
0 
 

JURNAL ONLINE 

 

STRATEGI PUBLIC RELATION  DALAM MEMBANGUN CITRA  

(Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Public Relation Sekolah Pra TK 

- TK (TPA,KB & TK) Lazuardi Kamila Surakarta dalam Membangun Citra 

sebagai Global Islamic School) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Yulia Rana Irawan 

D1213078  

 

 

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Mencapai 

Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi 

Program Studi Ilmu Komunikasi 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2016 



1 
 

STRATEGI PUBLIC RELATION DALAM MEMBANGUN CITRA 

(Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Public Relation Sekolah Pra TK 

- TK (TPA,KB & TK) Lazuardi Kamila Surakarta dalam Membangun Citra 

sebagai Global Islamic School) 

 

Yulia Rana Irawan 

Tanti Hermawati 

 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Sebelas Maret Surakarta 

 

Abstract 

In 2014 the government of Surakarta target the presentation of 90%, in fact, the 

central government only received a note that APK-PAUD in Surakarta rose to 

70.81 percent rate of APK-PAUD which still does not meet this target is 

supported by several economic and social factors. 

This study used to determine the public relations strategy Pre School 

Kindergarten - Kindergarten (TPA, KB & TK) Lazuardi Kamila Surakarta in 

building its image as a Global Islamic School.  

This research is a descriptive study using a qualitative approach. This research 

was conducted at the School Lazuardi Kamila Surakarta. Sampling technique 

used was purposive sampling. Sample in this research is based on the informant 

that the primary consideration is on the internal side of the principal, public 

relations, teaching staff and external sides of the parents of students. Data 

collection technique used observation, interview and documentation. Data were 

analyzed by using an interactive model of data reduction, assessment and 

verification of data. 

The results showed that : the emphasis on : (1) Fact Finding At this stage used by 

Lazuardi Kamila Surakarta to know problems of what is evolving in today's 

society the importance of socialization of education level Pre Kindergarten - 

Kindergarten, More introduce Global Islamic School in the wider community, 

Obstacles human resources (HR) obtain human resources that have extensive 

knowledge and negative Exposure growing issue any new admissions. Lazuardi 

Kamila get information about the facts using the technique of personal contacts of 

parties - parties that will cooperate with Lazuardi Kamila Surakarta. (2) Planning 

and media program that will involve the use of internal Lazuardi Kamila 

Surakarta namely school leaders. Program planning and media do when meeting 

with the Foundation. (3) Communicating Lazuardi Kamila Surakarta run three 

programs used to introduce the meaning of the Global Islamic School wider 

adoption of contextually learning, parenting club with day parenting and quality 

time, event lazkam party culture. (4) Evaluating conduct an evaluation on 
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programs of public relations strategies that have been implemented by way of the 

Foundation Meeting, Home Visit and Performance Evaluation. 

Keywords : Strategic Public Relations, Public Relations, Image Building, 

Corporate Image 

 

Pendahuluan 

Pendidikan di Indonesia semakin berkembang pesat hingga kemudian 

pendidikan usia dini mulai menjadi perhatian penting dari Pemerintah Republik 

Indonesia namun tidak bagi orangtua, Masa pendidikan usia dini pada usia (3-6 

tahun) merupakan awal penentu pengalaman yang akan memberikan kualitas 

bangsa di masa yang akan datang. Sejak tahun 2002 muncul berbagai variasi 

pendidikan usia dini seperti Pra - TK, TK Plus, Terpadu, Unggul dan TK Full 

Day.  

Pengembangan pendidikan usia dini yang mencakup rentang usia 0-6 

tahun secara nasional telah berjalan selama 7 tahun. Angka Partisipasi Kasar 

(APK) pada pendidikan usia dini menurut Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia masih belum memenuhi pencapaian yang 

diharapkan pemerintah. Pemerintah terus memberikan target sasaran pendidikan 

usia dini dengan menetapkan rencana 5 tahun kedepan agar APK memenuhi target 

pencapaian. Pada tahun 2004 APK-PAUD mencapai jumlah 12,7 juta (27%) dan 

tahun 2008, APK-PAUD telah mencapai 15,1 juta (50,6%). Pada tahun 2009 akan 

mencapai 15,3 juta (53,6%).  Pemerintah melalui rencana 5 tahun  tersebut 

memiliki harapan dapat mencapai 21,3 juta (72,6%). 

Gambar 1.1  Data Gugus PAUD 

Sumber : (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2014) 

 

Target / Sasaran 
Tahun Pencapaian Target 

2010 2011 2012 2013 2014 

Estimasi Jumlah Anak Usia  

0-6 th 
30,18 Juta 30,2 Juta 30,3 Juta 30,35 Juta 30,4 Juta 

Target Sasaran PAUD 

(Formal & Nonformal) 

17,4 Juta 

(57,8%) 

18,7 Juta 

(61,8%) 

19,9 Juta 

(65,7%) 

21 Juta 

(69,3%) 

22,1 Juta 

(72,6%) 

Target PAUD Formal 
5,8 Juta 

(19,3%) 

5,85 Juta 

(19,37%) 

5,9 Juta 

(19,5%) 

5,95 Juta 

(19,6%) 

6 Juta 

(19,7%) 

Target PAUD Nonformal 
11,6 Juta 

(38,5%) 

12,85 Juta 

(42,43%) 

14 Juta 

(46,2%) 

15,05 Juta 

(49,7%) 

16,1 Juta 

(52,9%) 
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  Pada tahun 2014 pemerintah kota Surakarta mentargetkan presentasi 90%, 

pada kenyataannya pemerintah pusat hanya memperoleh catatan bahwa APK-

PAUD di Kota Surakarta  naik menjadi 70,81 persen (Aryono Solopos,2015). 

