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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting,terutama di era 

globalisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan semakin meningkat dan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan terlahirnya 

generasi penerus bangsa yang mampu berfikir kritis dan yang lebih pintar 

sesuai dengan perubahan yang terjadi. Dan lembaga pendidikan baik formal 

maupun non formal dituntut untuk menjadi pengemban amanat ilmu 

pengetahuan untuk menjawab. 

Menurut Suyanto pada masa mendatang pendidikan merupakan 

investasi manusia (human investment) penting harus dirancang dan dibiayai 

secara lebih memadai, agar sumber daya manusia Indonesia mampu tumbuh 

dan bersaing 
1
dengan bangsa lain dan dalam sebuah proses 

pembangunan  pendidikann harus merupakan upaya penting upaya sadar dari 

pemerintah, masyarakat, dam keluarga semua perlu dilakukan secara terus 

menerus tanpa henti, supaya para generasi mampu merespon  secara proaktif 

terhadap perkembangan jaman. 

Lembaga pendidikan merupakan organisasi sosial yang memiliki 

publik internal dan eksternal. Lembaga pendidikan merupakan agen perubahan 

dan tempat untuk menyalurkan ilmu kepada generasi penerus bangsa. Di era 

globalisasi  masyarakat akan lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih 

                                                           
1
 Suyanto, Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas 

Guru di Era Global, Jakarta: Erlangga, 2013, h. 76 



 

 

 

2 

 

 

lembaga pendidikan. Maka lembaga pendidikan harus berupaya untuk 

menciptakan citra sebaik mungkin di hadapan masyarakat. Namun pada masa 

sekarang semakin marak kasus yang terjadi pada lembaga pendidikan seperti 

fenomena geng pelajar di berbagai daerah dan sekolah yang melakukan 

kekerasan kolektif. Belum lagi kekerasan yang melibatkan guru dan siswa, 

termasuk kasus pelecehan seksual, rokok, narkoba dan miras yang pasang 

surut meramaikan peredaran berita di media massa.
2
 Kasus-kasus-kasus 

tersebut dapat menciptakan citra yang buruk pada lembaga pendidikan. 

Seperti yang kita tahu bahwa bukan hal yang mudah untuk 

mengembalikan image positif. Pengembalian citra menjadi tantangan penting 

bagi lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas atau Public Relations dalam 

lembaga pendidikan dapat membantu dalam mengembalikan citra suatu 

perusahaan atau lembaga pendidikan. Namun sayangnya pada masa sekarang 

peran humas dalam dunia pendidikan tidak difungsikan secara maksimal oleh 

lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan yang dimiliki oleh pelaksana dan pengelola lembaga tersebut 

terhadap arti penting peran humas Public Relations yang sesungguhnya.
3
 

Banyak yang menganggap peran humas tidak penting bagi instansi 

pendidikan. Terutama ini banyak di lakukan oleh sekolah-sekolah yang berada 

di bawah naungan pemerintah, mulai dari level Sekolah Dasar sampai Sekolah  

Menengah Atas. Kecuali di level Universitas, sudah ada staf atau petugas 

sendiri untuk bagian humas atau public relations. Memang untuk lembaga 
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pendidikan swasta atau dibawah naungan yayasan tertentu sudah mulai 

digunakan cara-cara ke-humas-an tersebut, tapi biasanya kurang maksimal. 

Dan walaupun ada job diskripsi untuk itu tidak bisa bekerja dengan baik serta 

kurang bisa membawakan peran bagaimana semestinya seorang humas itu.
4
 

Padahal dalam lembaga pendidikan peran humas atau public relations 

sangatlah penting untuk membangun dan menjaga image yang positif, 

mengingat lembaga pendidikan yang memiliki publik internal dan eksternal.
5
 

Frank Jefkins dikutip oleh Lestari Wahyuni, ia mendefinisikan 

“Public relations adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu 

kedalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya 

dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling 

pengertian”.
6
 

Public Relations dalam perspektif Islam merupakan penyebar 

informasi antar manusia, yaitu berdakwah menyampaikan informasi atau 

amanat dari Maha Pencipta, sebagaimana Firman Alah SWT. dalam Surat Al-

Ma’idah ayat 67 sebagai berikut: 

 $pκ š‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õ�Ïk= t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ©9 ö≅ yèø s? $yϑ sù |M øó̄= t/ …çµtG s9$y™Í‘   

