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     KEGIATAN RAPAT BERSAMA WALI MURID 

 

Lampiran 2 

KEGIATAN BANTUAN SISWA MISKIN 
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Lampiran 3 

KEGIATAN KERJASAMA DENGAN POLSEK NGALIYAN 

 

Lampiran 4  

PAPAN INFORMASI 
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Lampiran 5 

SURAT MOHON IZIN RISET 

 

 

 



93 
 

Lampiran 6 

SURAT KETERANGAN DARI SEKOLAH 
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Lampiran 7 

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING 
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA 

Manajemen Humas dalam Meningkatkan Minat Masyarakat di 

SMP Nurul Islam Purwoyoso Semarang 

A. Perencanaan  

1. Dalam membuat program humas menurut bapak kenapa 

harus buat perencanaan lebih dahulu? 

2. Bagaimana tahap-tahap perencanaan humas dalam 

meningkatkan minat masyarakat? 

3. Apa tujuan kegiatan humas? 

4. Bagaimana caranya menetapkan tujuan program humas? 

5. Kapan waktu perencanaan humas? 

6. Apa saja program humas di SMP Nurul Islam? 

7. Siapakah yang bertanggung jawab dalam merencanakan 

program humas? 

8. Apa saja program humas di sekolah ini? 

9. Apa yang menjadi alasan pihak sekolah menyusun 

program humas tersebut? 

B. Pelaksanaan  

1. Bagaimana pelaksanaan  humas dalam meningkatkan 

minat masyarakat dan media apakah yang digunakan? 

2. Kegiatan humas apa yang paling efektif? 

3. Untuk menjalin sebuah hubungan masyarakat yang 

harmonis apa saja yang dilakukan sekolah? 

4. Apakah kendala dalam menjalankan program humas? 
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C. Evaluasi  

1. Bagaimana bentuk evaluasi manajemen humas? 

2. Bagaimana hasil manajemen humas dalam meningkatkan 

minat masyarakat? 

3. Bagaimana tindak lanjutnya? 
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Lampiran 9 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

Hal yang diamati 

Keadaan 

Ya  Tidak  

 

1. Melayani tamu 
  

 

2. Papan pengumuman informasi  

 

  

3. Masyarakat sekitar   

 

4. Konsultasi dengan tokoh 

masyarakat 
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Lampiran 10 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah singkat berdirinya dan perkembangnya SMP Nurul 

Islam Purwoyoso Semarang. 

2. Visi, misi dan tujuan SMP Nurul Islam Purwoyoso Semarang. 

3. Arsip. 

4. Foto-foto kegiatan di sekolah. 
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Lampiran 11 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

Informan  : Mashadi, S.Ag. 

Hari/ tanggal : Senin, 24 Oktober 2016 

Waktu  : 09.20 WIB. 

Tempat  : Ruang kepala sekolah SMP Nurul Islam 

Pertanyaan 

Peneliti : Bagaimana tahap perencanaan program humas di SMP 

Nurul Islam? 

Bapak : Perencanaan program humas di SMP Nurul Islam ini 

melalui musyawarah bersama yaitu pada setiap tahun, 

yaitu pada waktu jeda antara akhir tahun pelajaran 

menuju tahun pelajaran berikutnya. 

TRANSKRIPSI WAWANCARA DENGAN KEPALA URUSAN 

HUMAS 

Informan  : M. Muslihin, S.Pd.I 

Tempat  : Ruang kepala sekolah SMP Nurul Islam 

Pertanyaan 

Peneliti : Apa tujuan program humas di SMP Nurul Islam? 

Bapak : Tujuannya 1) Untuk meningkatkan kerja sama antar 

warga sekolah 2) Meningkatkan kerja sama antar 

sekolah dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat 

merasa memiliki dan tanggung jawab keberadaan 

sekolah 3) Meningkatkan kerjasama dengan tokoh-

tokoh masyarakat 4) Menjalin kerjasama dengan alumni 

5) Menjaga keharmonisan hubungan dengan masyarakat 

sekitar sehingga keamanan sekolah dapat terpelihara 

dengan baik 6) Meningkatkan dan menambahkan 
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kembangkan jiwa persaudaraan, kebangsaan dan 

persatuan 7) Bersama dengan BP/BK menjalin 

hubungan dengan sekolah lanjutan untuk meningkatkan 

wawasan peserta didik 8) Memberi penjelasan tentang 

kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah situasi dan 

perkembangannya 9) Menampung sarana-sarana dan 

pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam 

hubungannya dengan pembinaan dan pengembang 

sekolah. 

Peneliti : Bagaimana cara menetapkan tujuan program humas? 

Bapak :  Melalui musyawarah kepala sekolah, guru dan komite 

sekolah. Dalam rapat tersebut diperoleh beberapa 

evaluasi dan masukan mengenai program humas yang 

telah dilaksanakan. Berpijak dari data tersebut, 

dikorelasikan dengan kondisi yang dihadapi oleh SMP 

Nurul Islam, akhirnya ditentukan program yang akan 

dilaksanakan. 

