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HASIL WAWANCARA 

A. Ketua Yayasan RA Uswatun Hasanah 

     1. Apakah humas bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan di RA ini ? 

Lembaga pendidikan yang statusnya swasta biasanya sangat bergantung kepada 

masyarakat disekitar lingkungan sekolah dan para orang tua dalam kegiatan 

lembaga pendidikan baik dari kegiatan yang mememrlukan materi ataupun non 

materi, sehingga peran humas sangat penting didalam mengatur kegiatan 

tersebut, jadi menurut saya humas sangat berperan didalam peningkatan kualitas 

lembaga pendidikan. 

     2. Bagaimana peran anda selaku ketua Yayasan dalam membantu program humas 

Pihak yayasan senantiasa memberikan dukungan kepada pihak kehumasan 

dalam menjalankan kegiatan dilembaga RA Uswatun Hasanah dalam segala 

aspek bidang terutama dalam kegiatan perlengkapan fasilitas pendukung yang 

dibutuhkan oleh lembaga ini mudah-mudahan bisa membantu dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan dilembaga ini. 

 

B. Kepala Sekolah RA Uswatun Hasanah 

1. Apakah humas telah memanajemen dalam peningkatan mutu pendidikan di RA  

Uswatun Hasanah ? 

 Iya, humas kami telah melakukan berbagai kegiatan yang telah dirancang dalam 

memanajemen peningkatan mutu pendidikan di RA Uswatun Hasanah 

2. Mengapa humas memanajemen dalam peningkatan mutu pendidikan di RA  

Uswatun Hasanah? 

Hal ini dikarenakan untuk meningkatkannya mutu di dalam kependidikan di RA 

Uswatun Hasanah. Jadi, hal itu sudah seharusnya dilakukan atau dimanajemen 

oleh humas kami 

3. Bagaimana humas memanajemen dalam peningkatan mutu pendidikan di RA 

Uswatun Hasanah ? 
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 Banyak yang dilakukan oleh Humas kami, di antaranya ialah merancang semua 

kegiatan yang didasari dari keadaan, seperti keadaan di masa pandemic covid 19 

ini. Setelah perancangan, maka kegiatan yang telah dilaksanakan disesuaikan 

dengan semua perancangan yang ada. Artinya tidak terlepas dari rancangan 

sebelumnya. 

4. Apa yang dilakukan oleh humas dalam memanajemen peningkatan mutu     

pendidikan di RA Uswatun Hasanah ? 

 Dalam memanajemen peningkatan mutu pendidikan, humas kami selalu 

berkordinasi dengan saya selaku kepala RA Uswatun Hasanah dan juga guru-

guru lainnya, serta orang tua atau wali dari semua siswa, dan setelah adanya 

kordinasi kesemua yang disebutkan tadi, maka dilakukanlah suatu perancangan 

dalam memanajemen peningkatan mutu dalam kependidikan di RA Uswatun 

Hasanah. 

5. Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Uswatun Hasanah ? 

Targetnya ialah siswa. Dimana pendidikan siswa harus meningkat, walaupun di 

masa pandemic covid 19 ini. Dengan meningkatnya pendidikan siswa, maka 

mutu yang ada di RA Uswatun Hasanah juga akan terlihat. Mutu tercermin dari 

seberapa baik proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa serta berbagai 

prestasi yang diperoleh oleh siswa. 

6. Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Uswatun 

Hasanah ? 

 Target atau tujuan diketahui sebagaimana rancangan yang ada, karena waktu 

selesainya kegiatan akan menunjukan ketercapaian dari target atau tujuan 

tersebut. Jadi, kegiatannya bermacam-macam, maka target dan tujuannya juga 

bermacam-macam 

PERENCANAAN 

1. Apakah humas telah merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun   

Hasanah ? 

 Iya, humas kami telah merencanakan semua kegiatannya selama satu 

tahun. Dalam satu tahun tersebut telah tersusun rencana-rencana yang akan 

dilaksanakan di kemudian hari nantinya. 
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2. Bagaimana humas merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun 

Hasanah ? 

 Dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya, humas kami selalu 

berkordinasi dengan saya selaku kepala RA Uswatun Hasanah dan juga 

guru-guru lainnya, serta orang tua atau wali dari semua siswa, dan setelah 

adanya kordinasi kesemua yang disebutkan tadi, maka dilakukanlah suatu 

perencanaan terhadap semua kegiatan selama satu tahun ke depan. 

