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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Korangka Teoretis 

1. Pengertian Analisis  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah 

penguraian  suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian 

itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 
14

 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter 

Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan 

sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, 

penyebab sebenarnya dan sebagainya). Analisis adalah penguraian pokok 

persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan 

hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan 

pemahaman secara keseluruhan. Analisis adalah penjabaran 

(pembentangan) sesuatu hal dan sebagainya setelah ditelaah secara 

seksama. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan 

hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui 

beberapa kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya). Analisis 

adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-

                                                           
14

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Purtaka, 2008, h. 156 



 

 

 

10 

 

bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian 

tentang prinsip-prinsip dasarnya.
15

 

Menurut Harahap analisis adalah memecahkan atau 

menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.
16

 

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk 

memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu 

sama lainnya.
17

 

Menurut Komaruddin analisis adalah kegiatan berpikir untuk 

menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat 

mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi 

masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.
18

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis 

adalah kegiatan berfikir dalam menguraikan suatu masalah yang hendak di 

teliti menjadi komponen-komponen atau bagian-bagian terstruktur yang 

akan dibuktikan kebenarannya. 

2. Public Relations 

a. Pengertian Public Relations  

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 
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 Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta : Modern 

English Press, 2002, h. 4. 
16

 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Aktiva Tetap, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo,2004, h. 189 
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 Gorys Keraf, Komposisi (sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa), Flores: Nusa Indah, 

2004, h. 265 
18

 Komaruddin, Ahmad. Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio Edisi Revisi. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h. 53. 
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khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandaskan pada saling pengertian”
19

. Hal ini berarti bahwa tujuan 

public relations lebih terperinci yang tidak hanya terbatas pada saling 

pengertian saja, melainkan juga berbagai macam tujuan khusus lainnya 

yang berkaitan dengan saling pengertian. Tujuan khusus yang 

dimaksud adalah penanggulangan masalah-masalah komunikasi yang 

memerlukan suatu perubahan tertentu, misalnya mengubah sikap yang 

negatif menjadi positif. 

Menurut Rex F. Harlow yang dikutip oleh Firsan Nova 

menyebutkan bahwa: 

Public relations adalah fungsi manajemen yang khas yang 

membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi 

dua arah, saling pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara 

organisasi dan masyarakatnya yang melibatkan dalam 

manajemen problem atau masalah, membantu manajemen 

untuk selalu mendapatkan informasi dan merespon pendapat 

umum, mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab 

manajemen dalam melayani kepentingan masyarakat, 

membantu manajemen mengikuti dan memanfaatkan 

perubahan dengan efektif, berfungsi sebagai sistem peringatan 

awal untuk membantu antisipasi kecenderungan dan 

menggunakan riset serta komunikasi yang masuk akal dan etis 

sebagai sasaran utamanya
20

. 

 

Sementara itu Lestari Wahyuni menyebutkan bahwa Public 

Relations adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara 

individu atau organisasi dan masyarakat. Public relations dapat 

mencakup sebuah organisasi atau individu yang mendapatkan eksposur 
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ke khalayak mereka menggunakan topik kepentingan publik dan berita 

yang tidak memerlukan pembayaran langsung.
21

 

Rhenald Khasali, pakar manajemen mengutip konsep Public 

Relations News yang memberikan defenisi public relations adalah: 

fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap 

publik, mengidentifikasikan kebijakan dan prosedur seseorang atau 

sebuah perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana serta 

menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh 

pemahaman dan penerimaan publik.
22

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa public 

relations bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun 

keluar, antara suatu organisasi dalam penelitian ini adalah sekolah 

dengan semua khalayaknya (baik siswa maupun sesama guru 

disekolah) dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandaskan pada saling pengertian 

Ada tiga tugas humas dalam organisasi/lembaga yang 

berhubungan erat dengan tujuan dan fingsi humas. Ketiga tugas 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi 

kecenderungan perilaku publik, kemudian direkomendasikan 

kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan 

organisasi/lembaga. 
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2) Mempertemukan kepentingan organisasi/lembaga dengan 

kepentingan publik. Kepentingan organisasi/lembaga dapat jadi 

jauh berbeda dengan kepentinga publik dan sebaliknya, namun 

dapat juga kepentingan ini jauh berbeda bahkan dapat juga 

kepentingannya sama. 

3) Mengevaluasi program-program organisasi/lembaga,khususnya 

yang berkaitan dengan publik. Tugas mengevaluasi program 

manajemen ini mensyaratkan kedudukan dan wewenang humas 

yang tinngi dan luas. Karena tugas ini dapat berarti humas 

memiliki wawanang untuk memberi nasehat apakah suatu program 

sebaiknya di teruskan ataukah ditunda/dihentikah. 

b. Peran Public Relations 

Penerapan Public relations dalam organisasi menurut cutlip 

dan kawan-kawan terdiri dari 4 (empat) peranan besar yang bisa saja 

dilaksanakan secara keseluruhan secara bergantian dalam satu 

organisasi atau sebagian saja. Empat peran tersebut masing-masing: 