Peneliti : Siapakah yang bertanggung jawab dan merencanakan 

program humas? 

Bapak : Seluruh program sekolah berada dibawah tanggung 

jawab kepala sekolah. Untuk memudahkan dalam 

melaksanakan tugas, kepala sekolah menunjukan kepala 

urusan humas sebagai penanggung jawab pelaksana 

yang bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakan 

kepada kepala sekolah. 

Peneliti : Apa saja program humas di SMP Nurul Islam? 

Bapak : 1) Koordinasi kontinue dengan semua unsur pimpinan 

dan tata usaha 2) Melaksanakan rapat Koordinasi 

dengan wali murid kelas 7 dan Komite untuk 

menetapkan Program sekolah secara umum 3) 

Melaksanakan rapat koordinasi dengan wali murid  

kelas 8 dan 9 serta dengan komite untuk menetapkan 

program sekolah dan kegiatan belajar-mengajar. 4) 

Rapat koordinasi pengurus komite dalam penyusunan 
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RAPBS 5) Mengadakan kerja sama dengan urusan 

kesiswaan dalam memperingati Hari Besar, baik hari 

Besar Agama maupun hari besar Nasional 6) Menerima 

tamu umum yang berkaitan dengan tugas 7) 

Penyampaian informasi 8) Mengadakan publikasi 

sekolah kepada masyarakat melalui berbagai media 9) 

Home visit 10) Bantuan siswa miskin 11) konsultasi 

dengan instansi dan tokoh masyarakat. 

Peneliti : Apa menjadi alasan pihak sekolah menyusun program 

humas? 

Bapak :Untuk menjembatani keterlibatan seluruh warga sekolah, 

guru, karyawan, siswa, orang tua, lingkungan dan 

lembaga pemerintah dan swasta untuk ikut peduli dalam 

mengoptimalkan kemampuan dan kerja sama sesuai 

dengan kemampuannya masing-masing, dan membantu 

kepala sekolah dalam kegiatan pengelolaan sekolah 

yang lebih baik. 

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan humas di SMP Nurul Islam? 

Bapak : Kegiatan humas di SMP Nurul Islam dlaksanakan oleh 

kepala urusan humas. 

Peneliti : Kegiatan humas di SMP Nurul Islam apa yang paling 

efektif? 

Bapak : Kegiatan humas yang telah dilaksanakan memberi 

dampak yang cukup baik terhadap minat masyarakat di 

sekitar sekolah. Ada beberapa metode yang dirasa 

membawa dampak positif terhadap publikasi SMP 

Nurul Islam, diantaranya kegiatan rapat dengan wali 

murid karena tidak dapat dipungkiri, bahwa berita dari 

mulut ke mulut melalui orang tua kepada tetangga, 

membawa dampak yang besar terhadap SMP Nurul 

Islam. Mereka memberikan infornasi tentang SMP 

Nurul Islam sehingga menarik minat masyarakat. 

Peneliti : Kendala apa saja dalam melaksanakan tugas humas? 
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Bapak : Masih adanya klaim masyarakat tentang sekolah swasta 

yang selalu dinomorduakan dibandingkan dengan 

sekolah negeri dengan berbagai alasan seperti mahal, 

banyak anak yang nakal dan satu lagi kendala yang 

dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang pendidikan dan juga kurang pemahaman warga 

sekolah tentang apa dan bagaimana seharusnya 

pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat 

dibangun. 

Peneliti : Bagaimana evaluasi humas di SMP Nurul Islam? 

Bapak : 1) Melalui rapat awal tahun disampaikan berbagai 

kelebihan dan kekurangan kinerja dan metode humas 

selama satu tahun 2) melalui rapat koordinasi rutin. 

Setiap bulan kepala sekolah, dewan guru dan karyawan 

mengadakan rapat bulanan. Dalam rapat tersebut 

dibicarakan evaluasi dan rencana program masing-

masing kepala urusan 3) melalui rapat terbatas. 4) 

melalui koordinasi tidak resmi, berupa masukan dan 

kritik yang membangun. 

Peneliti : Bagaimana hasil humas dalam meningkatkan minat 

masyarakat sekitar? 

Bapak : Humas di SMP Nurul Islam telah terlaksana dengan 

cukup baik dikaitkan dengan minat masyarakat/orang 

tua/wali untuk menyekolahkan putra dan putrinya di 

SMP Nurul Islam. Hal ini dapat dilihat dari peserta 

didik dapat dipertahankan dari tahun ke tahun. Masing-

masing angkatan terdiri dari empat kelas mulai tahun 

pelajaran 2014/2015 sampai sekarang. Sehingga jumlah 

kelas di SMP Nurul Islam adalah 12 kelas. 
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