Pemerintah Surakarta memiliki 540 lembaga PAUD dengan jumlah siswa PAUD 

yang mencapai sekitar 22.800 anak sehingga pemerintah memiliki harapan APK 

PAUD 2014 melewati target 90%. Analisa dari  pemerintah pusat, tingkat APK 

PAUD yang baru tercapai 75 persen disebabkan oleh  anak - anak usia enam tahun 

sudah bersekolah di sekolah dasar (SD).  

Tingkat APK PAUD yang masih belum sesuai target ini didukung oleh 

beberapa faktor ekonomi dan sosial. Permasalahaan faktor ekonomi adalah 

kurangnya biaya pendidikan dari keluarga untuk menyekolahkan anak mereka dari 

usia dini selain itu terbatasnya sumber dana yang mendukung pelaksanaan 

program PAUD khusunya APBD kabupaten atau kota. Permasalahaan faktor 

sosial antara lain kurangnya sosialisasi tentang level pendidikan usia dini, 

kurangnya kesadaran dan pemahaman keluarga tentang pentingnya pendidikan 

usia dini, banyak sekolah pendidikan usia dini bermunculan di masyarakat, dan 

belum terwujudnya pendidikan usia dini  dengan pendekatan holistic dan 

terintegrasi (layanannya masih terpisah – pisah atau belum terintegrasi antara KB 

– TK TPA dan SPS dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan gizi 

pengasuhan, pengasuhan dan perlindungan anak. 

Saat ini sekolah yang berfokus pada pendidikan dini di Surakarta sudah 

sangat banyak, menurut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta 

memiliki jumlah 561 sekolah pendidikan usia dini yang tersebar dari beberapa 

kecamatan. Lazuardi Kamila membuka layanan level atau tingkat pendidikan usia 

dini komplit dengan pendekatan holistic dan terintegrasi dari KB – TK TPA dan 

SPS sebagai Global Islamic School yang memiliki nilai – nilai islam dan wawasan 

luas tentang islam dengan multi bahasa yang diterapkan pada usia dini. Lazuardi 

Kamila secara aktif terus mendukung apa yang menjadi harapan pencapaian APK 

Pemerintah. APK sesuai harapan pemerintah agar tercapai dibutuhkan  public 

relation di sekolah ini sebagai sosialisasi memperkenalkan pendidikan usia dini 

sebagai Global Islamic School.  
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Penelitian ini penting dilakukan untuk membangun citra sekolah Lazuardi 

Kamila sebagai Global Islamic School agar mampu memperkenalkan pendidikan 

usia dini dengan citra positif sehingga kurangnya pemahaman Global Islamic 

School ini membuat sekolah sering diterpa isu yang kurang sedap dan cenderung 

kearah negatif seperti sekolah ini dianggap sebagai sekolah Syiah. Isu ini selalu 

berkembang menghampiri setiap menjelang ajaran baru yaitu saat Penerimaan 

Siswa Baru (PSB). Isu ini sangatlah menganggu citra sekolah yang telah dibangun 

selama ini.  

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Bagaimana Strategi Public Relation Sekolah Pra TK – TK 

(TPA,KB & TK) dalam Membangun Citra sebagai Global Islamic School ? 

 

Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut : Untuk mengetahui Strategi Public Relation Sekolah Pra TK – TK 

(TPA,KB & TK) Lazuardi Kamila Surakarta dalam Membangun Citra sebagai 

Global Islamic School.  

 

Tinjauan Pustaka 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal sederhana yang dialami secara natural setiap 

individu satu dengan individu lainnya dengan saling berinteraksi. Komunikasi 

memiliki peran yang vital bagi kehidupan sehari – hari.  komunikasi memiliki 

berbagai pengertian yang dapat dikemukakan oleh banyak orang, karena ilmu ini 

mencakup bidang yang luas pemaknaannya  (Littlejohn, 1999:06) mengatakan 

bahwa : 

“Komunikasi sulit untuk didefinisikan. kata “Komunikasi” bersifat abstrak 

seperti kebanyakan istilah memiliki banyak arti.” 
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Komunikasi memiliki proses dalam penyampaiannya, proses ini berupa 

tahapan – tahapan dalam memahami suatu makna. Beberapa ahli mengungkapkan 

bahwa proses dan efek tergantung kepada pemaknaan inidividu yang dilatar 

belakangi oleh berbagai pengalaman yang berbeda – beda salah satu model 

komunikasi yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm dibawah ini 

(Schramm,1971:60) 

“Jika seseorang mempelajari komunikasi, maka ia mempelajari 

mengenai bagaimana orang berhubungan dengan orang lain, 

kelompok orang, organisasi dan masyarakat yang saling 

mempengaruhi satu sama lainnya namun juga dipengaruhi, 

memberi tahu dan diberi tahu, mengajarkan dan diajarkan 

menghibur serta dihibur melalui tanda – tanda tertentu.”  