1. Teknisi komunikasi (communication technician) peranan public 

relation disini adalah melaksanakan teknis operasional seperti 

penulis dan menyunting majalah, menulis siaran pers, karangan 

khas, artikel, membuat dan mengembangkan situs web, serta 

produksi berbagai pesan komunikasi. Untuk itu diperlukan 

keterampilan komunikasi dan jurnalistik.
23
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2. Penentu ahli (expert prescriber), public relations dalam 

menjalankan penentu ahli adalah mendefinisikan masalah, 

membuat perencanaan program dan bertanggung jawab atas 

pelaksanaan program komunikasi.
24

 

3. Fasilitator komunikasi (Communication facilitator) fungsi public 

relations disini adalah sebagai hubungan, penerjemah dan mediator 

antara organisasi dan publik. Pengelolaan komunikasi dilakukan 

secara dua arah, public relations menfasilitasi perubahan dengan 

menyingkirkan perintangan serta membuat saluran komunikasi 

terbuka dan menyediakan informasi yang diperlukan oleh kedua 

pihak (organisasi dan publik) sehingga keduanya dapat membuat 

keputusan yang saling menguntungkan. Praktis public relations 

berfungsi sebagai narasumber informasi dan kontrak resmi antara 

organisasi dan publiknya.
25

 

4. Fasilitator pemecah masalah (Problem solver facilitator) public 

relations dalam hal ini melakukan kerja sama dengan manger lain 

untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Mereka menjadi 

bagian dari perencanaan strategis praktis public relations disini 

membantu manajemen memecahkan permasalahan dengan 

menerapkan proses manajemen mulai menganalisa masalah, 

membuat perencanaan dan melaksanakan serta mengevaluasi.
26
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Peran komunikasi timbal balik dalam perusahaan masa kini 

adalah hal yang mutlak. Biasanya peran tersebut diserahkan kepada 

pihak public relations. Itu artinya hal terpenting bagi public relations/ 

humas adalah kemampuannya mengemban fungsi dan tugasnya dalam 

melaksanakan hubungan komunikasi kedalam dan keluar. Maksudnya 

adalah upaya pembinaan hubungan yang harmonis antara pimpinan 

manajemen dengan para karyawan dan antara pimpinan dengan 

pemilik perusahaan atau sebaliknya. Begitu juga kemampuannya untuk 

menjembatani atau membangun hubungan komunikasi dengan 

masyarakat luar sebagai publiknya. Sedangkan arti penting bidang 

komunikasi manajemen pada sebuah organisasi atau perusahaan dapat 

di tinjau dari dua faktor, yaitu “komunikasi antar manajemen” dan 

“hubungan antar manusia (human relations).” Berkaitan dengan upaya 

public relations untuk memelihara komunikasi dua arah timbal balik 

melalui berbagai media public relations, baik sebagai alat maupun 

saluran untuk arus kelancaran komunikasinya. Kemudian public 

relations itu sendiri memiliki fungsi kelembagaan (state of being), 

dapat berbentuk departemen, unit atau bagian dari suatu struktur 

manajemen perusahaan bersangkutan secara keseluruhan.
27

 

Peran seorang public relations sangat di butuhkan dalam 

sebuah organisasi/ lembaga. public relations
 
adalah sebagai jembatan 

antara lembaga dengan publik atau antara manajemen dengan 
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karyawannya agar tercapai Mutual Understanding (saling pengertian) 

antara kedua belah pihak. Public relations
 

bertindak sebagai 

komunikator ketika manajemen berhubungan dengan para karyawan.
28

 

Adapun menurut Dozier dan Broom, peran public relations 

yaitu sebagai: 

1) Penasehat ahli (expert prescriber); seorang praktisi public relations 

yang berpengalaman dan memimiliki kemampuan tinggi dapat 

membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah 

hubungan dengan publiknya (Communicator Fasilitator). 

2) Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator); dalam hal ini, 

praktisi public relations bertindak sebagai komunikator atau 

mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar 

apa yang diinginkan dan diharapkan publiknya. 

3) Fasilitator proses pemecahan masalah (Problem Solving Process 

Fasilitator); peranan praktisi public relations dalam pemecahan 

masalah persoalan public relations ini merupakan bagian dari tim 

manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan 

organisasi baik sebagai penasihat (adviser) hingga mengambil 

tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau 

krisis yang tengah di hadapi secara rasional dan profesional. 

4) Teknisi komunikasi (Communication Technician); peranan 

communications technician ini menjadikan praktisi public relations 
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sebagai journalist in recident yang hanya menyediakan layanan 

teknis komunikasi atau dikenal dengan communication in 

organization.
 29

 

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.
30

 

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.
31 
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c. Fungsi  dan Tugas Public Relations 

Fungsi pokok public relations antara lain adalah fungsi 

manajemen sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat, 

menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta 

merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk mendapat 

keuntungan dan kepercayaan masayarakat. Melihat fungsi public 

relations sebagaimana disebutkan diatas maka ada empat persayaratan 

dasar yang harus dipenuhi saat public relations menjalankan tugasnya, 

persyaratan tersebut adalah: 1) Kemampuan mengamati dan 

menganalisis persoalan, 2) Kemampuan menarik perhatian, 3) 

Kemampuan mempengaruhi pendapat, dan 4) Kemampuan menjalin 

hubungan dan suasana saling percaya.
32

 

