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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pembahasan tentang manajemen strategik kehumasan dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pendidikan di MAN 

Demak telah penulis terangkan dalam bab demi bab. Dari pembahasan-

pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya ada beberapa hal yang 

kiranya perlu penulis tekankan untuk menjadi simpulan dalam skripsi ini :  

1. Pelaksanaan Manajemen Strategik Kehumasan MAN Demak 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian 

di MAN Demak, dapat di ketahui bahwa MAN Demak telah melaksanakan 

manajemen strategik kehumasan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan evaluasi.  

Dalam perencanaan manajemen strategik kehumasan secara garis 

besar sudah terdapat dalam tabel program kerja Humas MAN Demak. 

Pengorganisasian yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan manajemen 

strategik kehumasan di MAN Demak adalah dengan melakukan 

identifikasi tentang siapa yang harus melakukan dan bertanggung jawab. 

Maka dari itu disetiap program humas sudah dilengkapi dengan 

koordinator pelaksana atau panitia. tindakan ini dilakukan agar anggota di 

suatu organisasi dapat bekerja dengan baik dan memiliki rasa tanggung 

jawab.  

Penggerakan atau pelaksanaan yang dilakukan Humas MAN Demak, 

tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi 

kenyataan dengan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu 

dengan membentuk sebuah tim atau kepanitiaan yang disesuaikan dengan 

jenis kegiatannya. 

Evaluasi kegiatan program Humas di MAN Demak, dilakukan pada 

akhir kegiatan dan akhir tahun. Dan bentuk evaluasi atau laporannya, 

berupa komunikasi secara langsung yang berupa dialog-dialog yang 
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disampaikan ke kepala sekolah. Serta laporan tulis yang dibuat rangkap 

dua, kemudian dari laporan itu diseleksi di mana kekurangannya dan di 

mana kelemahannya. 

2. Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan Pendidikan di MAN Demak  

Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pendidikan di MAN Demak. Diantaranya adalah memberikan dana 

sumbangan untuk pengembangan madrasah lewat komite madrasah; 

menjadi fasilitator penyaluran donor darah melalui PMI Demak; bersedia 

menjadi pembicara saat diundang MAN Demak,  seperti seminar dan 

pengajian peringatan Hari besar Islam dan istighosah atau doa bersama; 

dan memberikan fasilitas belajar terhadap anaknya, memberikan uang 

saku,  perlengkapan belajar dan lain-lain. Kemudian MAN Demak juga 

melakukan berbagai bidang kerjasama dengan masyarakat, yaitu bidang 

kesehatan, bidang keagamaan, bidang Kelompok Kerja Madrasah (KKM). 

3. Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di MAN Demak  

Untuk melaksanakan hubungan dengan masyarakat secara optimal, 

MAN Demak menggunakan beberapa strategi, dari yang bersifat usaha 

internal, maupun usaha eksternal. Strategi MAN Demak dalam melakukan 

hubungan dengan masyarakat meliputi urutan sebagai berikut: Strategi 

MAN Demak dalam menjalin hubungan antar lembaga sendiri; strategi 

MAN Demak dalam menjalin hubungan dengan orang tua siswa; strategi 

MAN Demak dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu 

tentang manajemen strategik kehumasan dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat terhadap kegiatan pendidikan di MAN Demak, maka penulis 

hendak menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya MAN Demak menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

madrasah sehingga madrasah mendapat bantuan dan dukungan masyarakat 
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serta memperoleh sumber-sumber yang diperlukan  untuk meneruskan dan 

meningkatkan program madrasah.  

2. Keberadaan komite madrasah di MAN Demak sudah cukup aktif, 

walaupun apa yang diberikan komite madrasah belum dapat memenuhi 

kebutuhan madrasah. Pengurus komite madrasah hendaknya jangan 

sebatas mencari dana untuk pembangunan madrasah saja. Melainkan 

berperan secara aktif berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan 

kemajuan madrasah. 

3. Kepada segenap masyarakat, utamanya masyarakat di sekitar MAN 

Demak diharapkan menyadari dan memahami pentingnya keikutsertaan 

masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah 

dalam rangka mempercepat peningkatan mutu madarasah. 

 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmad-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam atas 

Rasul SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Dan apa yang tertuang dalam 

skripsi ini merupakan hasil usaha maksimal penulis. Penulis yakin didalamnya 

masih banyak kekurangan, kesalahan yang perlu disempurnakan. Karena itu 

masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pecinta ilmu pengetahuan. Dan semoga 

Allah senantiasa melimpahkan petunjuk ke jalan yang lurus. Amin. 


