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BAB I 

PENDAHULAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Membangun sektor pendidikan tidak pernah akan mencapai tujuan 

akhir yang sempurna dan final. Hal ini terjadi karena konteks pendidikan 

selalu dinamis, berubah atau tidak pernah konstan, sesuai dengan perubahan 

masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih-lebih pada era global 

sekarang ini karena arus informasi secara bebas keluar masuk wilayah semua 

negara. Keterbukaan dalam berbagai sistem kehidupan secara terus-menerus 

akan menjadi wacana dan cita-cita yang penting bagi kehidupan masyarakat 

(Nasution, 2006:1-2).  

Semakin berkembangnya dunia pendidikan, pilihan sekolah saat ini 

sangat banyak. Misalnya di kota Malang dengan jumlah sekolah menengah 

atas 22 Sekolah dan sekolah menengah kejuruan sebanyak 72 sekolah (sumber 

: Dinas Pendidikan Kota Malang). Sekolah-sekolah tersebut saling 

berkompetisi untuk menarik perhatian masyarakat. Disinilah tugas humas 

sekolah untuk membangun dan mempertahankan citra positif sehingga 

terbentuk reputasi sekolah yang baik. Hal ini tidak hanya berlaku pada sekolah 

negeri milik pemerintah saja, tetapi juga sekolah swasta. Bahkan sekolah 

swasta harus lebih gencar dalam mempublikasikan keunggulan sekolahnya 

kepada masyarakat. 
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Reputasi merupakan aset penting dan wajib dimiliki oleh lembaga 

sebagai bukti keberadaan dan kualitas lembaga. Reputasi sekolah menunjukan 

kualitas pendidikan sekaligus pencapaian prestasi sekolah sebagai indikator 

keberhasilan program pendidikan sekolah. Respon terhadap pencitraan 

sekolah terwujud pada persepsi, realitas dan opini publik yang seiring 

berjalannya waktu membangun reputasi sekolah. Tentu bukan waktu yang 

singkat dan beragam hal seperti peluang, hambatan, tantangan mampu dikelola 

dengan bijak. Seorang humas berperan dalam menangani reputasi dan mampu 

memberikan gagasan yang cemerlang demi peningkatan reputasi mendatang. 

Strategi yang tepat dan bermanfaat merupakan sarana mencapai reputasi yang 

diinginkan humas adalah manajemen reputasi organisasi (Sandra Oliver, 

2007:4). 

Setiap organisasi dalam meningkatkan reputasi yang baik tidak lepas 

dari sikap publik internal. Frida Kusumastuti (2002:17) mengungkapkan 

“........publik, yakni sekelompok orang dalam masyarakat yang memiliki 

karakteristik kepentingan yang sama”. Dalam praktik publik ini 

dikelompokkan menjadi dua, yakni publik internal dan publik eksternal. 

Publik internal meliputi publik karyawan, yakni mereka yang bekerja dalam 

organisasi. Selain itu juga ada pemimpin, sebagai pemimpin perusahaan atau 

lembaga. Public Internal adalah Publik yang berada didalam perusahaan 

seperti karyawan. Karyawan tersebut bisa terdiri dari manager, secretary, 

supervisor, receptionist dan lain sebagainya. 
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Menurut Cutlip & Center ( 1982 : 290 ), pengertian publik internal atau 

lebih dikenal dengan sebutan Employee relations yaitu sekelompok orang 

bekerja (karyawan atau pegawai) didalam suatu perusahaan. Karyawan sebuah 

perusahaan merupakan aset yang cukup penting, karena karyawan itu sendiri 

terkait dengan status atau kedudukan yang saling berbeda antara satu dengan 

yang lainnya tapi pada prinsipnya memiliki keinginan yang sama terhadap 

pimpinan atau perusahaan. 

Meningkatnya reputasi yang baik ini dapat diperoleh dari sikap positif 

publik internal. Begitupun sebaliknya, apabila sikap negative dari publik 

internal akan melahirkan reputasi yang buruk bagi sekolah. Sikap merupakan 

hal yang sangat sulit untuk dilihat dan dipahami secara kasat mata. Sikap 

adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaaan. Dalam buku yang berjudul 

Sikap Manusia, La Pierre mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, 

tendesi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam 

situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli 

sosial yang telah terkondisikan (dalam Azwar, 2012). Sikap dapat dikatakan 

bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk 

bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus 

yang menghendaki adanya respons. 