Fungsi Public Relations menurut Cutlip & Centre and 

Candflield dalam Ruslan  pada  bukunya  “Manajemen  Humas  dan  

Manajemen  Komunikasi (konsepsi dan aplikasi)” fungsi Public 

Relations yaitu : 

a) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen organisasi).  

b) Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran.  
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c) Mengidentifikasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, 

persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang di 

wakilinya, atau sebaliknya.  

d) Melayani keinginan public dan memberikan sumbang saran 

kepada pemimpin organisasi demi tujuan dan manfaat bersama.  

e) Menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik, dan mengatur 

arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya 

atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah 

pihak.
33

  

Dapat dikatakan bahwa fungsi Public Relations menjadi alat 

indra suatu perusahaan, tidak hanya sebagai penyambung lidah saja, 

akan tetapi sebagai mata, telinga, mulut, hidung, dengan tugas sebagai 

mencium keinginan publik, mendengar keluh kesah publik, melihat 

kedaan para publik, serta perantara kegiatan publik. 

Public Relations merupakan suatu kegiatan yang nyata demi 

kepentingan bersama. Public relations memiliki fungsi dalam suatu 

sistem manajemen untuk memerankan fungsi manajemen yang 

berhubungan dengan masyarakat, serta public relations membantu 

dalam mengefektifkan dan mengefesienkan komunikasi sebagai upaya 

tercapainya tujuan organisasi/perusahaan. 

Public relations adalah fungsi yang melekat dan tidak terlepas 

dari manajemen suatu organisasi. Tujuannya adalah membantu 
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goodwill (itikad baik), tolerance (toleransi), mutual simbiosis (saling 

kerja sama), mutual confidence (saling mempercayai), mutual 

understanding (saling pengertian), mutual apreciation (saling 

menghargai) serta untuk memperoleh opini publik yang 

menguntungkan, citra dan reputasi positif berdasarkan prinsip prinsip 

hubungan harmonis, baik hubungan kedalam maupun keluar.
34

 

Dijelaskan bahwa terdapat aspek penting dalam public 

relations yaitu komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan saling 

pengertian dan kerjasama antara organisasi dengan publik dalam hal 

ini adalah sekolah sebagai organisasinya dan siswa sebagai publiknya. 

Dan ditekankan pula dalam definisi tersebut yaitu komunikasi yang 

masuk akal dan etis sebagai sasaran kegiatannya dalam proses belajar 

mengajar. 

Tugas Public Relations menurut Frank Jefkins dalam bukunya 

Public Relations Edisi Kelima yang di kutip Seidel menjabarkan 

sebagai berikut:  

a. Menciptakan dan memelihara suatu citra yang baik dan tepat atas 

perusahaan atau organisasinya, baik yang berkenan dengan 

kebijakan-kebijakan, produk, jasa maupun dengan para 

personelnya. 

b. Memantau pandapat eksternal mengenai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan citra, kegiatan, reputasi maupun kepentingan-
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kepentingan organisasi/perusahaan, dan menyampaikan setiap 

informasi yang penting langsung kepada pihak manajemen atau 

pemimpin puncak untuk segera ditanggapi atau ditindak lanjuti. 

c. Memberi nasihat atau masukan kepada pihak menajemen mengenai 

berbagai masalah komunikasi yang penting, berikut teknik-teknik 

untuk mengatasinya. 

d. Menyediakan berbagai informasi kepada khalayak perihal 

kebijakan organisasi, kegiatan, produk, jasa, dan personalia 

selengkap mungkin demi menciptakan suatu pengetahuan yang 

maksimal dalam rangka menjangkau pengertian khalayak.
35

  

Dengan demikian Public Relations sangatlah penting dalam 

sebuah perusahaan atau intansi untuk menjaga dan mengembangkan 

hubungan yang harmonis, meliputi hubungan eksternal dan internal, 

yang dimana kegiatan ini berhubungan dengan pemberian nasihat 

kepada pihak menejemen mengenai beberapa tehnik untuk mengatasi 

masalah komunikasi. Sedangkan hubungan keluarnya yakni 

menyediakan informasi kepada khalayak, menciptakan dan 

memelihara citra yang baik atas organisasinya, memantau pendapat 

umum mengenai sesuatunya yang berkaitan dengan citra, kegiatan, 

maupun kepentingan-kepentingan organisasi. 
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No Fungsi Tugas/Kegiatan 
a. (Membantu)  menentukan 

dan merumuskan tempat 
serta tujuan organisasi 
dalam kehidupan bersama 

Membantu merumuskan kebijakan 
Menilai  organisasi   dari  segi 
kemasyarakatan, budaya, dan ilmu 
pengetahuan. Mengantisipasi 
berbagai reaksi 

b. PR   memberikan  
masukan bagi kebijakan 
dan langkah- langkah 
selanjutnya 

Mempelajari       opini        dan 
interpretasinya Memberi advis  
untuk  rencana jangka pendek dan 
rencana jangka panjang 

c. Memberi      advis dalam 
kepemimpinan 

Memberi     penilaian     mengenai 
pembagian tugas dan anggaran 
Memberi bimbingan kepada yang 
bekerja sama dengan pimpinan 
Memberikan saran bagi perbaikan 
intern 

 

Adapun pola pada Proses Public Relations menurut Cultip Center 

akan melalui tahap: (a). Penemuan fakta (Fact Finding) (b) perencanaan 

(Planning),(c) Komunikasi (Communcating), (d) Evaluasi 

(Evaluating).
36

 Aspek penemuan fakta diidentikkan dengan riset  

(penelitian) sedang Prosesnya  digambarkan sebagai berikut : 

 

 

1. Riset 

Yuke menjelaskan yang dilakukan pada aspek riset ialah 

melakukan pemberitaan di media massa, melakukan pemberitaan 

yang berhubungan dengan institusi, menganalisis surat masuk, 

menganalisis catatan-catatan penjualan, menganalisis hasil 
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Perencanaan Riset Komunikasi Evaluasi 
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pembicaraan para pemuka pendapat, mencari informasi melalui 

kontak personal dan membaca hasil polling dan hasil survei. 