 

 

b. Public Relation dan Citra 

 Public Relation merupakan salah satu cabang ilmu yang penting dalam 

Komunikasi. Public Relation menggunakan banyak teori komunikasi sebagai 

dasar berpijaknya. Berikut ini beberapa pengertian tokoh ahli tentang Public 

Relation (Liliweri, 2011:654) : 

 Rumanti mengatakan bahwa Public Relation menjalankan fungsi manajemen 

dengan mengevaluasi publik, mengidentifikasi suatu kebijaksanaan dan 

prosedur hingga melakukan tindakan dengan program – program untuk 

mendapatkan pemahaman terhadap public. 

 Hugo A. de Roode bahwa Public Relation merupakan sebuah upaya dalam 

menyampaikan informasi sehingga mampu mempersuasi khalayak dan mampu 

melakukan sebuah penyesuaian dalam hal ini untuk mendapatkan simpati 

dukungan masyarakat luas. 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Public Relation 

merupakan usaha untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi sebuah 

manajemen dalam Sekolah untuk memperoleh reputasi yang baik dikalangan 

masyarakat. Ruang lingkup peran Public Relation dalam sebuah Sekolah memiliki 

sikap kepatuhan dalam mejalankan pekerjaan dan  loyalitas terhadap perusahaan 

atau lembaga kepada karyawan, Memotivasi dan membangkitkan semangat antar 
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kelompok karyawan dalam perusahaan atau lembaga, Menumbuhkan kesadaran 

perusahaan atau lembaga, Membangun sikap dan citra atas segala tindakan dan 

kebijakan yang dilakukan perusahaan atau lembaga kearah citra public yang 

positif (Soemirat, 2010:89). 

 

c. Pendidikan Usia Dini 

Ketentuan pada pasal 12 undang - undang nomor 2 tahun 1989 tentang 

sistem pendidikan nasional pada dasarnya menetapkan bahwa selain jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat 

diselenggarakan pendidikan usia dini yang syarat dan tata cara pendirian, bentuk 

satuan, lama pendidikan serta penyelenggaraannya ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah yang berlaku. Pengaturan tersebut sangat penting dalam usaha 

memberikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan usia dini, sehingga arah 

dan tujuan pendidikan usia dini dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana 

yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Peraturan Pemerintah RI no. 27 tahun 1990 tentang pendidikan usia dini yaitu Bab 

I Pasal 1 ayat (2) (Patmonodewo, 2003:25) :  

“Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan 

usia dini yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak 

usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.” 

 

d. Strategi Public Relation 

Suatu perusahaan memerlukan adanya strategi yang baik, manajemen 

strategi sendiri memiliki beberapa pengertian dari beberapa ahli seperti yang 

diungkapkan oleh (Robbins, 1990:49) : 

“Penentuan tujuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan 

arah tindakan serta mendapatkan sumber – sumber yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan.” 

 

Strategi ini yang akan menentukan komunikasi timbal balik untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Berikut ini pernyataan dari ahli (Kinked, 1992:48) : 



7 
 

“Strategi adalah proses memungkinkan setiap perusahaan 

mengenal peluang jangka panjang mereka dan menerapkan satu 

strategi pelaksanaan yang berhasil.” 

 

Proses kerja yang dilakukan seorang Public Relation untuk melasanakan 

program terdiri dari empat langkah yang merupakan pemecahan masalah dalam 

Public Relation, empat langkah tersebut seperti berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Strategi Public Relation 

Sumber: (Cutlip, 2006:321) 

 

Metodologi 

Jenis yang dipilih pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

kualitatif yang memiliki tujuan mendapatkan gambaran seluruh hal menurut 

pandangan dan menurut orang yang akan diteliti. Studi Deskriptif dipilih peneliti 

dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap dan mendalam dari sebuah 

fenomena atau permasalahan yang terjadi bagaimana strategi public relation 

dalam membangun citra sebagai global islamic school yang berbeda dari sekolah - 

sekolah pada umumnya.  

Lokasi penelitian dipilih oleh peneliti yaitu di Sekolah Lazuardi Kamila 

alamat sekolah ini berada di Jalan Monumen 45 No 17 Kestalan, Banjarsari, 

Surakarta. Alasan pemilihan lokasi sekolah ini yaitu Lazuardi Kamila 

memberanikan diri membangun Citra sebagai Global Islamic School dengan fokus 

tingkat pendidikan yang terintegratif mulai dari Pra TK, TK, SD dan hingga SMP.  
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Teknik pengambilan sampling yang digunakan Purposive sampling 

dimana merupakan teknik pengambilan sample yang didasarkan pada 

pertimbangan – pertimbangan dan tujuan tertentu. Sample dalam penelitian ini 

dari sisi internal Sekolah yaitu : Kepala sekolah dimana beliau memahami hal 

yang akan diteliti serta memiliki kekuatan untuk mengatur jalannya suatu 

keputusan, Public Relation merupakan orang yang terlibat pada kegiatan yang 

tengah diteliti, Staff Pengajar adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

jalannya pembelajaran pada anak didik sedangkan dari sisi ekternal adalah 

konsumen yaitu orang tua yang telah menyekolahkan putra – putrinya di Lazuardi 

Kamila lebih dari satu anak. 