3. Apa yang dilakukan oleh humas dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya 

di RA Uswatun Hasanah ? 

 Humas kami memanggil atau mengumpulkan orang tua atau wali siswa 

serta dewan guru dan juga saya selaku Kepala RA Uswatun Hasanah. Kami 

semua diajak untuk berpendapat tentang semua kegiatan yang nantinya 

akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan. 

4. Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Uswatun Hasanah 

dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

 Targetnya ialah meningkatkan prestasi belajar siswa 

5. Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

 Arah dari target yang ingin dicapai ialah tuntasnya pembelajaran yang 

diinginkan. 

6. Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Uswatun 

Hasanah? 

 Target atau tujuan hanya diketahui di saat selesainya kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan dan untuk menjadikan siswa yang sukses dalam 

belajarnya, maka tidak hanya satu kegiatan saja yang diadakan, namun 

banyaknya kegiatan. Dari semua kegiatan yang telah direncanakan tidak 

sama waktu selesainya dan tentunya juga tidak sama ketercapaian dari 

semua kegiatan tersebut. 
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PENGAWASAN 

1. Apakah humas telah diawasi dalam melaksanakan semua kegiatan-   ya 

di RA Uswatun Hasanah ? 

 Iya, kegiatan humas kami selalu diawasi. Kegiatan yang dilaksanakan 

tidak luput dari pengawasan saya selaku Kepala RA Uswatun Hasanah 

2. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Uswatun Hasanah ? 

 Pengawasannya sangat mudah, yakni dengan melihat kesesuaian antara 

yang dilaksanakan oleh humas kami dengan rencana semula. 

3. Apa yang dilakukan untuk mengawasi semua kegiatan humas di RA 

Uswatun Hasanah ? 

 Yang kami lakukan hanya mengamati saja 

4. Siapakah target yang ingin diawasi dalam kegiatan-kegiatan humas di 

RA Uswatun Hasanah ? 

 Targetnya ialah kegiatan-kegiatannya. 

5. Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengawasan 

terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA Uswatun Hasanah ? 

 Arah dari target yang ingin diawasi ialah semua kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh humas kami. 

6. Kapan saja waktu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Uswatun Hasanah ? 

 Waktu pengawasannya sesuai dengan rencana yang ada, karena semua 

kegiatan sudah ada waktu pelaksanaannya yang tertera pada rencana 

yang ada. 

EVALUASI 

1. Apakah humas telah dievaluasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 
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 Evaluasi sudah tentu dilakukan oleh humas kami terhadap semua 

kegiatannya. 

2. Bagaimana pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh humas di RA Uswatun Hasanah ? 

 Humas kami biasanya mengevaluasinya dari seberapa baik atau efektif 

kegiatan itu dilaksanakan dan tentunya juga tidak lepas dari rancangan 

atau rencana bersama. 

3. Apa yang dilakukan untuk mengevaluasi semua kegiatan humas di RA 

Uswatun Hasanah ? 

 Yang dilakukan dengan cara melihat sejauh mana kebaikan dari kegiatan 

tersebut terhadap pendidikannya siswa. 

4. Siapakah target yang ingin dievaluasi dalam kegiatan-kegiatan humas di 

RA Uswatun Hasanah ? 

 Targetnya ialah meningkatkan prestasi belajar siswa. 

5. Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengevaluasian 

terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA Uswatun Hasanah ? 

 Arah dari target yang ingin dicapai ialah tuntasnya pembelajaran yang 

diinginkan 

6. Kapan saja waktu pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan humas di 

RA Uswatun Hasanah ? 

 Waktu pengevaluasiannya sesuai dengan rencana yang ada, karena 

semua kegiatan sudah ada waktu pelaksanaannya dan ketika selesainya 

kegiatan, maka disaat itulah evaluasi dilakukan. 

 

C. WAKA HUMAS RA USWATUN HASANAH 

 PERENCANAAN  

 1. Apakah humas telah merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun 

Hasanah ? 
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   Kami telah menyusun sejumlah rencana terhadap kegiatan selama satu tahun 

ke depan dan tentunya rencana-rencana tersebut disusun berdasarkan 

pertimangan dan kesepakatan bersama dan bukan diambil atau disusun atas 

pertimbangan sendiri. 

 2. Bagaimana humas merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun 

Hasanah ? 

   Kami selaku humas tidak mengambil keputusan berdasarkan kehendak kami 

saja, namun berdasarkan kehendak semua. Semua di sini ialah kepala RA 

Uswatun Hasanah dan guru-guru, serta orang tua atau wali dari semua siswa. 