2. Perencanaan 

Pada aspek perencanaan yang baik hal yang harus diikuti adalah; 

mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, 

mengidentifikasi problem, mencari sebab-sebab pokok, 

mengidentifikasi alternatif, memperhitungkan kekuatan, 

menyesuaikan rencana-rencana, memonitor aktivitas dan 

menyeleksi metode monitoring.  

3. Komunikasi 

Merupakan proses terus menerus untuk menghubungan tujuan-

tujuan dengan lingkungan internal (internal public), seperti 

pemberi keputusan, supervisi dan pekerja, maupun eksternal 

(external public), seperti pelanggan, pemasok dan publik.  

Dalam wilayah komunikasi, semua organisasi harus melakukan 

komunikasi dengan berbagai pihak dalam mencapai tujuannya 

tentunya dengan pendekatan bervariasi dan berbeda-beda. Dalam 

hal ini terdapat pola komunikasi yang bisa dilakukan, yakni bentuk 

komunikasi dari atas ke bawah (top down/downword 

communication), dari bawah ke atas (bottom-up/upword 

communication), horizontal (horizontal communications), dan 

komunikasi diagonal (diagonal communication) 
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4. Evaluasi 

Evaluasi adalah menjawab pertanyaan berikut; apakah output 

sesuai tujuan, bagaimana supaya lebih baik di waktu yang akan 

datang, dan apakah hasil sesuai dengan perencanaan. 

Adapun aspek evaluasi lebih menekankan pada keseluruhan kaitan 

aspek riset, perencanaan manajemen dan komunikasi dalam 

perusahaan /organisasi tersebut dengan melacak pada aspek 

manakah hambatan terjadi, sehingga proses public relations akan 

senantiasa termonitor dengan baik.
37

 

Praktik Public Relations sebagai komunikator, tentunya harus 

memiliki berbagai persyaratan, sehingga nantinya dalam menjalankan 

public relations benar-benar diakui dan mempunyai kapabilitas dalam 

bidangnya. Setidaknya terdapat lima persyaratan mendasar bagi 

seseorang yang ingin menjadi public relations handal. Diantaranya 

adalah 1) kemampuan untuk berkomunikasi, 2) kemampuan manajerial 

atau kepemimpinan, 3) kemampuan bergaul atau membina relasi, 4) 

memiliki kepribadian yang utuh atau jujur, dan 5) banyak ide kreatif.
38

 

Kelima hal di atas dapat direalisasikan oleh ahli public 

relations dalam bentuk komunikasi lisan maupun tulisan, yakni ia 

harus mampu berbicara dengan baik ketika di depan umum, mampu 

melakukan presentasi dengan baik, mampu mewawancarai dalam 

upaya pengumpulan data dan fakta, mampu menjawab dengan baik 
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ketika diwawancarai pers, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga 

harus mampu membuat press release untuk dikirim ke Media Massa, 

membuat berita, membuat artikel, dan lain sebagainya. 

Kemampuan manajerial atau kepemimpinan seorang public 

relations dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi 

masalah dalam dan luar organisasi, termasuk kemampuan untuk 

menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Seorang public 

relations diharapkan mampu mengorganisasikan berbagai kegiatan 

public relations. Hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai sikap. 

Misalnya, hari-hari selalu terisi dengan berpikir, merencana, membuat 

anggaran, negosiasi, evaluasi, membuat laporan dan lain sebagainya. 

Singkatnya seorang public relations harus bekerja keras dengan 

menggunakan pikiran yang jernih dan obyektif. 

Kemampuan bergaul atau membina relasi artinya harus mampu 

berhubungan dan bekerjasama dengan berbagai macam orang, dan 

mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang yang 

berbeda termasuk dengan orang-orang yang mempunyai berbagai 

tingkatan. Setiap orang yang berprofesi sebagai public relations harus 

selalu memperluas jaringan kerjanya sehingga dapat memperlancat 

tugasnya sebagai ahli public relations. Selain itu, seorang public 

relations juga harus mampu melakukan pendekatan personal dengan 

baik dengan catatan tetap memprioritaskan integritas profesinya 

masing-masing. Seorang ahli public relations harus mempunyai 

pergaulan yang luas, banyak dikenal orang, dan supel. Apabila seorang 
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public relations tidak luas pergaulannya maka hal itu akan menjadi 

kartu mati bagi karirnya. 

