemen humas dalam 

membangun citra di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo 

a. Faktor  pendukung 

1. Dilaksanakannya workshop 

2. Dilaksanakannya pendidikan dan latihan 

(diklat) yang dilakukan di Madrasah Negeri 2 

Ponorogo maupun di Kabupaten.  

 

b. Faktor penghambat 

1. Masih kurangnya tenaga yang professional 

terutama dalam bidang Ilmu Teknologi   

2. Masih kurangnya sarana dan prasarana 

madrasah, sepertii komputer, internet atau 

 Wi-  Fi. 

 

C. Hasil yang dicapai manajemen humas dalam 

membangun citra  Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo  

Dalam setiap tindakan yang diambil tentu akan 

memunculkan hasil dari tindakan tersebut. Begitu pula 

dengan hasil dari strategi manajemen humas yang 

diambil untuk membangun citra madrasah. Hasil dari 

pencitraan ini bukan semata untuk membawa nama 

pimpinan humas dan karyawannya sebagai manajemen 

yang tangguh, namun jauh dari hal itu strategi yang 

beliau ambil  adalah semata ingin mencapai tujuan guna 

membawa lembaga menjadi semakin baik dan menjadi 

madrasah yang dapat berada dihati masyarakat yang 
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mampu memenuhi kebutuhannya akan pendidikan 

bernuansa islami. Selanjutnya upaya pencitraan yang 

telah dilakukan oleh kehumasan telah perlahan 

menunjukkan hasilnya, diantaranya: 

a. Mewujudkan madrasah berkualitas yang dapat 

memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat sekitar. 

Strategi yang diambil manajemen humas 

dalam membangun citra berdampak kepada 

meningkatnya kepercayaan walimurid atau 

masyarakat sekitar untuk memilih sebagai tempat 

menyekolahkan putra-putri mereka guna mencetak 

generasi penerus yang lebih baik. 

Dapat diketahui bahwa telah ada perubahan 

pandangan masyarakat tentang diri madrasah dimana 

yang awalnya masyarakat melihat lembaga tersebut 

sebagai tempat mengaji saja dan pandangan tersebut 

berubah secara perlahan dari tahun  ke tahun  

bahwasanya lembaga pendidikan Madrasah Aliyah  

Negeri 2 Ponorogo juga dijadikan pusat utama 

kegiatan keagamaan dengan acara Peringatan Hari 

Besar Islam (PHBI) dan pembentukan karakter siswa 

yang bertanggungjawab, mandiri, disiplin  melalui 

kegiatan ekstrakulikuler pramuka serta Organisasi 

Siswa Intra Sekolah (OSIS). Sehingga pengabdian 

madrasah kepada masyarakat semakin terlihat dan 

dapat meraih hati masyarakat sekitar guna menjadi 

lembaga pendidikan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat. 
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b. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat  

Dengan upaya peningkatan kualitas madrasah, 

hal ini juga meningkatkan kualitas pendidikan 

masyarakat sekitar dimana para peserta didik telah 

memiliki semangat untuk berprestasi dan memiliki 

kemampuan guna melanjutkan ke jenjang 

selanjutnya (Perguruan Tinggi Negeri) sehingga 

menjalankan kehidupan sehari-hari yang jauh lebih 

baik.  

Dapat diketahui bahwa upaya pembimbingan 

dan pembekalan yang dilakukan telah mendapatkan 

respon baik dari walimurid yang tidak lain adalah 

masyarakat sekitar dimana mandrasah mampu 

menunjukkan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan masyarakat dengan melalui peningkatan 

prestasi siswa-siswi dan mampu memotivasi mereka 

guna menjadi lebih baik salah satunya yaitu dengan 

melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang 

Perguruan Tinggi Negeri. 

c. Kultur masyarakat yang agamis merupakan 

pendorong utama bagi Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo menjadi pusat kegiatan keagamaan. 

Dengan kehadiran madrasah di tengah-tengah 

masyarakat, sungguh berdampak  positif terhadap 

kuktur masyarakat yang agamis karena peserta didik 

tidak hanya mendapatkan ilmu sesuai mata pelajaran 

yang ada, namun mereka juga diajarkan  tentang 

bagaimana praktek dan pelaksanaan sosok pribadi 

yang beriman, berakhlak mulia. Dan selanjutnya 
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sehubungan dengan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh madrasah. 

  Dapat dsimpulkan bahwa yang telah 

dilakukan oleh madrasah sangat disambut dengan 

baik oleh masyarakat. Hal ini karena pengabdian 

yang dilakukan merupakan kegiatan yang termasuk 

dengan budaya masyarakat sekitar dan sangat 

membantu  terhadap harapan dan kebutuhan 

masyarakat. 

d. Meningkatkan kepercayaan terhadap keberadaan 

madrasah 

Meningkatkan kepercayaan terhadap 

keberadaan madrasah dengan bukti jumlah siswa 

yang bertambah dari tahun ke tahun menjadi 

penyemangat sendiri bagi Madrasah     Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo. Selain dari kultur madrasah 

yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar, 

keberadaan madrasah tersebut memang sangat 

menjadi harapan masyarakat guna lebiih 

meningkatkan kualitas pendidikan mereka dengan 

menyekolahkan putra-putri mereka di lembaga 

tersebut. 

