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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada BAB IV, maka disimpulkan bahwa

Implementasi Manajemen hubungan masyarakat pada Madarasah Aliyah

Pasir Pengaraian sebagai berikut :

1. Proses perencanaan, Perencanaan yaitu dengan terjalinnya komunikasi

sekolah dengan masyarakat maka perpaduan ide tentang pendidikan

terwujud demi meningkatkan mutu pendidikan yang lebih professional

serta di dasarkan pada adanya kesadaran untuk memenuhi kebutuhan akan

adanya pendidikan yang seimbang antar kecerdasan intelektual dan

kecerdasan yang lain.

2. pengorganisasian, pengorganisasian manajemen humas diatur dan

dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang ada, namun penataan

dan pengaturan dalam sebuah manajemen merupakan salah satu masalah

yang senantiasa membutuhkan perhatian khusus dalam rangka

pemecahannya sehingga efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas dapat

terwujud sebagaimana yang telah diharapkan semua anggota manajemen

yang melakukan kerjasama dari berbagai kegiatan atau aktivitas
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3. pelaksanaan serta pelaksanaan yaitu kegiatan untuk menentukan dan

mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan ke dalam

unit-unit kerja, membagi-bagi pekerjaan dan menempatkan orang pada

masing-masing unit kerja lengkap dengan wewenang dan tanggung

jawabnya masing-masing serta menetapkan mekanisme kerja di antara

sesama unit kerja yang perlu bagi terwujudnya suatu kerja sama yang

efektif

4. Pengawasan. Pengawasan yaitu untuk menjaga kegiatan agar tetap sesuai

dengan rencana yang telah disusun, dan dilakukan pada tiap-tiap kegiatan

sesuai dengan jenis dan bentuk kegiatan, yang paling diperlukan adalah

pengendalian terhadap proses komunikasi dengan mempersiapkan

komunikator, dan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Terhadap semua implementasi dari manajemen yang dilakukan oleh

hubungan masyarakat sudah dikatakan baik.

Berdasarkan kesimpulan empat komponen diatas maka peneliti

berkesimpulan tentang Implementasi Manajemen Hubungan Masyarakat Pada

Eksistensi Madrasah Aliyah Negeri Pasir Pengaraian secra menyeluruh sudah

dikategorikan baik.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa

pembinaan terhadap kepala sekolah dalam Manajemen Hubungan Masyarakat

itu sangat penting dilakukan. Serta melakukan pengawasan yang ketat
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terhadap mereka dalam rangka menggunakan Manajemen Hubungan

Masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang dasar negara Republik

Indonesia Tahun 1945 ( setelah diamandemenkan ) pada Bab XIII pasal 31

ayat 4 menyatakan : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggara pendidikan Nasional.

Meningkat Manajemen yang diterapkan oleh kepala sekolah adalah

penerapan pengawasan malaikat menimbulkan semangat bahwa setiap guru

memiliki kode etik yang harus dijaga mereka. Kemudian yang diterapkan oleh

kepala sekolah yang kedua adalah membuat komitmen bersama untuk

memajukan sekolah sebagai kultur yang harus dibudaya baik secara adat

tradisi masyarakat maupun tradisi keagamaan yang perlu dijaga untuk

mengembangkan lembaga pendidikan yang dibangun dengan swadaya

masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas  dan kesimpulannya serta

implikasinya maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan humas didasarkan pada analisis kebutuhan yang

diperoleh melalui research, karena itu kepala sekolah perlu

mengoptimalkan peran unit humas sekolah untuk melakukan research
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dan mengaktifkan semua warga sekolah untuk mencari fakta yang bisa

dijadikan dasar penetapan program kerja humas sehingga program kerja

humas sekolah menjadi lebih efektif.

2. Pengorganisasian hubungan sekolah dengan masyarakat perlu

memperhatikan kemampuan individu yang akan menjadi panitia

pelaksanaan kegiatan dan bukan hanya didasarkan pada inisiatif lahirnya

ide penyelenggaraan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.

3. Pengaktifan dalam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat

adalah kegiatan komunikasi, karena itu agar komunikasi sekolah dengan

masyarakat mempunyai daya persuasi tinggi, pemilihan media

komunikasi dan komunikator akan menyampaikan informasi kepada

masyarakat. Karena itu pemilihan media komunikasi seperti media masa

elektronik dan media cetak perlu dipertimbangkan agar kelompok

masyarakat yang dapat dijangkau lebih luas, penyampaian informasi

lebih cepat, serta dengan akurasi yang lebih tinggi.

4. Pengendalian hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dilakukan

secara lebih intensif terutama dalam proses kegiatan dengan kepala

sekolah sebagai pemegang kendali sehingga kegiatan hubungan sekolah

dengan masyarakat menjadi lebih terarah sesuai dengan rencana yang

telah disusun.

5. Partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal

pemanfaatan jasa layanan pendidikan oleh masyarakat melalui
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komunikasi yang lebih intensif kepada unsur masyarakat yang lebih luas

tentang program pendidikan yang disediakan sekolah.

6. Peran komite sekolah dalam menggalang dana untuk penyelenggaraan

pendidikan dan menampung aspirasi, tuntutan, dan kebutuhan

masyarakat dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan dengan

membangun jaringan kerja yang lebih luas, karena itu komite sekolah

masih perlu lebih membuka diri melalui pengadaan sarana komunikasi

yang lebih canggih, seperti email, dan pengadaan situs di internet.

7. Sebagai atasan guru, kepala sekolah, para pengawas, dan para pengelola

pendidikan mulai dari tinggkat pusat sampai ke kecamatan perlu lebih

banyak lagi membantu sekolah dalam mengadakan sarana dan prasarana

yang mapan untuk para majlis guru sebagai Manajemen Hubungan

Masyarakat dalam sehingga mampu menyenangkan hati guru dalam

meningkatkan , kinerja dan kualitas pendidik secara umum.

8. Bagi peneliti perlu adanya penelitian lanjutan agar faktor yang dapat

mendukung dan menghambat dapat diungkap lebih jauh lagi. Sehingga

akan sangat bermanfaat bagi peningkat profesional guru.