Kepribadian yang utuh dan jujur artinya seorang public 

relations harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat 

diandalakan, dapat dipercaya oleh orang lain, dan dapat diterima orang 

kebanyakan sebagai orang yang mempunyai kepribadian utuh atau 

jujur. Misalnya, sebagai seorang public relations yang menjadi sumber 

berita maka seorang public relations tersebut harus dapat dipercaya 

sehingga berita yang disampaikan bernilai tinggi dengan tetap 

memperhatikan etika profesi yang ada supaya tidak terjadi 

misinformasi, miskomunikasi, atau mispengertian. Hal ini semata-mata 

dilatar belakangi oleh keinginan setiap perusahaan atau setiap 

oraganisasi untuk menciptakan mutual understanding. 

Memiliki banyak ide merupakan sebuah keharusan bagi setiap 

orang yang ingin menjadi ahli public relations. Artinya seorang public 

relations harus mempnyai wawasan yang luas sehingga permasalahan 

serumit apapun akan diketahui benang merahnya. Berpikir kreatif 

merupakan tuntutan bagi seorang public relations, artinya seorang 

public relations seharusnya tidak selalu polos atau berbicara hitam 

putih, kadangkala harus abu-abu atau lainnya sepanjang tidak dusta 

tentang fakta yang sebenarnya. Seorang public relations, 

kemampuannya harus benar-benar terasah karena tugasnya semakin 

hari semakin berat. Terlebih lagi di Era sekarang di mana ekonomi 
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sedang mengalami krisis dan kemajuan tekhnologi informasi semakin 

pesat.
39

 

3. Analisis Public Relations di Sekolah 

Farkhan  Menyebutkan dalam  kegiatan Manajemen dalam Public 

Relation sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kegiatan manajemen pada 

umumnya. Hal itu juga dapat diterapkan pada manaejemn Public Relations 

dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Manajemen Public relations  

adalah bagian integral dari kegiatan manajemen sebuah lembaga. Artinya 

manajemen Public Relations adalah perwujudan suatu kegiatan 

komunikasi yang dilembagakan kedalam bentuk sebuah bagian atau devisi 

tertentu pada sebuah organisasi. Jadi pada devisi itu ada orang yang 

memimpin atau menjadi pejabat Public Relations.  

Menurut Renald Kasali yang dikutip Rosady Ruslan mengatakan 

bahwa fungsi manajemen Public Relations adalah menciptakan dan 

mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, 

perusahaan atau produknya terhadap masyarakat, yang kegiatannya 

langsung ataupun tidak langsung berdampak pada masa depan organisasi, 

lembaga, perusahaan dan produknya.
40

 

Jadi jelaslah bahwa manaejemn Public Relations adalah 

perwujudan  suatu  kegiatan komunikasi yang dilembagakan dan berfungsi 

untuk menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu 

lembaga, organisasi, perusahaan atau prosuknya terhadap masyarakat yang 
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bisa berdampak  pada maju mundurnya suatu organisasi tersebut. Sehingga 

kegiatan manajemen Public Relations juga harus dilaksanakan dengan 

baik. 

Eksistensi lingkungan pendidikan dalam lembaga pendidikan 

memiliki arti yang sangat urgent. Keduanya menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang 

dicita-citakan. Makin majunya perkembangan masyarakat diisyaratkan 

dengan makin besarnya tuntutan masyarkat terhadap perkembangan 

lembaga pendidikan, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi lembaga 

yang tidak dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut maka tidak 

mustahil dakan berdampak pada pengucilan lembaga atau dengan kata lain 

lembaga tersebut akan mati bersamaan dengan memudarnya kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut.
41

 

Hubungan antar sekolah dan masyarakat pada hakekatnya adalah 

suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam 

rangka usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik disekolah.
42

 

Mulyasa memandang bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat 

pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam 

membina dan mengembangkan pribadi peserta didik di sekolah. 

Menurutnya, sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat 
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dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan 

efisien.
43

 

Hubungan yang telah terbangun dengan baik antara sekolah dan 

masyarakat menurut mulyasa akan dapat membentuk: 

b. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-

lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja. 

c. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui 

manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing; 

d. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada 

di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas 

suksesnya pendidikan di sekolah. 
44

 

Ada suatu kebutuhan yang sama antara keduanya, baik dari segi 

edukatif atau dari segi psikologis. Hubungan antara  sekolah dan 

masyarakat lebih dibutuhkan dan lebih terasa fungsinya, karena adanya 

kecenderungan perubahan dalam pendidikan yang menekankan 

perkembangan pribadi dan sosial anak melalui pengalaman-pengalaman 

anak baik di bawah bimbingan guru, baikdiluar maupun didalam 

sekolah.
45

 

Berfungsi tidaknya Public Relations dalam sebuah organisasi dapat 

diketahui dari ada tidaknya kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu 
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lembaga. Mengenai konsep fungsional humas, Scott M. Cutlip dan Allen 

Center memberikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari 

publik-publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan dan 

operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan 

ragam kebutuhan dan pandangan publik-publik tersebut 

2. Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun 

kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima 

secara maksimal oleh publik 

3. Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat 

menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan 

dan operasionalisasi organisasi.
46

 

Hubungan lembaga pendidikan dengan guru sebagai jembatan 

penghubung terhadap masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana 

yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan 

pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini sekolah merupakan bagian 

yang integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. 

Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam 

mencapai tujuan sekolah, oleh karena itu hubungan sekolah dengan 

masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. 

