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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Pelaksanaan manajemen hubungan masyarakat di MAN   Kendal pada 

tahun pelajaran 2017/2018 dilaksanakan dengan baik dalam bentuk 

kegiatan sebagai berikut : a. Anak atau siswa, b. Surat-surat selebaran 

dan buletin sekolah, c. Mass media (media massa) dan LSM, d. 

Komite sekolah, e. Laporan kemajuan murid, f. Kontak formal, g. 

Memanfaatkan sumber yang tersedia di masyaraka, h. Pertemuan 

informal, i. Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

2. Problematika yang dihadapi dan upaya yang dilakukan MAN Kendal 

dalam melaksanakan manajemen hubungan masyarakat pada tahun 

pelajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut : a. Minimya tingkat 

kehadiran masyarakat dalam rapat, b. Biaya pendidikan kebanyakan 

wali murid dari golongan menengah kebawah. Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi problematika yang dihadapi Madrasah Aliyah Negeri 

Kendal dalam melaksanakan manajemen hubungan masyarakat pada 

tahun pelajaran 2017/2018 adalah sebagai berikut: 

a. Upaya Mengatasi Problem Tingkat Kehadiran Rapat-Rapat 

dilakukan dengan kegiatan :1. Memberikan pemahaman pentingnya 

peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, 2. 

Silaturahim ke Rumah 

b. Upaya Mengatasi Problem Biaya pendidikan kebanyakan wali 

murid dari golongan menengah kebawah dengan adanya program 

Kartu Indonesia Pintar yang digalakkan oleh pemerintah, bantuan 

siswa miskin, bantuan siswa berprestasi jadi orang tua siswa 

banyak terbantu dalam pendanaan putra-putrinya. Kami pun 

dimudahkan dalam pengajuan bantuan ke pemerintah melalui dana 
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B. Saran-Saran 

Setelah melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dalam 

penelitian, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

a. Kepada Kepala sekolah untuk : 

1) Selalu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat melalui humas 

2) Selalu melakukan job description secara tepat. 

b. Kepada Hubungan Masyarakat untuk : 

1) Selalu menggali aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan. 

2) Melakukan pengawasan secara proporsional terhadap kinerja 

sekolah. 

c. Kepada Masyarakat Luas untuk : 

1) Berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan 

2) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillahirabbil`alamin, rasa syukur yang tiada terkira penulis 

panjatkan kepada Allah SWT seiring dengan penulisan skripsi ini sehingga 

dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam 

penyusunan skripsi ini. Namun sebagai manusia biasa penuh dengan 

keterbatasan, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu besar harapan penulis dengan adanya saran dan kritik 

dari pembaca yang bersifat membangun guna perbaikan dalam penulisan 

selanjutnya. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT semata penulis berserah diri dan 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membaca khususnya bagi penulis sendiri. Amin 


