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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Pada akhir pembahasan skripsi ini, maka peneliti akan 

menyimpulkan yang berdasarkan dari hasil penelitian dan sesuai dengan 

rumusan masalah yang menjadi fokus enelitian. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan Humas dalam Membangun Hubungan dengan Masyarakat 

di MTs Darussalam Kademangan Kab. Blitar 

a) Perencanaan Kegiatan 

Perencanaan program humas di MTs Darussalam dibuat 

berdasarkan: 

1) Visi,misi, dan tujuan umum. 

2) Analisis kebutuhan sekolah. 

3) Analisis situasi masyarakat. 

4) Koordinasi dengan kepala sekolah. 

5) Rapat bersama. 

b) Pelaksanaan kegiatan 

 Dalam pelaksanaan program manajemen humas yang ada di 

MTs Darussalam ini, antara humas, panitia serta kepala sekolah 

saling membantu satu sama lain dan bertanggung jawab terhadap 

tugas yang diberikan kepadanya. Pelaksanaan program tersebut 
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ditentukan berdasarkan jadwal yang sudah direncanakan dan 

tergantung dengan programnya. 

c) Pemantauan Kegiatan 

 Pemantauan kegiatan humas di MTs Darussalam dilakukan 

pada saat awal kegiatan sampai akhir acara, sehingga apabila 

terjadi suatu masalah atau gangguan bisa langsung di tangani. 

d) Evaluasi Kegiatan 

 Humas di MTs Darussalam selalu melakukan evaluasi 

setiap ada kegiatan, seperti evaluasi dalam kegiatan sosialisasi dan 

istighosah yang dilaksanakan setiap malam senin pahing. Dalam 

kegiatan tersebut, evaluasi rutin dilakukan setiap dua bulan sekali. 

2. Bentuk Keberhasilan Humas dalam Membangun Hubungan dengan 

Masyarakat di MTs Darussalam Kademangan Kab. Blitar 

a) Manajemen humas di MTs Darussalam selalu bekerjasama dengan 

orangtua, tokoh masyarakat, komite sekolah, masyarakat 

profesi/industri serta mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam 

segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. 

b) MTs Darussalam sudah dikenal publik atau masyarakat berkat 

program-program yang sudah berhasil dilaksanakan maupun 

prestasi-prestasi yang sudah diraihnya. 

c) Dengan adanya hubungan baik antara sekolah dengan warga 

sekolah, masyarakat setempat serta instansi maupun lembaga 

lainnya, humas dapat dengan mudah untuk menjalankan tugasnya. 
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d) Terjadi saling pengertian antar sekolah dan masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat membantu kebutuhan-kebutuhan sekolah serta 

saling bekerjasama satu sama lain untuk memajukan madrasah. 

e) Lewat kegiatan humas para siswa dapat mengetahui kondisi 

masyarakat di sekitarnya. 

f) Banyak sekali siswa/siswi dari SD/MI yang antusias untuk 

bersekolah di MTs Darussalam salah satunya berkat adanya 

sosialisasi dengan masyarakat maupun wali murid setiap malam 

senin pahing, serta pertemuan dengan guru SD/MI, terbukti dari 

hasil angket yang diberikan madrasah kepada siswa/siswi pada 

saat mengikuti istighosah yang diadakan di MTs Darussalam serta 

terbukti dari tahun ke tahun jumlah siswa/siswinya selalu 

bertambah banyak. 

g) Banyak lembaga atau sekolah yang sudah memberikan 

kepercayaan kepada madrasah, salah satunya ialah dengan 

mengadakan upacara tingkat kecamatan di madrasah seperti dalam 

rangka hari Ibu. 

B. Saran 

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, berdasarkan hasil 

penelitian yang penulis lakukan tentang “Manajemen Humas dalam 

Membangun Hubungan dengan Masyarakat di MTs Darussalam 

Kademangan Kab. Blitar”, maka penulis ingin memberikan saran-saran: 
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1. Kepala Sekolah 

Untuk mewujudkan keberhasilan humas dalam membangun hubungan 

sekolah dengan masyarakat di MTs Darussalam hendaknya lebih giat 

lagi dalam mengajak, memberi dukungan dan mengontrol seluruh 

teamnya dan tentunya juga ikut andil untuk melaksanakan tugasnya 

dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk 

sekolah maupun masyarakat. 

2. Waka Humas 

Dalam melaksanakan suatu program kegiatan hendaknya waka humas 

lebih meningkatkan lagi kerjasama diantara para anggota serta lebih 

jeli lagi dalam memantau pelaksanaan program kegiatan. 

3. Wali Murid 

Dalam setiap program yang dilakukan humas yang berhubungan 

dengan wali murid misalnya pertemuan wali murid yang dilaksanakan 

setiap malam senin pahing dll, hendaknya wali murid meluangkan 

untuk hadir dalam kegiatan tersebut. 

4. Masyarakat Sekitar 

Masyarakat sekitar hendaknya tetap berpartisipasi dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh madrasah dan ikut serta menjaga keamanan 

sekolah. 

5. Peserta didik MTs Darussalam 

Semua peserta didik hendaknya selalu mengikuti program kegiatan 

yang   dilakukan   oleh   madrasah   dan   berpartisipasi   serta  turut 
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bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

6. Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengadakan penelitian 

yang lebih baik guna menyempurnakan penelitian skripsi ini, karena 

di dalamnya masih banyak kekurangan. Sehingga hasil yang diperoleh 

nantinya bisa lebih baik lagi dari penelitian yang sudah ada. 

 

 

 

 

 

 