Menurut Ngalim Purwanto secara kongkrit lagi, tujuan 

diselenggarakan hubungan sekolah dan masyarakat adalah: 
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1. Mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. 

2. Mendapatkan dukungan dan bantuan morel maupun finansial yang 

diperlukan bagi pengembangan sekolah. 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan 

program sekolah. 

4. Memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 

5. Mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara keluarga dan 

sekolah dalam mendidik anak-anak.
47

 

Menurut Hadari Nawawi Tugas-tugas pokok atau beban kerja 

humas suatu organisai atau lembaga dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi dan menyampaikan ide (gagasan) kepada 

masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya. 

Menyebarluaskan informasi dan gagasan-gagasan itu agar diketahui 

maksud atau tujuannya sertakegiatankegiatannya termasuk 

kemungkinan dipetik manfaatnya oleh pihak-pihak diluar organisasi. 

2. Membantu pimpinan yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung 

memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang 

memerlukannya. 

3. Membantu pimpinan mempersiapkan bahan-bahan tentang 

permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik 
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perhatian masyarakat pada saat tertentu. Dengan demikian pimpinan 

selalu siap dalam memberikan bahan-bahan informasi yang up-to-date. 

4. Membantu pimpinan dalam mengembagkan rencana dan kegiatan-

kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan kepada 

masyarakat (Publicservice) sebagai akibat dari komunikasi timbal 

balik dengan pihak luar, yang  ternyata menumbuhkan harapan atau 

penyempurnaan policy atau kegiatan yang telah dilakukan oleh 

organisasi.
48

 

4. Guru Ekonomi 

Menurut Paul Anthony Samuelson Ilmu ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas. (Economics is the study the use of 

scarce resources to satisfy unlimited human wants).
49

 

Menurut Robert B. Ekelund Jr. dan Robert D. Tollison Ilmu 

ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber 

daya yang langka (Economics is the study of how society manages its 

scarces resources).
50

 

Menurut Richard G. Lipsey Ilmu ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan 

yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang 

terbatas demi memenuhi keinginan mereka (Economics is the study of how 
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individual and societies, experiencing virtually limitless wants, choose to 

allocate scarce resources to best satisfy their wants).
51

 

Menurut N. Gregory Mankiw ilmu ekonomi adalah Suatu studi 

tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau 

tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi 

yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan 

mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa 

datang, kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. 

(Economics is the study of how people and society end up 

choosing, with or without the use of money, to employ scarce productive 

resources that could have alternative uses to produce various commodities 

over time and distributing them for consumption now, or in the future, 

among various person or group in society).
52

 

Menurut Samuel dan Nordhaus, yang dikutip oleh Dadang 

Supardan dalam bukunya yaitu Pengantar Ilmu Sosial, mengemukakan 

bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan 

masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka 

dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi 

berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di 
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masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu 

masyarakat.
53

 

Menurut Ritonga dan Firdaus, ilmu ekonomi adalah ilmu yang 

mempelajari cara-cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan yang yang tidak terbatas menggunakan sumber 

daya yang terbatas.
54

 Dan menurut Alam S, Ilmu ekonomi adalah ilmu 

yang mempelajari pemenuhan kebutuhan oleh individu dan perusahaan.
55

 

Sedangkan menurut Sukwiati, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang 

mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan 

kemakmuran.
56

 

Menurut beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku 

individu dan masyarakat membuat pilihan (dengan atau tanpa uang) 

menggunakan sumber-sumber yang terbatas, dengan cara atau alternatif 

terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi dan ilmu ekonomi 

terapan. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan bagian ilmu ekonomi yang 

menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan 

ekonomi dalam bentuk angka, grafik, tabel, kurva maupun bentuk 

penyajian lainnya. Dan ilmu ekonomi terapan merupakan bagian dari ilmu 

                                                           
53

   Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 367 
54

   M.T. Ritonga, Yoga Firdaus, Ekonomi Untuk Kelas X, (Jakarta: PT Phibeta Aneka 

Gama, 2007), h. 12 
55

   Alam S, Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas X, (jakarta: Erlangga, 2007), h. 2  
56

   Sukwiati, Ekonomi Kelas 1 SMA, (Jakarta: Yudhistira, 2005), h. 3 



 

 

 

35 

 

ekonomi yang menggunakan kesimpulan-kesimpulan dari teori ekonomi 

untuk menjelaskan masalah-masalah yang dikumpulkan dalam ekonomi 

deskriptif. Termasuk dalam ekonomi terapan antara lain ilmu akuntansi, 

ekonomi pertanian, ekonomi kehutanan, dan ekonomi pembangunan. 

Beberapa masalah ekonomi yang ditangani dengan skala prioritas tinggi di 

Indonesia anatara lain sebagai berikut: 

a. Kemiskinan 

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang 

tidak mudah untuk mengukurnya. Ada dua macam kemiskinan yang 

umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. 

1) Kemiskinan absolut 

 Pendapatan tidak dapat mencukupi kebutuhan minimum, 

maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum 

merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin 

atau sering disebut garis batas kemiskinan. Konsep ini sering 

disebut kemiskinan absolut. 