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang di CFD (Car Free 

Day), sebagian besar mereka menyampaikan bahwa mereka akan 

menyekolahkan anaknya langsung di sekolah negeri dan menjadikan sekolah 

swasta terutama sekolah kejuruan swasta menjadi sekolah rujukan setelah 

sekolah negeri. Hal ini disebabkan karena cara berfikir masyarakat bahwa 
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sekolah di sekolah kejuruan hanya berisi anak yang nakal dan urakan. Selain 

itu masyarakat juga berfikir bahwa sekolah negeri itu adalah sekolah satu-

satunya yang terbaik di bandingkan sekolah swasta ataupun sekolah kejuruhan 

swasta. Hal ini juga dapat terjadi karena sekolah negeri telah menjalin 

hubungan baik dengan mitra kerja ataupun telah memberikan kepuasan atas 

pelayanan seperti fasilitas yang lengkap untuk menunjang dan 

mengembangkan potensi yang ada. Sedangkan disekolah swasta kurangnya 

kepuasan dalam pelayanan serta fasilitas-fasilitas yang kurang memadai untuk 

menunjang dan mengembangkan pola belajar siswanya. Akan tetapi tidak 

semua sekolah swasta seperti itu, ada juga sekolah swasta yang 

mengedepankan pelayanan yang layak dan terbaik untuk siswanya meskipun 

harus bersekolah di swasta. Sehigga sekolah tersebut memiliki citra dan 

reputasi sekolah yang baik. Menurut Nasution (2006:9) mengungkapkan 

bahwa, dalam menghadapi persaingan yang semakin meningkat, pimpinan 

lembaga pendidikan seharusnya melakukan berbagai kegiatan komunikasi dan 

kehumasan terhadap kualitas produk pendidikan, tersedianya fasilitas 

menunjang proses belajar mengajar, praktikum dan sarana ekstrakulikuler 

siswa atau mahasiswa. 

SMK PGRI 3 Malang merupakan salah satu sekolah “BESAR & 

NASIONAL ” dan berstandart internasional melalui Sertifikat ISO 9001:2000 

dan SSI di kota malang saat ini. Sejak dulu sekolah ini selalu mengutamakan 

kedisiplinan yang kuat untuk melahirkan lulusan-lulusan yang mempunyai 

prilaku yang baik. Banyak masyarakat sekitar memilih  SMK PGRI 3 Malang 

sebagai tempat menimba ilmu karena masyarakat telah mempercayai bahwa 
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citra dan reputasi SMK PGRI 3 Malang baik dalam pelayan berupa program-

program dan fasilitas-fasilitas unggulan yang dibutuhkan oleh siswa dan 

masyarakat luas serta kedisiplinan yang kuat. Terbentuknya SMK PGRI 3 

Malang dalam memperoleh reputasi yang baik melalui proses yang lama dan 

panjang, yaitu dengan penanaman disiplin yang tinggi untuk memotivasi 

siswa dalam belajar guna menciptakan siswa yang berprestasi baik di bidang 

akademik maupun non akademik. Selain itu, unsur pendidikan yang ada 

berusaha menjadikan kelas-kelas yang ada di SMK PGRI 3 Malang sebagai 

kelas perusahaan dengan harapan lulusan bisa terserap sebanyak-banyaknya 

di industri. Tetapi juga masih banyak mayarakat yang beranggapan bahwa 

Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 Malang ini adalah sekolah yang 

memiliki siswa-siswi kurang baik, padahal sekolah ini sangat mengedepankan 

kedisiplinan. Selain itu juga banyak masyarakat beranggapan di SMK itu 

hanya mempelajari mengenai teknik mesin dan computer saja. Dan, mereka 

berfikir bahkan takut jika anak mereka terutama anak perempuan 

disekolahkan di SMK PGRI 3 Malang menjadi tomboy dan suka pada mesin. 

Hal ini juga dapat disebabkan karena sikap publik internalnya yang negatif 

terhadap reputasi yang sudah baik disekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tetarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “SIKAP PUBLIK INTERNAL DALAM 

PENGUATAN REPUTASI SEKOLAH (Studi Pada Sekolah Menengah 

Kejuruan PGRI 3 Malang)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan diteliti adalah: 

“ Bagaimana sikap publik internal dalam penguatan reputasi Sekolah Menengah 

Kejuruan PGRI 3 Malang?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mendiskripsikan sikap publik 

internal dalam penguatan reputasi Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 Malang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis

a. Untuk memberikan pengetahuan tentang sikap publik internal

dalam rangka penguatan reputasi sekolah

b. Memberikan pemahaman tentang sikap publik internal dalam

penguatan reputasi sekolah.

2. Kegunaan Praktis

a. Memberikan masukan bagi sekolah, terutama SMK PGRI 3 Malang

untuk memberikan sikap positive dalam penguatan repuasi sekolah.

b. Sebagai bahan penelitian atau refrensi yang ada hubungannya

dengan sikap  publik internal dalam penguatan reputasi sekolah.