Setelah adanya kesepakatan bersama, barulah kami merencanakan kegiatan-

kegiatannya selama satu tahun ke depan. 

 3.   Apa yang dilakukan oleh humas dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya di 

RA Uswatun Hasanah ? 

   Kami selaku humas telah memanggil atau mengumpulkan semua warga 

internal dan juga warga eksternal yang terlibat, seperti kepala RA Uswatun 

Hasanah, guru-guru, serta orang tua atau wali dari semua siswa untuk 

bersama-sama merumuskan rencana terhadap kegiatan-kegiatan di satu tahun 

ke depan. 

 4.  Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Uswatun Hasanah dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

    Perencanaan dibuat guna untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dan tujuan-

tujuan tersebut tidak lain hanya untuk mensukseskan proses pembelajaran dan 

dengan suksesnya proses pembelajaran tersebut diharapkan juga akan 

menigkatnya mutu pendidikan di RA Uswatun Hasanah. 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

   Arahnya ialah tuntasnya pembelajaran siswa dan meningkatnya hasil yang 

didapat dari pada pembelajaran siswa tersebut, sehingga orang tua siswa 

merasa puas dengan perolehan tersebut. 

 6.  Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Uswatun 

Hasanah ? 
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   Waktu dari pelaksanaan kegiatan sudah tertera dalam rencana kehumasan 

selama satu tahun ke depan dan ketercapaiannya dapat dilihat ketika sudah 

selesai dilaksanakannya semua kegiatan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada data mengenai rencana program kehumasan selama satu tahun ke 

depan. 

  PELAKSANAAN 

 1.  Apakah humas telah melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-

kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

   Kami telah melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan yang ada dan 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan tersebut. 

 2.  Bagaimana humas melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-

kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

   Kami melaksanakannya selalu didukung oleh kepala RA Uswatun Hasanah 

dan guru-guru, serta orang tua atau wali dari semua siswa. Dengan dukungan 

dari semua pihak tersebut, maka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari 

kesepakatan yang termuat dalam perencanaan yang ada. 

 3.  Apa yang dilakukan oleh humas dalam melaksanakan semua rencana terhadap 

kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

   Kami melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang ada mengacu kepada 

rencana bersama, 

 4.  Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Uswatun Hasanah dalam 

melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun 

Hasanah ? 

   Target dari tujuan-tujuan tersebut tidak lain hanya untuk mensukseskan proses 

pembelajaran dan menigkatnya mutu pendidikan di RA Uswatun Hasanah. 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun 

Hasanah ? 
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   Arah pelaksanaan dari semua kegiatannya ialah tuntasnya pembelajaran siswa 

dan meningkatnya hasil yang didapat dari pada pembelajaran siswa tersebut, 

sehingga orang tua siswa merasa puas dengan perolehan tersebut. 

 6.  Kapan target atau tujuan melaksanakan semua rencana tersebut dapat dicapai 

oleh humas di RA Uswatun Hasanah ? 

   Ketercapaiannya dapat dilihat ketika sudah selesai dilaksanakannya semua 

kegiatan yang ada. 

 PENGAWASAN 

 1.  Apakah humas telah diawasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

   Kami telah diawasi dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada dan kami 

selaku bidang di kehumasan tidak mempermasalahkannya. 

 2.  Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Uswatun Hasanah ? 

   Pengawasan dilakukan dengan cara menyesuaikan kegiatan di lapangan 

dengan hasil rencana bersama. 

 3.  Apa yang dilakukan untuk mengawasi semua kegiatan humas di RA Uswatun 

Hasanah ? 

   Biasanya kami dilihat dan disesuaikan dengan rencana yang ada, jika tidak 

sesuai, maka akan adanya suatu pelurusan antara kegiatan yang ada dengan 

rencana yang ada. 

 4.  Siapakah target yang ingin diawasi dalam kegiatan-kegiatan humas di RA 

Uswatun Hasanah ? 

   Pengawasan ditujukan pada kegiatan kami dan yang jelas harus sesuai dengan 

rencana bersama. 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengawasan terhadap 

kegiatan-kegiatan humas di RA Uswatun Hasanah ? 

   Arahnya ialah semua kegiatan kami 
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 6.  Kapan saja waktu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Uswatun Hasanah ? 

   Waktu dari pengawasan kegiatan sudah tertera dalam rencana kehumasan 

selama satu tahun ke depan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data 

mengenai rencana program kehumasan selama satu tahun ke depan. 