Sumber data yang digunakan yaitu data primer data yang diperoeh secara 

langsung dari responden. Data primer yang dimaksud adalah data hasil wawancara 

dengan informan tentang membangun citra Sekolah Global Islamic School dan 

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. data sekunder yang 

dimaksud adalah data referensi, jurnal, dan gambaran umum Sekolah Lazuardi 

Kamila. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, dokumentasi. Validitas data berdasarkan empat macam triangulasi 

yang ada, maka hanya peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu peneliti 

akan menggunakan prespektif lebih dari satu sumber dalam membahas 

permasalahan yang dikaji. Melalui triangulasi data akan diperiksa kebenaran data 

dengan menggunakan perbandingan antara data dari sumber data yang satu 

dengan sumber data yang lain (Moleong, 2014:326).  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu mendeskripsikan fenomena - fenomena yang tampak kemudian dicatat, 

dipelajari, dianalisis dan dimaknai, kemudian dideskripsikan. Model analisis yang 

digunakan adalah analisis interaktif (interactive models of analysis).  

 

Sajian Data dan Analisis Data 

Terdapat tiga program strategi Public Relation yang dijalankan di Lazuardi 

Kamila Surakarta, yaitu :  
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1. Kontekstual Learning 

2. Program Sosialisasi Parenting Club : Parents Day Dan Quality Time 

3. Program Pesta Lazkam Budaya  

Dalam menetapkan ketiga program tersebut menggunakan empat proses 

perencanaan strategi Public Relation menurut Cutlip yaitu (Cutlip, 2006:108) :  

1. Menentukan Masalah (Fact Finding) 

Public Relation Lazuardi Kamila dalam menentukan masalah mencari 

sebuah fakta – fakta mengenai situasi dan pendapat masyarakat luas tentang 

sekolah menurut Cultip dan Center bahwa penilaian atas suatu masalah dapat 

dijelaskan dalam bentuk pernyataan masalah yang dirumuskan secara tertulis. 

Pernyataan masalah harus menggunakan istilah yang spesifik dan terukur 

menjawab sebagian pernyataan berikut ini Apa yang menjadi sumber masalah?, 

Dimanakah masa lah berada? Kapan masalah mulai? Siapa yang terlibat? 

Bagaimana mereka terlibat? Mengapa masalah itu penting bagi khalayak? (Cultip, 

2006:346).  

Pernyataan masalah tersebut yang pertama, pentingnya sosialisasi level 

pendidikan Pra TK – TK, Dalam permasalahan ini tidak banyak orang yang 

memiliki pengetahuan luas tentang berbagai level pendidikan yang sekarang ini 

pada kasus Pendidikan Usia Dini (PAUD) meliputi Tempat Penitipan Anak, 

SPSS, Kelompk Bermain dan Taman Kanak – kanak semakin berkembang luas, 

pendidikan yang dulunya tidak ditempuh orang sekarang semakin beragam, 

seperti kesamaan antara Playgroup dengan Kelompok Bermain ada banyak orang 

tua yang tidak mengetahui hal tersebut, padahal keduanya memiliki pengertian 

yang sama, namun menggunakan bahasa asing yaitu Bahasa Inggris yang satu 

menggunakan Bahasa Indonesia seperti yang sering terjadi di sekolah Lazuardi 

Kamila ini berikut pernyataan Teacher Yuyun : 

“PAUD itu ya Pra TK – TK Paud itu kan singkatannya Pendidikan 

Anak Usia Dini dibawahnya PAUD ya ada Kelompok Bermain 

(Playgroup), Taman Kanak – Kanak, SPSS seperti Playgroup tetapi 

lebih khusus, Pos PAUD. Rata – rata orang memandang PAUD itu 

tadi masih berbeda bukan dari bagiannya” (Wawancara 25 

November 2015). 
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Pernyataan masalah yang kedua Lebih memperkenalkan Global Islamic 

School pada masyarakat luas, menurut Teacher Yuyun masih banyak orang tua 

didik yang tidak terlalu memperhatikan Global Islamic School meskipun 

kebanyakan orang tua didik yang sudah lama pasti banyak yang mengetahui 

makna dari Global Islamic School. Makna yang diterapkan oleh Public Relation 

sebenarnya sudah sampai kebeberapa orang tetapi belum telalu meluas kesemua 

lapisan masyarakat maupun orang tua  anak didik dan calon orang tua anak didik 

berikut pernyataan Teacher Yuyun : 

“Nah itu sekarang ini saya rasakan mereka banyak 

menyesampingkan Global Islamic School (GIS)  jadi taunya cuman 

Lazkam” (Wawancara 25 November 2015). 

 

 Pernyataan masalah yang ketiga Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) 

mendapatkan SDM  yang memiliki pengetahuan yang luas tidaklah mudah, selain 

berakhlak baik dibutuhkan orang – orang yang memilki SDM yang berdedikasi 

tinggi serta memiliki passion mencintai anak – anak bukan hanya mencintai 

pekerjaan berikut ini pernyatan Teacher Nazir :  

“Terutama kendalanya di SDM ya, khususnya SDM baru untuk 

membangun konsep sekolah Global Islamic School ini diperlukan 

guru yang berwawasan luas yang kedua guru yang memiliki roh 

mendidik dalam nothing to lose dia betul – betul mendidik karena 

bukan profesi dia karena passion” (Wawancara tanggal 26 

November 2015). 