Artinya : Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, 

berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. (Q.S. Al-Ma’idah : 67).
7
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Peranan Public Relations ditunjukkan dengan membina hubungan 

baik dengan masyarakat atau pelanggan, dilakukan agar dapat meningkatkan 

loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan perusahaan itu 

sendiri melalui komunikasi. Berdasarkan peran tersebut dapat disimpulkan 

Public Relations harus mampu: 

1. Membina hubungan baik dengan masyarakat atau pelanggan 

2. Meningkatkan loyalitas masyarakat atau pelanggan, 

3. Menimbulkan kepercayaan masyarakat atau pelanggan terhadap produk.
8
 

Maria menambahkan bahwa dalam menghadapi pembicaraan, seorang 

public relation dalam berkomunikasi perlu melakukan kegiatan seperti 

berikut: 

1. Mengontrol setiap kata dan kalimat yang diucapkan 

2. Mengulangi kata-kata yang penting disertai penjelasan 

3. Memantapkan pengucapan dengan bantuan mimik dan gerak-gerik 

4. Mengatur intonasi sebaik mungkin 

5. Mengatur rasio dan perasaan.
9
 

Kesadaran dan perhatian terhadap lingkungan juga mempengaruhi 

pribadi mereka sehingga akan memberi pengalaman tersendiri.
10

 

Penelitian ini akan membahas tentang komunikasi yang dilakukan 

oleh guru terhadap siswa dalam menerapkan Public Relation disekolah 

tersebut. 
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Pengamatan awal yang penulis lakukan di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Tapung Kabupaten Kampar, penulis menemukan beberapa gejala, 

antara lain: 

1. Guru kadang-kadang kurang mengontrol setiap kata dan kalimat yang 

diucapkan.  

2. Guru kadang-kadang mengulangi kata-kata yang penting 

3. Guru kadang-kadang tidak menjelaskan kata-kata penting yang di 

sampaikannya  

4. Guru kadang-kadang tidak menggunakan mimik dan gerak-gerik dalam 

berbicara 

5. Guru kadang tidak mampu mengatur intonasi saat berbicara. 

6. Guru kadang kurang mampu mengatur rasio dan perasaan pendengar 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik mengajukan judul 

untuk penelitian selanjutnya yaitu: “Analisis Public Relations di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tapung Kabupaten Kampar.” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini 

maka penulis memberi gambaran dalam penegasan istilah yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini sebagai berikut : 

1. Analisis diartikan sebagai Penyelidikan atau penguraian, telaah dan juga 

sorotan.
11

 Artinya dalam penelitian ini analisis keterampilan guru 

membimbing diskusi kelompok kecil adalah kegiatan berupa penyelidikan 
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atau penguraian untuk mengetahui keadaan guru atau cara guru dalam 

membimbing diskusi kelompok kecil. 

2. Public Relations ialah orang yang bertanggung jawab menjelaskan 

tindakan perusahaan kepada khalayak yang berkepentingan dengan 

organisasi perusahaan dengan menggunakan komunikasi yang baik. 

Khalayak yang berkepentingan akan selalu tertarik dengan apa saja yang 

dilakukan perusahaan.
12

 Artinya Public relations adalah pengelolaan 

penyebaran informasi, yaitu komunikator atau penghubung antara 

organisasi dengan masyarakat agar tercapainya tujuan-tujuan organisasi 

tersebut. 

3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13

 Artinya guru ekonomi 

adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik yang membahas tentang cara orang-orang dan masyarakat 

membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam 

menggunakan sumber daya produksi. 
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C. Permasalahan 

1. Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

Analisis Public Relation di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tapung 

Kabupaten Kampar? 

2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah analisis Public Relation Guru Ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tapung Kabupaten Kampar 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Public 

Relation Guru Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tapung 

Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

a. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kualitas dan mutu sekolah di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Tapung Kabupaten Kampar. 

b. Sebagai  bahan evaluasi dan informasi yang bermanfaat  bagi guru 

untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang berorientasi pada masa 

depan, utamannya pada Public Relation di sekolah. 
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c. Sebagai kontribusi dan sumber referensi bagi komunitas akademisi, 

pemuka agama dan bagi para peneliti berikutnya yang membahas topik 

yang berkaitan dengan Public Relation di sekolah, sehingga akan 

menjadi khazanah yang bermanfaat dalam peningkatan mutu 

pendidikan. 


