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ABSTRAK 
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 Hasil penjajakan awal yang penulis laksanakan di di MAS Muhammad iyah 
2 Al-Furqan Banjarmasin, adanya keunikan pelaksanaan hubungan sekolah dengan 
masyarakatnya diatur oleh pondok pesantren modern Al-Furqan. Pondok pesantren 

Al-Furqan ini memiliki 4 sekolahan yang di bawah naungannya, diantaranya MAS 
Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin. Karena itu pelaksanaan hubungan 

sekolah dengan masyarakat ini berpusat pada pondok pesantren Al-Furqan, namun 
tidak terlepas dari kesepakatan bersama. Maka penulis tertarik untuk menelit i 
tentang pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dalam 

meningkatkan partisipasi wali murid  di MAS Muhammadiyah 2 Al-Furqan 
Banjarmasin. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang 

bentuk-bentuk operasional humas dan evaluasi kegiatan humas. Masalah tersebut 
penulis angkat karena salah satu faktor yang menentukan maju mundurnya suatu 
lembaga pendidikan adalah manajemen humas sebagai hal pokok yang harus 

dipenuhi untuk peningkatan kualitas pendidikan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi 

dan observasi. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari hasil 
wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan 

Pelaksanaan Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dalam 
Meningkatkan Partisipasi Wali Murid  di MAS Muhammadiyah 2 Al-Furqan 
Banjarmasin. Data tersebut disajikan dan dianalisis dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode induktif, yakni menarik 
kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. 

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, pimpinan pondok, wali 

murid dan masyarakat. Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Manajemen 
Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Wali 
Murid  di MAS Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Manajemen 

Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Wali 
Murid  di MAS Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin dilaksanakan dengan 

bentuk operasional humas dan evaluasi humas dengan adanya kerjasama wali murid 
dan madrasah. 

 