 

 Hal ini penting mengingat sekolah Lazuardi Kamila sebagai Global 

Islamic School memiliki tidak hanya anak didik yang reguler saja melainkan anak 

– anak berkebutuhan khusus (ABK) yang juga diterima untuk bergabung dan 

belajar disini, selain anak didik ABK juga menerima anak didik yang beragama 

non islam. Hal ini tentu menjadi sebuah kendala tersendiri oleh seorang Public 

Relation. Berikut ini pernyatan Teacher Yuyun : 

“Kami menerima murid dengan Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) tapi ya tetep kami saring kalau ABK kira – kira bisa tidak 

dikembangkan kelebihan dan kekurangannya bisa tidak membaur 

dengan reguler nantinya” (Wawancara tanggal 25 November 

2015). 
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Pernyataan masalah yang keempat diterpa isu yang berkembang negatif, 

sudah menjadi hal yang sering bahwa setiap Penerimaan Siswa Baru (PSB) isu 

yang tidak sedap selalu muncul kepermukaan setiap tahunnya, isu ini menjadi hal 

yang terus berulang dari setiap tahun persaingan antar kompetitor menjadi dasar 

utamanya. Isu ini menjadi pengalihan beberapa orang tua baru atau calon orang 

tua anak didik. Bagi yang sudah bergabung lama di Lazuardi Kamila ini hingga 

beberapa anaknya juga disekolahkan disini isu ini sudah tidaklah penting bagi 

mereka, isu ini berkembang karena sekolah Lazuardi Kamila ini terlalu terbuka 

infromasinya dalam masyarakat luas saking terbukanya dianggap ajaran – ajaran 

yang menyesatkan diberikan dalam kegiatan belajar mengajar, Lazuardi Kamila 

tidak mengkotak – kotakan semua golongan islam diterima disekolah ini berikut 

pernyataannya Teacher Nazir :  

“Kami itu Lazuardi Kamila Global Islamic School sekolah islam 

berwawasan global jadi kami tidak hanya menerima islam dari 

kelompok tertentu kita dari berbagai mazdab kita ada NU, 

Muhammadiyah, Tarbiah, LDII dan lainnya bahkan jujur aja non 

muslim kita diterima. Mengapa? Karena islam itu Rahmat Al Il 

Alamin” (Wawancara tanggal 26 November 2015). 

 

Setelah dapat merumuskan pernyataan masalah, maka langkah selanjutnya 

Public Relation Lazuardi Kamila adalah melakukan analisis isi dimana menurut 

Morrisan dalam buku Manajemen Public Relation mengatakan bahwa dalam 

analisis isi maka ada dua pihak yang menjadi fokus perhatian yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal (Morrisan, 2008:114). 

Faktor internal berisi tentang pernyataan misi sekolah Makna misi yang 

ingin disampaikan sekolah dalam meraih tujuan sebagai sekolah yang memiliki 

citra Global Islamic School Sedangkan faktor ekternal berupa kliping yang telah 

dikumpulkan Lazuardi Kamila, laporan, Jadwal Acara khusus agenda Sekolah, 

seperti data yang diperoleh dalam wawancara berikut ini dengan Teacher Yuyun :  

 “Membekali anak didik kami untuk dapat memiliki kesemua bekal 

bagi suatu kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat, membantu  

pemerintahan dalam hal mengembangkan sistem pendidikan yang 

baik & accessible untuk seluruh masyarakat Indonesia dan yang 

terakhir adalah mendorong tumbuhnya dan munculnya  sekolah – 
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sekolah yang berkualitas” (Wawancara tanggal 25 November 

2015). 

 

 Setelah melakukan analisis isi masuk kedalam tahapan proses penelitian 

dimana Public Relation Lazuardi Kamila telah melakukan riset dengan metode 

riset informal yaitu kontak personal dan internet. Sesuai dengan teori yang 

diungkapkan Morrisan mengenai kontak personal merupakan kegiatan menenemui 

sejumlah orang untuk mendengarkan penilaian, komentar dan keluahan mereka 

mengenai organisasi dan perusahaan (Morrisan, 2008:126). Public Relation 

Lazuardi Kamila memanfaatkan pada saat Penerima Siswa Baru (PSB) dan Pihak 

– pihak yang sering datang ke Sekolah untuk berbagai keperluan kemudian 

didengar pendapatnya agar mendapatkan sebuah jawaban atas pertanyaan selama 

ini. 

 Selain menggunakan kontak personal, Public Relation Lazuardi juga 

memanfaatkan media internet dimana pada saat ini komunikasi mulai memasuki 

era new media, semua orang mengenal dan sangat bergantung sekali terhadap 

perkembangan teknologi untuk berkomunikasi. Teknologi komunikasi merupakan 

peralatan perangkat keras (Hardware) dalam sebuah struktur organisasi yang 

mengandung nilai – nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu 

mengumpulkan, memproses, dan saling tukar menukar informasi dengan individu-

individu lainnya (Rogers, 1986:15). Dari hal tersebut Public Relation Lazuardi 

Kamila telah melakukan tugasnya dengan baik untuk mengawasi isu – isu yang 

berkembang positif maupun negatif melalui new media seperti media sosial dan 

situs jejaring lainnya. 

