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MANAJEMEN HUBUNGAN 
MASYARAKAT 

LEMBAGA 
PENDIDIKAN MASYARAKAT 

KUALITAS PENDIDIKAN 

PENGERTIAN MANAJEMEN HUMAS 

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 
bidang pendidikan, yang berarti mengikutsertakan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 
(Maisyaroh, 2003:122) 

Suatu proses komunikasi antara lembaga 
pendidikan dan masyarakat dengan tujuan 
untuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap kebutuhan dan 
praktek pendidikan, dan pada akhirnya 
bekerja sama untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan di lembaga pendidikan 

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat, seiring dengan 
tuntutan peningkatan SDM, sehingga penyelenggaraan 
pendidikan menjadi kebutuhan semua pihak, baik keluarga, 
pemerintah, dan masyarakat 
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PRINSIP PENINGKATAN 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

KETERKAITAN MASYARAKAT 
DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN 

Relasi berbagai pihak dengan sekolah (Hoy dan Miskel, 1987) 

Skema Latar Pendidikan 

Komite Sekolah 

Badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, 

pemerataan, dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan di satuan pendidikan, baik pada 

pendidikan prasekolah, jalur pendidikan 

sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah 

(Kepmendiknas Nomor 044/U/2002) 
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Sekolah dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, 
perlu mewaspadai kemungkinan usaha mereka 
mengeksploitasi keberadaan lembaga pendidikan, 
kegiatan mengkritik dan menyerang yang bertujuan 
menjatuhkan eksistensi sekolah sebagai lembaga 
pendidikan 

Peran Komite Sekolah: 

Supporting agency: bantuan, dukungan 

Mediating agency: mediator (terjadi konflik) 

Controlling agency: pengawasan (tidak 
untuk memutuskan) 

Advisory agency: pertimbangan 

TEKNIK PENINGKATAN PARTISIPASI 
Teknik peningkatan partisipasi masyarakat 
menurut Maisyaroh (2003:126); 

Teknik peningkatan partisipasi masyarakat menurut National 
Association of Elementary School Principals and Educational 
Research Service Alexandria: 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sekolah dalam 
menjalin hubungan dengan masyarakat, yakni: 

1) Memberdayakan orang-orang kunci: orang yang mampu 
memengaruhi orang lain, dianut, dan dipercaya 
masyarakat. Seperti: pendeta, kyai, ustadz, sesepuh desa, 
perangkat desa, pengusaha 

2) Sekolah bersifat terbuka terhadap saran dan kritik 
masyarakat, namun perlu mewaspadai kritik yang 
mungkin ingin menjatuhkan eksistensi sekolah, sehingga 
kritik yang diterima harus selektif 

3) Komunikasi dengan masyarakat dilakukan kontinu, agar 
harapan dan kebutuhan masyarakat dengan sekolah 
dapat seiring 

4) Sekolah pada saat yang tepat, melibatkan masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Seperti: 
kegiatan olahraga dan kesenian 
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Jika sekolah baik, maka sampaikan 

kepada orang lain. 

 

Jika sekolah kurang baik, sampaikan 

kepada sekolah saja. 


