
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Lawang merupakan SLB negeri dibawah

naugan pemerintahIndonesia.Beralamatkan di Jalan DR.Cipto VII/32 Lawang.SLB

Pembina Tingkat Nasional Malang di Lawang adalah Unit Pelaksana Teknis

pendidikanpersekolahan yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan SK Mendikbud

No.08/48/ 0 / 1986tanggal 4 Desember 1986.Dalam pelaksanaannya sekolah yang

berstatus negeri tersebutbertanggung jawab langsung kepada Dirjen Dikdasmen & di era

otonomi berada di bawahdan bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pendidikan

Propinsi Jawa Timur. Sekolahtelah bersertifikat ISO : 9000-2008 Sekolah terletakdi

daerah strategis antara Malang-Surabaya dengan luas 45.000  M. Selain dilengkapi

ruang belajar dan sarana belajar yangbaik, sekolah juga dilengkapi ruang Assesment,

perpustakaan, laboratorium MIPA, ruangolah raga, ruang keterampilan, ruang produksi

braille, arena bermain dan asrama siswa.

Pendidikan luar biasa, sebagai salah satu bentuk pendidikan yangkhusus mengenai

anak-anak berkelainan sebagai objek formal danmaterialnya dari berbagai jenis kelainan

termasuk anak-anak tunagrahita,secara terus-terus berupaya untuk meningkatkan

pelayanan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun, sebagai warga negara anak-anak

tunagrahitamemiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan. Pasal 5 undang-

undangNomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan,

bahwasetiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan,

yangdiantaranya dalah anak-anak tunagahita. Demikian pula pada pasal 8 ayat 1dari

undang-undang yang sama menyebutkan, bahwa warga negara yangmemiliki kelainan
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fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luarbiasa adalah pendidikan yang

disesuaikan dengan kelainan peserta didik berkenaan dengan penyelenggaraan

pendidikan yang bersangkutan.

SLB Pembina Lawang sendiri pernah memecahkan Rekor Muri Dunia Indonesia

dengan melantunkan 100 lagu dengan durasi 13 jam. Rekor muri (Museum Rekor Dunia

Indonesia) itulah yang diliris oleh lima personil ‘The Special Band’ grub music SLB

Pembina Lawang (Sumber: Malang-post.com ,5 nov 2013). Peran Humas SLB Lawang

sendiri untuk membangun citra positif terhadap masyarakat bahwa anak yang

mempunyai kebutuhan khusus mampu mendapatkan Rekor Muri dan memberikan pesan

positif terhadap SLB. Meskipun banyak dari masyarakat sekitar sendiri banyak yang

belum mengetahui bahwa SLB ini pernah mendapatkan Rekor Muri Dunia Indonesia,

SLB Lawang sendiri terkenal sampai keluar kota malang, peran seorang praktisi disini

adalah sebagai pendengar yang peka dan sebagai perantara komunikasi. Tujuannya

adalah memberi informasi yang dibutuhkan baik oleh instasi, dalam hal ini manajemen,

maupun publiknya untuk membuat suatu keputusan atau pandangan demi kepentingan

bersama (Intan Vebriana, 2012).

Orang tua yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus dalam hal

berbicara,mendengar, terkadang hanya membiarkan saja dengan pendidikan yang minim

sekali, dengan alasan biaya pembiayaan anak berkebutuhan khusus lebih mahal apalagi

jika sekolah swasta. Disinilah peran dan pesan Public Relations dari SLB Lawang

diperlukan agar bisa menyakinkan orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan

khusus bahwa mereka mempunyai kriteria dan keterampilan yang mungkin belum bisa

ditonjolkan di kebiasaanya tanpa asahan tangan yang professional.

Setelah peneliti melakukan observasi awal di daerah Bedali, maka dapat disimpulkan

masih banyak masyarakat di sekitar yang kurang memberikan perhatiankepada anak-
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anak disana dan sekolah. Masyarakat mengangap biasa saja hanya untuk sekolah sekolah

agar bisa menyelesaikan program pemerintah 9 tahun. Banyak yang kontra tetapi

sebagian dari warga Bedali disana sangat setuju dengan sekolah untuk anak

berkebutuhan khusus dalam hal ini adalah anak tuna runggu, tuna wicara dan tuna

grahita. Kondisi ini menjadi hal penting untuk memberikan informasi kepada

masyarakat untuk memberikan pengetahuan atau informasi sehingga diperlukan suatu

media komunikasi yang tepat sehingga proses penyampaian informasi dapat secara

maksimal dilakukan.

Media komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan berita, pengetahuan,

pikiran-pikiran, nilai-nilai, sikap hidup dan kepercayaan.Sasaran penerima informasi

melalui media komunikasi adalah khalayak luas yang heterogen dalam hal pribadi,

pendidikan, latar belakang sosial ekonomi(Susanto, 1994; 3).Kegiatan Public Relations

dalam suatu lembaga pada hakekatnya merupakan penyelenggara komunikasi timbal

balik (Two Way Traffic) antara lembaga yang bersangkutan.Public Relations sebagai

suatu kegiatan pemerintah telah lama dilakukan. Kegiatan humas atau disebut dengan

Public Relations memberikan dukungan terhadap upaya suatu SLB Pembina Lawang untuk

menjaga hubungan baik antara elemen-elemen yang terdapat disekitar sekolah sehingga

secara langsung keberadaan sekolah benar-benar memberikan manfaat secara maksimal

kepada masyarakat sekitar. Melalui kegiatan Public Relationsinstansi akan mendapatkan

dampak atau manfaat yang besar sehingga dapat mendukung keberadaan instansi,

terciptakan komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat sekitar serta tetap

menjaga citra baik sekolah di masyarakat sekitar.

Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi suatu perusahaan

dan prestasi yang harus didapatkan agar mendapatkan kepercayaan masyarakat dan

harus di capai dalam dunia perhumasan (Public Realtions).Pengertian abstrak dan tidak
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dapat diukur secara sistematis tetapi wujudnya dapat dirasakan secara nyata dan dari

hasil penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan tanggapi negative maupun positif

yang datang dari masyarakat luar tentang perusahaan.Menurut Sutojo (2010), citra

perusahaan yang baik dan kuat mempunyai manfaat : pertama, daya saing jangka

menengah dan panjang yang mantap. Perusahaan berusaha memenangkan persaingan

pasar dengan menyusun strategi pemasaran taktis.Kedua, menjadi perisai selama masa

krisis.Sebagian besar masyarakat dapat memahami atau memaafkan kesalahan yang

dibuat perusahaan dengan citra yang baik.Upaya menciptakan citra yang baik SLB

Pembina Lawangakan memberikan dukungan terkait dengan upaya untuk

memaksimalkan program-program sekolah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka, peneliti

menetapkan rumusan masalahnya adalah: Seberapa besarefektivitas isi pesan media

leafletSLB Lawang dalam tataran kognitif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas isi pesan

media leafletSLB Lawang dalam tataran kognitif sedangkan kegunaan penelitian ini

adalah :

1. Secara akademis

Dapat menambah wawasan tentang pengetahuan SLB sendiri dan bisa

dijadikan informasi tambahan untuk masyarakat tentang SLB dan guna

mengembangkan disiplin ilmu komunikasi khusunya bidang kehumasan serta

masukan untuk peneliti selanjutnya.
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2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi

perhumasan agar lebih meningkatkan aktivitas serta kreativitasnya, terutama

dalam membangun citra positif untuk warga.