2. Merencanakan Program (Planning) 

Dalam merencanakan program kerja, Public Relation mengacu pada misi 

perusahaan dalam hal ini sekolah, misi sekolah Lazuardi Kamila “Memandang 

Islam secara luas tujuannya satu Tuhan Yang Maha Kuasa”. Misi ini 

mengutamakan bahwa islam bukan agama yang saklek melainkan islam 

membawa rahmat bagi siapapun seperti teori yang dikemukakan oleh Morrisan 

bahwa suatu pernyataan misi perusahaan biasanya memiliki karakteristik untuk 
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menunjukkan kepedulian perusahaan atau organisasi kepada masyarakat 

(Morrisan, 2008:155). 

Pernyataan misi Lazuardi Kamila memuat berbagai tujuan perusahaan, 

kewajiban - kewajiban, nilai – nilai dan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Pernyataan misi ini memberikan dua arahan penting bagi Public Relation dengan 

menunjukkan komitmen dari manajemen dan kerangka kerja bagi Public Relation 

dalam merancang tujuan dan sasaran kerjanya.  

Menentukan target khalayak untuk program rencana Public Relation telah 

dilakukan oleh Lazuardi Kamila dengan memilih khalayaknya sendiri sesuai 

target dan sasaran program nantinya. Dalam memilih target terdapat beberapa 

jenis khalayak seperti yang ditulis oleh James Grunig dalam Jurnal Strategic 

Management Public and Issues dalam Excellence in Public Relations and 

Communication Management, khalayak dibagi menjadi empat yaitu bukan 

khalayak, khalayak tersembunyi, khalayak sadar dan khalayak aktif (Grunig, 

1992:127). Pemilihan khalayak Lazuardi Kamila adalah khalayak tersembunyi 

yaitu sekolah Pra TK - TK di Surakarta, khalayak sadar yaitu calon orang tua 

didik yang memiliki anak yang akan mulai disekolahkan dengan rentang usia 2 - 6 

tahun serta khalayak aktif yaitu orang tua anak didik yang telah menyekolahkan 

anaknya di Lazuardi Kamila 1 anak maupun lebih dari 1 anak.  

Selain pembagian kelompok khalayak menurut Jeffkins dalam buku Public 

Relation ada khalayak utama bagi perusahaan yaitu masyarakat luas, calon 

pegawai atau anggota, para pegawai dan anggota, pemasok, hingga pemimpin 

pendapat umum (Jeffkins, 2004:72). 

Setelah menentukan khalayak, tujuan program Public Relation harus 

dijelaskan secara spesifik. Pada dasarnya menurut Cultip dan Center tujuan 

program menjelaskan hasil – hasil apa saja yang harus dicapai setiap khalayak 

sasaram, pada praktiknya tujuan tersebut memiliki fungsi memberikan fokus 

arahan bagi mereka yang mengembangkan strategi dan taktik program, 

memberikan arahan bagi yang melaksanakan program, mengemukakan hasil yang 

harus dicapai (Cultip, 2006:386). 
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Tujuan program yang dilakukan Lazuardi Kamila untuk meningkatkan 

kesadaran makna Global Islamic School, untuk mengurangi isu dan 

mempertahankan citra  sekolah Lazuardi Kamila Global Islamic School secara 

positif.  

3. Berkomunikasi ( Communicating) 

Pada tahapan ini, Public Relation mulai membuat Program yang akan 

dijalankan bagi perusahan yaitu Sekolah Lazuardi Kamila. Dalam membuat 

program ini dimulai dari Pesan merupakan hal yang ingin disampaikan oleh 

komunikan kepada komunikator dimana dalam pesan yang ingin disampaikan 

oleh Lazuardi Kamila mengandung makna dan tujuan tertentu.  

Menurut Hafied Cangara dalam buku Perencanaan dan Strategi 

Komunikasi, sifat pesan itu sendiri dapat bersifat Informatif, Persuasif dan 

Edukatif. Sifat informatif suatu pesan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang 

pertama adalah aktual yang ditandai dengan kebaruan atas kejadian informasi itu 

dan yang kedua adalah bersifat umum yang digolongkan dalam kategori publikasi. 

Sifat Persuasif memiliki proposisi, yakni adanya hasil yang diperoleh sumber dari 

penerima atas pesan yang disampaikan. Sehingga diharapkan dapat membawa 

perubahan baik pengetahuan, sikap maupun tingkah laku. Sifat pesan mendidik 

atau edukatif memiliki tendensi ke arah perubahan bukan hanya dari tidak tahu 

menjadi tahu, tapi juga bisa melaksanakan apa yang diketahuinya (Cangara, 

2014:142).  

Dalam penyampaian pesan pada ketiga program tersebut dapat dilihat 

Lazuardi Kamila Surakarta menggunakan ketiga sifat pesan tersebut. Pada 

program kontekstual learning pesan yang disampaikan berupa informasi - 

informasi luas mengenai kejadian dunia islam sehingga anak – anak didik tidak 

berfikiran sempit . 

Sifat Informatif, Persuasif dan Edukatif. ada pada, sosialisasi parenting 

clubdengan parents day dan quality time. Sosialisasi Parents Day yang bertujuan 

untuk mengajak orang tua anak didik ikut dalam program pengajaran secara 

mandiri masuk ke kelas anak untuk memberikan permainan atau cerita yang 

memiliki nilai – nilai edukasi disetiap kelompok kelas anak mereka masing – 
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masing. Sosialisasi Quality Time dimana dilakukan satu kali dalam setahun 

dimana seluruh orang tua anak didik dan masyarakat umum diundang untuk 

melihat pentas anak – anak dari Pra TK – TK, SD dan SMP dan seminar edukasi 

tentang dunia anak – anak mulai dari pentingnya pendidikan dan kesehatan anak. 

