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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data yang terkumpul dan hasil penulisan yang dilakukan, 

maka dapat ditarik simpulan bahwa: 

1. Strategi Humas Pemmas dan Kesos dalam Mengedukasi Masyarakat pada 

saat Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kuranji Kab. Tanah Bumbu sudah 

terlaksana dan berhasil diterapkan menggunakan strategi yaitu 

mendefinisikan masalah, kemudian dari sisi perencanaan mempersiapkan 

segala sesuatu agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, serta edukasi 

terhadap masyarakat juga berjalan secara efektif dan efesien, dengan 

perencanaan pemilihan Strategi Humas Pemmas dan Kesos, yang artinya 

ada sisi perencanaan sebelum pelaksanaan. Kemudian implementasi atau 

pelaksanaan program terbagi menjadi dua, yaitu penyuluhan memberikan 

edukasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi secara langsung 

dan imbauan terhadap masyarakat dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung dengan menggunakan media sosial dan siaran radio. 

Strategi yang digunakan oleh Pranata Humas Pemmas dan Kesos sejalan 

dengan Teori Empat Langkah PR oleh Scoot M. Cutlip, Allen H. Center 

dan Glen M. Broom. Dengan demikian, Teori Empat Langkah PR oleh 

Scoot M. Cutlip, Allen H. Center dan Glen M. Broom ini efektif untuk 

digunakan. 
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2. Faktor penghambat dan pendukung Strategi Humas Pemmas dan Kesos 

dalam Mengedukasi Masyarakat pada saat Pandemi Covid-19 di 

Kecamatan Kuranji Kab. Tanah Bumbu, untuk faktor penghambat yaitu 

dana yang terbatas, pengetahuan dan keterampilan, sumber daya manusia 

(SDM) dan kepercayaan masyarakat. Kemudian faktor pendukung yaitu 

peraturan bupati (PerBup), peraturan gubernur, swadaya dan swadana 

masyarakat serta masyarakat setempat yang mau menjadi sukarelawan 

walau tanpa dibayar atau digaji. 

 

B. Rekomendasi 

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi pegawai Kantor Kecamatan Kuranji jika nantinya ada Mahasiswa/i 

yang ingin melakukan riset penelitian agar bisa dilayani dan diberi arahan 

dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. 

2. Bagi Pranata Humas Pemmas dan Kesos agar kiranya dapat ditambah lagi 

sumber daya manusia atau pegawainya khususnya di bidang Humas 

Pemmas dan Kesos agar dapat meminimalisir hambatan dalam program 

yang dilaksanakan oleh Humas Pemmas dan Kesos. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh mahasiswa Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

 