Dari tahun ke tahun jumlah siswa yang 

sekolah di lembaga pendidikan tersebut menjadi 

meningkat sejalan dengan meningkatnya kualitas 

pendidikan. Selain dalam bentuk peningkatan jiwa 
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sosialisme siswa dan guru madrasah, hal lain yang 

dilatarbelakangi atau dikagumi oleh masyarakat 

yaitu peningkatan bentuk fisik dari madrasah yang 

menjadikan madrasah semakin elok dalam 

penampilan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan peneliti sesuai dengan apa 

yang dirumuskan dalam permasalahan-permasalahan 

berdasarkan observasi, wawancara, dilapangan dan 

temuan khusus peneliti terungkap bahwa: 

1. Strategi Manajemen Humas dalam Membangun 

Citra Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. Dalam 

upaya membangun citra madrasah langkah yang 

beliau lakukan selaku pimpinan  madrasah sebagai 

berikut: 

a. Memahami keadaan internal dan eksternal 

madrasah dengan mengidentifikasi kelemahan 

maupun kekuatan madrasah. Maka, manajemen 

humas dapat mengambil keputusan langkah-

langkah apa saja yang akan dilakukan guna 

memperbaiki madrasah tersebut. 

b. Memperbaiki kondisi fisik dan non fisik 

madrasah. Adapun perbaikan secara fisik, 

diantaranya penambahan ruang kelas, perubahan 

tatanan sekolah dan terdapat adanya kotak-kotak 

saran yang disediakan madrasah tersebut. 

Sedangkan perbaikan secara non fisik, 

diantaranya mengundang masyarakat pada 

Peringatan Hari Besar Islam dan meningkatkan 

prestasi siswa baik secara akademik ataupun  non 

akademik.  
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c. Pengenalan madrasah kepada masyarakat dan 

menjalin kerja sama dengan instansi lainnya, 

diantaranya dengan melakukan upaya 

pemahaman tentang madrasah bahwa madrasah 

ini bukan lagi sebagai tempat belajar ilmu agama, 

namun segala ilmu pengetahuan menciptakan 

madrasah yang berkompetensi guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan masyarakat.  

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat 

manajemen humas dalam membangun citra 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

Faktor pendukung manajemen humas dalam 

membangun citra madrasah yaitu dilaksanakannya 

workshop, pendidikan dan latihan (diklat) secara 

rutin sehingga para karyawan humas tidak canggung 

terhadap suatu hal yang baru serta staff-staff 

memiliki skill atau kemampuan yang maksimal 

karena telah dilakukan pelatihan-pelatihan. Dari hal 

tersebut, maka karyawan memiliki kepribadian yang 

bertanggungjawab, keteladanan, memiliki inovasi 

(terobosan), berprofessional di dalam bekerja. 

Adapun faktor penghambat manajemen humas 

dalam membangun citra madrasah, diantaranya: a)  

masih kurangnya tenaga (karyawan) yang 

professional terutama dalam aspek Ilmu Teknologi 

(IT),  b)  masih kurangnya sarana prasarana 

madrasah, seperti komputer  dan  internet Wi-Fi.  
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3. Hasil yang dicapai manajemen humas dalam 

membangun citra Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo 

Upaya pencitraan yang telah dilakukan oleh 

kehumasan telah perlahan menunjukkan hasilnya, 

diantaranya: a) Terwujudnya madrasah berkualitas 

yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan 

masyarakat sekitar, b) Meningkatnya kualitas 

pendidikan masyarakat,  c)  Kultur masyarakat yang 

agamis sebagai pendorong utama bagi Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo menjadi pusat kegiatan 

keagamaan, d)  Meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap keberadaan madrasah.  

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis ingin 

memberikan saran untuk meningkatkan strategi 

manajemen humas dalam membangun citra madrasah di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, saran ini saya 

sampaikan kepada berbagai pihak yang terkait dalam 

bidang kehumasan: 

1. Bagi kepala madrasah selaku pimpinan dapat 

mengambil hasil penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam 

rangka meningkatkan kualitas citra madrasah yang 

lebih baik. 

2. Bagi Waka Humas dan kepala Staff Tata Usaha 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo agar dapat 

bekerjasama dengan instansi terkait untuk  

meningkatkan citra madrasah yang lebih baik lagi. 
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Dan menjalankan tugas pokok beserta fungsinya 

dalam bidang kehumasan sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

3. Bagi orang tua peserta didik diharapkan 

menunjukkan partisipasi yang tinggi melalui 

peningkatan kerjasama yang harmonis, bersinerji 

dengan pihak madrasah guna meningkatkan citra 

madrasah untuk masa-masa mendatang. 

4. Peneliti menyadari banyak keterbatasan dalam 

penelitian ini, baik ditinjau dari penentuan fokus 

penelitian, waktu pengumpulan data, keterbatasan 

dalam teknik pengumpulan data dan keterbatasan 

dalam membuat konstruksi penelitian. Maka 

diharapkan adanya penelitian berikutnya guna 

mengembangkan dan memperdalam kajian.  
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