Program Event Pesta Lazkam Budaya dimana mengajak sekolah – sekolah lain 

untuk terlibat langsung dalam Lomba, Bazzar, dan Talent Show.  

Dari tahapan pembuatan pesan dapat dikatakan bahwa Lazuardi Kamila 

Surakarta menyadari bahwa sifat pesan sangat mempunyai pengaruh kesuksesan 

strategi public relation sehingga dalam penyampaian pesannya selalu 

mengedepankan pesan-pesan yang  seperti diungkapkan teori diatas yaitu 

informatif, persuasif dan edukatif. Dalam menjalankan program - program strategi 

Public Relation Lazuardi Kamila dalam membangun Citra Global Islamic School 

menggunakan media internet, media sosial dan media cetak. komunikasi langsung 

dengan calon orang tua murid melalui mouth by mouth.  

Media mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri tetapi pemilihan 

media-media tersebut dinilai sudah tepat dan efektif untuk selama ini dalam hal 

ini Wahyudi mengatakan bahwa masing – masing dalam menyampaikan pesan – 

pesannya juga mempunyai kekhusussan, upaya untuk menyampaikan informasi 

baik melalui cetak, audio dan audiovisual masing – masing memiliki kelebihan 

juga kekurangan (Wahyudi, 1992:50). Media  cetak seperti brosur, banner dan 

daily book dipilih Lazuardi Kamila untuk menginformasikan mempersiapkan 

Penerimaan Siswa Baru (PSB) sedangkan Media internet website Lazuardi 

Kamila desain secara sederhana sehingga user friendly dapat digunakan dengan 

mudah bagi semua kalangan sesuai jaman sekarang ini sama dengan teori Green 

yang mengungkapkan bahwa abad 20 – 21 dunia semakin gencar dengan 

penggunaan New Media yaitu internet dengan diperkenalkan WWW (world wide 

web) sebagai sarana dalam dunia internet guna mengakses segala informasi 

melalui beberapa aplikasi (Green, 2010:13).  

Media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp Group dan BBM Group 

sendiri merupakan media yang dipilih berdasarkan kebutuhan sekarang ini yang 

menginginkan informasi tersebar secara cepat dan praktis seperti teori yang 
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diungkapkan oleh Ephron bahwa New Media atau perkembangan teknologi dan 

media ini menjadi keutamaan atau elemen yang sangat penting dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari (Green, 2010:12).  

Dalam hal media sosial Lazuardi Kamila menggunakan Facebook dan 

Twitter untuk memperkenalkan sekolah Lazuardi Kamila sebagai Global Islamic 

School bahkan di media sosial ini sudah memiliki teman yang sudah banyak 

sekitar kurang lebih 2000, setiap posting tentang sekolah memiliki rata – rata like 

hingga 50 like dan 10 komentar. Lazuardi Kamila media sosial yang aktif dan 

memiliki feedback yang sangat baik. Media Sosial yang lain digunakan untuk 

mendukung komunikasi Lazuardi Kamila Surakarta menggunakan Whatshapp 

Group dan BBM Group. Kedua fasilitas Group ini digunakan rutin untuk orang 

tua dengan pengajar. Setiap hari pengajar melaporkan kegiatan anak didiknya 

dengan sharing foto anak satu per satu dan mengirimnya ke Whatshapp Group 

dan BBM Group sehingga orang tua mengetahui apa kegiatan anak mereka 

disekolah. Media sosial ini dianggap sekolah menjadi media yang tepat 

dibandingkan media lainnya. 

4. Evaluasi ( Evaluating) 

Evaluasi dilakukan oleh Sekolah Lazuardi Kamila dengan mengedepankan 

tahapan evaluasi. Suatu evaluasi tidak dapat dikatakan secara lengkap apabila 

seperti yang diungkapkan oleh Morrisan bahwa ada evaluasi tahap persiapan, 

evaluasi tahap pelaksanaan dan evaluasi terhadap dampak efek yang dihasilkan 

dari suatu program Public Relation (Morrisan, 2008:232). Tahapan ini dilakukan 

sekolah untuk berbenah diri untuk menjadi sekolah yang lebih baik lagi dengan 

rutin diadakan beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk evaluasi program 

yang telah dilakukan sekolah Lazuardi Kamila dalam membangun citra sebagai 

Global Islamic School yaitu dengan Rapat dengan Yayasan ini dilakukan setiap 

hari Senin dilakukan oleh beberapa staff seperti kepala sekolah, public relation 

dan wakil kepala sekolah. Home Visit merupakan bentuk evaluasi kegiatan 

pengajar mengunjungi rumah anak didiknya dengan tujuan untuk mengenal 

lingkungan si anak dan berkenalan lebih mendalam dengan orang tua anak 

sehingga dapat mengobservasinya dilakukan setelah 2 minggu atau 1 bulan. 
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Pentas dan Evaluasi Hasil Anak Didik 6 Bulan Sekali penerimaan rapor ini 

nantinya orang tua datang kesekolah mendapatkan bimbingan konseling  dengan 

face to face antara Teacher. 