 EVALUASI 

 1.  Apakah humas telah dievaluasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

    Kami juga telah mengevaluasi dari semua kegiatan yang ada 

 2.  Bagaimana pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Uswatun Hasanah ? 

    Kami selaku humas mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada dengan melihat 

dari keinginan bersama di waktu merencanakan kegiatan tersebut. Misalnya 

kegiatan manasik haji tersebut sangat efektif dalam meningkatkan asfek 

psikomotorik siswa. Dari kegiatan tersebut sudah tercapai atau tidak. 

 3.  Apa yang dilakukan untuk mengevaluasi semua kegiatan humas di RA 

Uswatun Hasanah ? 

    Kami melakukan kesesuaian antara kegiatan yang ada dengan pendidikannya 

siswa. Dalam artian bahwa seberapa besar ketercapaian dari pelaksanaan 

kegiatan tersebut dan tentunya didukung oleh kebaikan-kebaikan dari 

kegiatan-kegiatan tersebut terhadap siswa. 

 4.  Siapakah target yang ingin dievaluasi dalam kegiatan-kegiatan humas di RA 

Uswatun Hasanah ? 

    Tujuan tersebut tidak lain hanya untuk menigkatkannya mutu pendidikan 

siswa di RA Uswatun Hasanah 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengevaluasian 

terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA Uswatun Hasanah ? 
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    Arahnya ialah tuntasnya pembelajaran siswa dan meningkatnya hasil yang 

didapat dari pada pembelajaran siswa, sehingga orang tua siswa merasa puas 

dengan perolehan itu. 

 6.  Kapan saja waktu pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Uswatun Hasanah ? 

    Waktu dari pengevaluasian ketika kegiatan sudah selesai dilaksanakan. 

 

D. ORANG TUA SISWA RA USWATUN HASANAH 

 PERENCANAAN 

 1.  Apakah humas telah merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun 

Hasanah ? 

    Saya telah mengetahui keprograman humas RA Uswatun Hasanah. Hal ini 

karena adanya pengambilan keputusan bersama antara orang tua dan pihak 

sekolah. RA Uswatun Hasanah selalu mengumpulkan orang tua siswa di awal 

semester ganjil hanya untuk memutuskan kegiatan yang akan dilaksanakan 

selama setahun ke depan. 

 2.  Bagaimana humas merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun 

Hasanah ? 

    Humas RA Uswatun Hasanah tidak melakukan penyusunan perencanaan 

berdasarkan keinginannya sendiri atau keinginan sepihak, namun 

dikordinasikan terlebih dahulu kepada kami selaku orang tua siswa terhadap 

yang akan direncanakannya nanti 

 3.  Apa yang dilakukan oleh humas dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya di 

RA Uswatun Hasanah ? 

    Humas RA Uswatun Hasanah telah mengajak kami selaku orang tua dalam 

pengambilan keputusannya. Kami telah dikumpulkan dan dimintai 

pendapatnya. 

 4.  Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Uswatun Hasanah dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 
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    Targetnya ialah anak kami selaku siswa dari RA Uswatun Hasanah dan 

dengan adanya perencanaan tersebut juga diharapkan tercapainya suatu 

pembelajaran yang dilaksanakan 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

    Arah targetnya ialah ketuntasan anak kami dalam mengikuti pembelajaran di 

RA Uswatun Hasanah. 

 6.  Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Uswatun 

Hasanah ? 

    Saya meyakini bahwa target atau tujuan mereka akan diketahui tercapai atau 

tidaknya di saat terselesaikannya pelaksanaan terhadap kegiatan yang ada. 

 

 PENGAWASAN 

 1.  Apakah humas telah diawasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Uswatun Hasanah ? 

    Saya mewakili orang tua siswa telah mengawasi semua kegiatan yang ada, 

karena kegiatannya disusun atau direncanakan sesuai pertimbangan dan 

kesepakatan bersama. 

 2.  Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Uswatun Hasanah. 

    Kami melihatnya dengan rancangan sebelumnya dan kalau tidak sesuai, maka 

kami selaku orang tua siswa meminta klarifikasinya dari pihak-pihak terkait 

 3.  Apa yang dilakukan untuk mengawasi semua kegiatan humas di RA Uswatun 

Hasanah ? 

    Melihatnya dengan rancangan sebelumnya dan kalau tidak sesuai, maka 

dimemintai klarifikasinya dari kegiatan-kegiatan tersebut. 

