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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penalitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Humas 

BPPMKB Kota Pekanbaru dalam Mengkampanyekan Program KB di  Kota 

Pekanbaru, didapatkan hasil bahwa strategi yang di terapkan oleh bidang humas ini 

cukup berhasil. Dari penelitian, di buat beberapa kesimpulan diantaranya: 

1. BPPMKB Kota Pekanbaru membuat tahapan-tahapan strategi humas 

sebelum melaksanakan strategi kampanye anti narkoba. Tahapan-tahapan 

tersebut yakni terbagi atas 4 yaitu pengumpulan fakta, perencanaan, 

pelaksanaan program, dan evaluasi program. 

a. Pengumpulan fakta merupakan langkah awal dari pelaksanaan program 

yang telah dirancang oleh BPPMKB Kota Pekanbaru yang didapat dari 

pihak internal seperti adanya laporan UPTB Pemberdayaan se Kota 

Pekanbaru maupun kalangan masyarakat. Dari fakta yang telah 

terkumpul kemudian akan dilaksanakan kegiatan kampanye. 

b. Perencanaan merupakan tahap selajutnya sebelum melakukan tindakan, 

BPPMKB Kota Pekanbaru akan melakukan komunikasi dengan kepala 

BPPMKB Kota Pekanbaru mengenai perencanaan yang dirancang yaitu 

melakukan kampanye kepada masyarakat baik secara langsung maupun 

dengan menggunakan media seperti baliho sebagai alat komunikas untuk 

menyampaikan pesan bahaya narkoba kepada masyarakat.. 

c. Implementasi program dilakukan dalam bentuk kampanye, kegiatan 

pencangan TNI KB kesehatan, kegiatan IBI KB kesehatan, PKK KB 

kesehatan dan Kegiatan Posyandu. Program berhasil dilaksanakan sesuai 

dengan perencanaan awal. BPPMKB Kota pekanbaru juga akan 

melakukan koordinasi dengan perangkat desa sebelum melakukan 

kampanye kepada masyarakat. 
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d. Evaluasi adalah tahap akhir yakni tahap yang dilakukan  BPPMKB Kota 

Pekanbaru terhadap program-progran yang telah dilaksanakan. Tahap ini 

dinyatakan berhasil yaitu dengan menerima laporan dari UPTB 

Pemberdayaan se Kota Pekanbaru bahwa meningkatnya peserta KB aktif 

di kalangan Pasangan Usia Produktif, dengan demikian berarti 

masyarakat telah memahami pentingnya Program KB. 

6.2 Saran 

Kegiatan mengkampanyekan merupakan faktor yang penting untuk mencapai 

tujuan utama, yaitu untuk menyadarkan masyarakat pentingnya Program KB. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang ingin 

peneliti sampaikan: 

1. Hendaknya pelaksanaan kegiatan kampanye program KB dengan cara 

penyuluhan lebih ditekankan intensitas waktunya di desa yang terletak agak 

jauh dari pusat kota atau dengan kata lain desa yang berada di pelosok. 

Karena desa yang berada di pelosok masih kurang menerima informasi 

mengenai masalah KB.  

2. Pengembangan strategi komunikasi dalam menkampanyekan program KB, 

hendaknya juga menggunakan media massa seperti radio. Karena 

berdasarkan hasil pengamatan penulis, masyarakat Kota Pekanbaru yang 

berada khususnya yang berada di desa masih banyak pendengar setia dari 

media radio. Sehingga tidak ada salah nya media massa radio juga 

dimanfaatkan untuk mengkampanyekan program KB. 

 


