
 

 

ABSTRAK 
 

AGUNG SUKMA SATRIA, Strategi Public Relations dalam 
Meningkatkan Citra Yayasan Pendidikan Islam (YPI) AL-Falah. 

(Studi Deskriptif Kualitatif di YFI Al-falah Bandung) 
 
   Kurangnya minat  masyarakat terhadap keberadaan Yayasan Pendidikan 

Islam (YPI) AL-Falah Kabupaten Bandung adalah faktor utama yang 
menyebabkan kemunduran bagi yayasan tersebut. Dalam hal ini peningkatan 
Citra oleh Divisi Humas perlu dilakukan untuk mendongkrak respon masyarakat. 
Untuk itu permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti. Adapun masalah 
penelitiaannya adalah bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Divisi Humas 
untuk menganalisis, memilih dan mengimplementasikan strategi yang dijalankan 
dalam rangka meningkatkan Citra YPI AL-Falah Kabupaten Bandung tersebut. 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan 
Divisi Humas untuk menganalisis, memilih dan mengimplementasikan dalam 
rangka meningkatkan Citra YPI AL-Falah. 

Teori yang digunakan peneliti yaitu Image Theory atau Teori Citra. Citra 
mencerminkan pemikiran, emosi dan persepsi individu atas apa yang mereka 
ketahui. Terkadang, persepsi diyakini sebagai realitas karena persepsi membentuk 
citra. Untuk itu, diperlukan peningkatan pemasaran citra (Image Marketing) yang 
bukan sekadar bisa tampil elegan dengan iklan atau menyatakan sebagai yang 
terbesar atau terbaik, melainkan lebih dari itu, mengupayakan agar nama dan 
reputasi perusahaan atau lembaga serta persepsi publik semakin positif. Kumpulan 
citra di benak khalayak atau publik membentuk reputasi korporat. Selain teori 
citra, penelitian ini juga mengacu pada Teori  Management Public Relations. 
Gruning dan Hunt menyarankan pada pengelola sistem Public Relations suatu 
organisasi/perusahaan untuk membentuk suatu confort (keharmonisan) dengan 
berbagai unsur  dalam organisasi/perusahaan itu sendiri. 

Metode yang digunakan adalah metode deskripitif analisis melalui 
pendekatan kualitatif, karena permasalahan yang diteliti bersifat faktual dan 
merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Dalam operasionalnya data yang 
diperoleh menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah yang diperoleh 
tidak hanya dideskripsikan melainkan dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi 
sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat. 

Hasil pembahasan penelitian menunjukan bahwa divisi Humas melakukan 
strategi Public Relations dalam meningkatkan citra YPI AL-Falah melalui 
beberapa tahap, pertama analisis strategi, divisi humas terlebih dahulu 
menganalisis lingkungan eksternal dan internal sehingga memperoleh kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman. Kedua pilihan strategi, divisi humas 
merumuskan strategi mengacu pada hasil analisis lingkungan, kemudian strategi 
tersebut dipilih sesuai permasalahan yang dihadapi, adapun strategi yang dipilih 
antara lain membina hubungan baik dengan masyarakat, mengadakan interaktif, 
menerbitkan bulletin, mengadakan open house, serta menjalin hubungan baik 
dengan instansi-instansi lain. Ketiga implementasi strategi, divisi humas YPI AL-
Falah mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan tadi dengan cara 
dirumuskan kedalam dua rumus, antara lain strategi oprasional dan strategi 
publikasi. Dari hasil kerja divisi Humas, YPI AL-Falah mengalami peningkatan 
citra yang cukup berarti di mata masyarakat. Hal itu dapat dilihat dengan 
bertambahnya jumlah siswa dari tahun ke tahun. 
 