2) Kemiskinan relatif 

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang 

dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti 

“tidak miskin”. Walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat 

kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah 

dibanding dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang 

tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena 
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kemiskinan lebih banyak ditemukan oleh keadaan sekitarnya, dari 

pada orang yang bersangkutan. 

b. Keterbelakangan 

Keterbelakangan tampak pada banyak hal seperti tingkat 

pendidikan masyarakat yang masih rendah, daya saing dan kualitas 

manusia yang rendah, infrastruktur pembangunan, penguasaan 

teknologi, dan lain –lain. 

c. Penganguran 

Indonesia mempunyai masalah pengangguran. Banyak angkatan 

kerja yang tidak tertampung karena sempitnya lapangan pekerjaan. 

Masalah lapangan kerja ini menyangkut infrastruktur maupun kualitas 

tenaga kerja. 

d. Kekurangan modal 

Semua negara sedang berkembang mempunyai masalah 

kekurangan modal, termasuk negara kita. Kekurangan tersebut karena 

sedikitnya tabungan masyarakat yang diakibatkan oleh rendahnya 

pendapatan. Rendahnya pendapatan ini karena rendahnya tabungan 

masyarakat.
57

 

Menurut Ritonga dan Yoga Firdaus, masalah ekonomi yang 

dihadapi pemerintah negara berkembang termasuk Indonesia yaitu: 

a. Standar hidup yang rendah 

Hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia, standar 

hidup sebagian besar penduduknya rendah. Sebutan rendah itu bukan 
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hanya dalam pengertian global, yakni apabila dibandingkan dengan 

standar hidup orang-orang di negara kaya, namun juga di dalam 

pengertian domestik, yakni bila dibandingkan dengan gaya hidup 

golongan elit di negara mereka sendiri.standar hidup yang rendah 

tersebut diwujudkan dalam bentuk jumlah pendapatan yang rendah, 

perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan 

yang minim,  atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi 

yang tinggi, harapan hidup yang sangat singkat, dan peluang 

mendapatkan pekerjaan sangat rendah. 

b. Produktivitas yang rendah 

Disamping standar hidup yang rendah, negara-negara 

berkembang juga menghadapi masalah rendahnya tingkat produktivitas 

tenaga kerja. Rendahnya tingkat produktivitas ini disebabkan oleh 

sumber daya manusia yang tidak memadai, kesehatan fisik yang rendah. 

c. Tingkat pengangguran terbuka dan terselubung yang terlalu tinggi dan 

terus melonjak. 

Pengangguran terselubung merupakan orang-orang yang bekerja, 

namun di bawah kemampuan terbaik yang dimilikinya, antara lain 

dibawah jam kerja normal, sedangkan pengangguran terbuka merupakan 

orang-orang yang sebenarnya mampu dan sedang mencari pekerjaan, 

tetapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. 

d. Sistem hukum dan infrastruktur yang tidak mapan. 

Dibanyak negara berkembang, sistem hukum tidak dijalankan 

dengan sepenuh hati baik oleh pemerintah maupun warga negaranya 
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sendiri. Sistem hukum yang tegas ini adalah syarat mutlak bagi 

terselenggaranya pembangunan. Dengan sistem hukum yang mapan 

maka persaingan usaha diantara para pengusaha dapat dijamin sehat atau 

fair, dan setiap kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu 

akan terlacak dengan cepat dan segera diambil tindakan hukum yang 

sesuai agar kecurangan tidak terjadi lagi. 

Selain sistem hukum, negara-negara berkembang sangat 

kekurangan infrastruktur dan sistem keuangan yang memadai. Tanpa 

adanya jalan-jalan raya, sistem telekomunikasi, listrik dan sistem 

keuangan perbankan yang kuat, kegiatan perekonomian di negara 

berekembang akan mengalami banyak seklai hambatan untuk maju.
58

 

Menurut Alam S, beberapa persoalan ekonomi yang dihadapi oleh 

pemerintahan Indonesia yaitu: 

a. Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif, 

dampak negatif yang paling sering terjadi adalah inflasi yang merupakan 

suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum 

mengalami kenaikan. Kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka 

panjang, inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang beredar lebih 

banyak daripada yang diperlukan. Inflasi merupakan suatu gejala 

ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan secara tuntas. Usaha yang 

dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan mengendalikan. oleh 

sebab itu, pemerintah berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 
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yang optimal serta menekan dampak negatif yang diakibatkannya 

seminimal mungkin. 

b. Kemiskinan 

Garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan 

masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui 

pendekatan sosial masih sulit mengukur garais kemiskinan masyarakat, 

tetapi indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan 

menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan 

dan pengeluaran.  

c. Penganguran dan inflasi 

Pemerintah terus berupaya untuk menekan tingkat 

pengangguran dan tingkat inflasi agar tetap berada pada level yang wajar. 

