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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang berjudul 

”Implementasi Manajemen Humas pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi di 

SMA Unggulan Nurul Islami Wonolopo Mijen Semarang)” dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengelolaan humas yang dilakukan SMA Unggulan Nurul Islami, yaitu 

dengan menggunakan beberapa instrumen manajemen, yaitu mulai dari 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating), dan evaluasi (evaluating). Yang secara langsung melibatkan 

semua komponen-komponen di sekolah (Guru, Siswa, Kepala Sekolah, 

Karyawan, Orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu 

sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan Nasional. Sekolah memiliki 

kewenangan lebih besar dalam mengelola sekolah, sehingga sekolah lebih 

mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih dapat mengembangkan 

program-program tertentu yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

yang dimilikinya.  

2.  Kelebihan implementasi manajemen humas  terletak pada Strategi yang 

diterapkan oleh SMA Unggulan Nurul Islami dalam menjalankan kegiatan 

humas mencakup dua kegiatan yaitu menjalin keharmonisan antara warga 

SMA Unggulan Nurul Islami sendiri (internal public) yaitu dengan 

mengadakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Home visit, 

gerakan Infaq dan shodaqoh (Jum’at beramal), kunjungan sosial dan 

baksos, kunjungan (silaturrahmi) ke rumah guru, karyawan, dan siswa, 

dan lain-lain. Selain itu, strategi dan bentuk hubungan masyarakat yang 

diterapkan oleh SMA Unggulan Nurul Islami agar terjadi hubungan yang 

harmonis dengan masyarakat umum (external public) adalah dengan 

PGOTW (pertemuan guru orang tua atau wali murid), surat ke orang tua, 
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brosur; pekan olah raga dan seni, dan pertemuan, sedangkan kelemahan 

pelaksanaan manajemen humas terletak pada kurangnya daya pendukung 

baik secara internal maupun eksternal, yaitu kurang lengkapnya sarana 

prasarana dan semangat dari pihak sekolah dalam pelaksanaan humas 

sehingga menghambat proses pelaksanaan humas di sekolah.  

B. Saran-saran 

Dari rangkaian tema serta kesimpulan dari peneliti dan dengan segala 

kerendahan hati, penulis akan mengajukan beberapa saran yang sekiranya 

dapat dijadikan bahan pertimbangan. Adapaun saran-saran tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan segenap masyarakat, utamanya masyarakat sekitar sekolah 

lebih meningkatkan dan memberikan peran serta aktif terhadap SMA 

Unggulan Nurul Islami dan lebih optimal atau maksimal terhadap 

perkembangan serta kemajuan sekolah. Agar sekolah tetap eksis, sumber 

daya sekolah yang ada dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan harus 

lebih berkembang di era modern seperti sekarang ini. Oleh karena itu, 

demi keberhasilan sekolah semua pihak ikut berperan demi kesuksesan 

nantinya, bukan hanya oleh pihak sekolah yang akan dipetik, melainkan 

juga masyarakat disekitarnya. 

2. Hendaknya SMA Unggulan Nurul Islami lebih meningkatkan segala 

kinerja sekolah dan memberdayakan seluruh komponen sekolah dengan 

tanggung jawab masing-masing, serta meningkatkan hubungan yang 

harmonis dengan masyarakat, lembaga lain yang terkait dan lebih 

transparan atas segala sesuatu demi kesuksesan dan kejayaan sekolah.  

C. Penutup 

Alhamdulillah, berkat karunia dan pertolongan Allah SWT yang 

didasari dengan niat dan kesungguhan hati akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ”Implementasi Manajemen 

Humas pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi di SMA Unggulan Nurul 

Islami Wonolopo Mijen Semarang)” dengan harapan semoga dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 



 

 

3 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih 

terlampau jauh dari kesempurnaan tiada gading yang tak retak.  

Untuk itu demi kesempurnaan dan perbaikan dalam penelitian ini 

kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sangatlah penulis harapkan. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang berganda laksa kepada 

semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi 

dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan 

pahala dari Allah SWT. Amin Ya Robbal 'alamin, Jazakumullah ahsanal jaza'. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