Secara keseluruhan tahapan yang  direncanakan oleh Public Relation 

Lazuardi Kamila telah dijalankan dengan sangat baik sehingga semua rencana 

yang telah diagendakan mampu terrelasisasi. Ketiga program mampu dijalankan 

public relation untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan untuk membentuk 

citra yang positif di kalangan publik. Pemilihan media untuk berkomunikasi 

sangat tepat yaitu lebih ke media sosial mengingat sekarang ini semua orang 

menggunakan hingga bergantung terhadapat media tersebut. Semua tahapan 

evaluasi dilakukan untuk pihak internal dan eksternal sekolah sehingga 

menjadikan sekolah yang memiliki sinergi perbaikan yang selalu update terhadap 

hal – hal yang terjadi di lingkungan sekitar.  

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Strategi Public Relation Sekolah 

Pra TK – TK (TPA,KB&TK) Lazuardi Kamila Surakarta dalam Membangun Citra 

sebagai Global Islamic School menekankan pada :  

Fact Finding  yaitu Pada tahapan ini digunakan oleh Lazuardi Kamila 

Surakarta untuk mengetahui masalah - masalah apa yang berkembang di 

masyarakat melalui teknik kontak personal dari pihak - pihak yang akan bekerja 

sama dengan Lazuardi Kamila Surakarta seperti calon orang tua didik yang 

datang, orang tua didik hingga karyawan sekolah sendiri serta informasi lain 

diperoleh dari internet seperti website, media sosial facebook dan twitter untuk 

mengetahui masalah - masalah yang terjadi di masyarakat.  

Planning yaitu sekolah merencanakan untuk mempersiapkan beberapa 

program untuk memperkenalkan makna Global Islamic School lebih luas lagi 

dimana Global Islamic School memiliki makna bahwa sekolah bernuasa islam 

yang tidak membatasi wawasan dan pandangan tentang sesuatu hal bersifat luas 

selain mempersiapkan program, Lazuardi Kamila Surakarta mempersiapkan 

media dengan melibatkan pihak internal Lazuardi Kamila Surakarta yaitu 



18 
 

pimpinan sekolah. Perencanaan media dilakukan saat rapat dengan Yayasan 

sehingga memiliki tujuan untuk menentukan program dan memilih media - media 

mana yang tepat, efektif dan efisien yang dapat digunakan oleh sekolah.  

Communicating yaitu Lazuardi Kamila Surakarta menjalankan tiga 

program yang digunakan untuk memperkenalkan makna Global Islamic School 

yaitu kontekstual learning, sosialisasi parenting club dengan parents day dan 

quality time, event pesta lazkam budaya. Pada program kontekstual learning, 

pengajar berperan sebagai komunikator dengan target sasaran seluruh anak didik 

Lazuardi Kamila, media yang dipilih adalah ceramah, diskusi, role play, dan 

games. Program yang kedua Parenting Club yang dibagi menjadi dua Parents 

Day dan Quality Time, Parents Day sebagai komunikator adalah Public Relation 

dengan target sasaran semua orang tua didik Lazuardi Kamila. Media yang 

digunakan dalam program ini adalah Whatsapp Group antar kelas. sedangkan 

Quality Time dimana pimpinan Yayasan dan Public Relation sebagai komunikator 

dengan target sasaran pada program ini adalah semua orang tua anak didik, calon 

orang tua anak didik dan masyarakat luas. Media yang digunakan adalah seminar, 

media sosial whatshapp group, twitter dan facebook serta radio Solopos FM. 

Program ketiga Event Pesta Lazkam Budaya komunikator yang dipilih adalah 

Public Relation, target sasarannya sekolah – sekolah yang ada di Surakarta dan 

Masyarakat luas. Media yang digunakan adalah yang pertama media sosial 

whatshapp group, twitter, facebook dan website yang kedua media cetak.  

Evaluating yaitu Pada tahap ini Lazuardi Kamila Surakarta melakukan 

evaluasi pada setiap program strategi public relation yang telah dilaksanakan 

dengan cara melakukan Rapat Yayasan, Home Visit dan Pentas Evaluasi.  

 

Saran 

 Program-program yang telah dibentuk oleh Sekolah Lazuardi Kamila 

dalam membangun citra sudah sangat baik tetapi diharapkan dapat dilakukan 

perbaikan dibeberapa bagian berikut ini : Menambah frekuensi program – 

program untuk orang tua didik seperti Quality Time dan Parents Day sehingga 

hubungan antar sekolah dengan orang tua anak didik dapat terjalin lebih erat lagi, 
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emperbaiki tampilan website dengan memperbanyak arti makna Global Islamic 

School, Menyediakan website resmi untuk sekolah franchise yang berlokasi di 

Surakarta dengan domain tersendiri sehingga segala agenda kegiatan sekolah 

dapat ditampilkan disana secara terpisah, Memanfaatkan berbagai media online 

yang berkembang saat ini tidak hanya Facebook & Twitter namun seperti 

Instagram untuk menyebarkan informasi berupa tulisan – tulisan, foto – foto 

kegiatan anak didik disekolah agar lebih menarik lagi dan hal – hal mengenai 

sekolah yang berkaitan dengan makna Global Islamic School. Melalui cara ini 

dapat menyebar luaskan informasi kepada masyarakat secara online karena pada 

era sekarang media online lebih dinikmati dibandingkan media tradisional yang 

hanya menampilkan visual seperti brosur dan banner. 
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