Yang wajar maksudnya tingkat dimana dapat tercipta kestabilan 

ekonomi. 

d. Defisit anggaran pemerintah dan utang Nasional 

Pemerintah harus merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik untuk 

pembiayaan aktivitas pembangunan, mengingat utang negara pada saat 

ini sudah sangat tinggi. salah satu penyebab tingginya utang Indonesia, 

khususnya utang luar negeri adalah terjadinya defisit anggaran. Defisit 

anggaran yang semakin besar akan menyebabkan peningkatan jumlah 

utang. Karena, salah satu cara untuk menutup defisit tersebut adalah 

dengan melakukan pinjaman.
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B. Penelitian Relevan 

1. M. Farkhan Pamuji (2016) mengangkat judul tentang Manajemen Public 

Relation dalam Upaya meningkatkan Minat Masyarakat  dan Siswa 

terhadap belajar di Lembaga Pendidikan SMA Takhassus Al-Qur’an 

Kalibeber Wonosobo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya 

pengelolaan sarana untuk menghubungkan masyarakat, siswa, guru dan 

karyawan dengan pimpinan lembaga pendidikan yaitu sarana Public 

Relation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Public 

relations dan upaya public relation dalam meningkatkan minat masyarakat 

terhadap lembaga pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Sekolah 

Menengah Atas Takhassus Al-Qur’an Kalibeber Wonosobo. Subjek 

penelitian ini adalah masyarakat sekitar sekolah yang terlibat dalam 

penelitian. Objek penelitian ini adalah upaya Public relation terhadap 

minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Penelitian ini 

menggunakan tehnik sample random sampling pada pengambilan sampel. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket dan 

dokumentasi. 
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2. Agung Rahmanto (2015) mengangkat judul tentang Pengaruh Persepsi 

tentang Public Relations sebagai Profesi Perempuan terhadap Minat 

Mahasiswa Memilih Konsentrasi Public Relations. Perempuan dalam 

dunia kerja menempati berbagai posisi salah satunya Public Relations 
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yang muncul persepsi bahwa hal ini merupakan profesi seorang 

perempuan dan menimbulkan minat mahasiswi untuk memilih konsentrasi 

Public Relations di Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  mengetahui pengaruh 

persepsi tentang public relations sebagai profesi perempuan terhadap 

minat mahasiswa memilih kosentrasi public relations. Sebagai subjek 

penelitian adalah mahasiswi Program Studi Imu Komunikasi angkatan 

2013-2014 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penarikan sampel 

dilakukan dengan teknik proportional random sampling. Untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan angket yang 

disusun menurut skala Likert. Berdasarkan hasil penyajian dan analisis 

data maka dapat disimpulkan bahwa terdapat  pengaruh yang signifikan 

antara persepsi mahasiswa tentang public relations sebagai profesi 

perempuan terhadap minat mahasiswa dalam memilih kosentrasi public 

relations. Dengan demikian hipotesis yang pertama terbukti kebenarannya. 

Terdapat korelasi yang kuat antara persepsi mahasiswa tentang public 

relations sebagai profesi perempuan terhadap minat mahasiswa dalam 

memilih kosentrasi public relations. 

3. Yugih Setyanto (2016) Manfaat Public Relations dalam Membangun 

Reputasi Sekolah (Pemahaman Fungsi Public Relations di SMAN 1 

Tanjung Pandan Belitung) Reputasi wajib dibangun bagi semua 
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organisasi, tak terkecuali sekolah.  Dalam membangun reputasi perlu 

diberi pemahaman dari internal organisasi  yakni dengan memahami dan 

memaksimalkan peran dan fungsi Public Relations dalam institusi 

tersebut. Sebagai sebuah institusi pendidikan aspek reputasi sekolah 

sangatlah penting karena tentunya masyarakat akan memilih sekolah yang 

memiliki reputasi yang baik. Namun, reputasi sekolah tidak hanya serta 

merta merupakan peran guru dan karyawan sekolah tersebut. Siswa-siswi 

yang bersekolah di sekolah tersebut juga memiliki peran penting dalam 

membangun reputasi sekolah. Oleh karena itu, Tim Pengabdian pada 

Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara 

berupaya untuk meningkatkan kesadaran pada siswa dan guru  yang 

merupakan khalayak internal yang memiliki peran penting menciptakan 

reputasi sekolah. Tim Fikom UNTAR menggunakan metode pelaksanaan 

program dengan cara memberi penyuluhan kepada siswa sekolah SMA 1 

Tanjung Pandan Belitung tentang manfaat Public Relations dalam 

membangun reputasi sekolahnya. Dari kegiatan tersebut peserta dapat 

memahami profesi Public Relations secara umum serta peran Public 

Relations dan siswa dan kaitannya dalam konteks membangun reputasi 

sekolah.
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu  peneliti memfokuskan sebagai penjelasan 

dan sekaligus untuk membatasi konsep teoritis yang masih umum. Untuk itu 
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fokus penelitian yang berkenaan dengan Analisis Public Relations guru di 

sekolah yaitu dengan melakukan: 

1. Kemampuan untuk berkomunikasi,  

a. Guru berbicara dengan baik dan di depan siswa 

b. Guru menjelaskan materi dengan baik terhadap siswa 

2. Kemampuan manajerial atau kepemimpinan, 

a. Guru mengantisipasi masalah dalam dan di luar ruangan kelas 

b. Guru menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya 

3. Kemampuan bergaul atau membina relasi,  

a. Guru berhubungan dan berinteraksi dengan baik terhadap semua 

siswanya 

b. Guru melakukan pendekatan personal dengan baik 

4. Memiliki kepribadian yang utuh atau jujur 

a. Guru terbuka  dan dipercayai oleh siswanya 

b. Guru selalu jujur terhadap siswa 

5. Banyak ide kreatif 

a. Guru memiliki pengetahuan yang luas  

b. Guru selalu berfikir kreatif 