 4.  Siapakah target yang ingin diawasi dalam kegiatan-kegiatan humas di RA 

Uswatun Hasanah. 
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    Targetnya ialah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kehusaman di RA 

Uswatun Hasanah. 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengawasan terhadap 

kegiatan-kegiatan humas di RA Uswatun Hasanah. 

    Arah targetnya ialah semua kegiatan-kegiatan yang ada dan kegiatan-kegiatan 

tersebut menyangkut hasil dari kesepakatan bersama di RA Uswatun Hasanah. 

 6.  Kapan saja waktu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Uswatun Hasanah ? 

    Waktunya itu hanya melihat dari rencana yang ada. Dalam rencana tersebut 

sudah ada waktu dilaksanakannya dan apabila tidak dilaksanakan, maka kami 

selaku orang tua berhak memintai keterangan. 
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  OBSERVASI 

1. Denah Lokasi RA Uswatun Hasanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Ruang Belajar   Ruang Dapur & WC Guru 

 Ruang Kepala RA  Ruang Aula ( serba guna ) 

 Ruang TU   Ruang Perpustakaan 

 Ruang Guru   Parkiran 

 Ruang Tamu   WC Murid 

 Ruang UKS   Taman AFE luar 

 Ruang AFE dalam 
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2. Kondisi Sarana Prasarana RA Uswatun Hasanah 

A. Keadaan Ruangan  

No Jenis Ruangan Jumlah Keadaan 

1 
Ruang Belajar 4 Baik 

2 
Ruang Kepala RA 1 Baik 

3 
Ruang Guru 1 Baik 

4 
Ruang Tamu 1 Baik 

5 
Ruang UKS 1 Sedang 

6 
Ruang Aula 1 Baik 

7 
Ruang AFE dalam 1 Baik 

8 
Ruang Perpustakaan 1 Baik 

9 
WC 5 Baik 

10 
Dapur 1 Sedang 

 

B. Keadaan Fasiltas Pendukung 

No Fasilitas Pendukung Jumlah Keadaan 

1 
AFE  Dalam 5 Baik 

2 
AFE Luar 4 Baik 

3 
Smart TV 4 Baik 

4 
Liptop dan Printer 1 Baik 

5 
Wifi 1 Baik 
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HASIL DOKUMENTASI 

No Jenis Dokumen Ada 
Tidak 

Ada 

Kurang 

Lengkap 

1 Visi RA √   

2 Misi RA √   

3 Tujuan RA √   

4 Profil RA √   

5 Data Pendidik dan Kependidikan RA √   

6 Data Peserta Didik dan Alumni RA √   

7 Data Program Kegiatan humas √   

8 Data prestasi RA √   

9 Data sapras ( sarana prasarana ) √   

10 Data humas √   
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HASIL WAWANCARA 

A. Ketua Yayasan RA Sejahtera 

     1. Apakah humas bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan di RA ini ? 

Dengan adanya humas sangat membantu sekali dalam uapaya peningkatan mutu 

pendidikan di lembaga RA Sejahtera, apalgi status kami swasta kurang lebihnya 

sangat mengandalkan masyarakat, orang tua dalam memikirkan kualitas 

lembaga ini. Jadi dengan adanya humas sangat membantu sekali. 

     2. Bagaimana peran anda selaku ketua Yayasan dalam membantu program humas 

Kami selalu mendukung baik secara moral maupun moril akan program 

rencana humas serta langkah-langkah yang diambil oleh sekolah selagi bisa 

memberikan manfaat yang baik untuk lembaga, terutama saat pandemi 

sekarang lembaga sangat memerlukan yang namanya inovasi didalam 

menjalankan adminisrasi disegala aspek yang diharapkan bisa membuat 

lembaga sekolah tetap berjalan 

. 

B. Kepala Sekolah RA Sejahtera 

1. Apakah humas telah memanajemen dalam peningkatan mutu pendidikan di RA  

sejahtera ? 

 Humas sangat berperan di dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan 

hubungan, baik antar internal maupun eksternal di RA Sejahtera. Oleh 

karenanya, humas kami telah melakukan berbagai kegiatan yang telah dirancang 

dalam memanajemen peningkatan mutu pendidikan di RA Sejahtera 

2. Mengapa humas memanajemen dalam peningkatan mutu pendidikan di RA  

Sejahtera ? 

Humas melakukan hal tersebut, karena untuk meningkatkannya mutu di dalam 

kependidikan di RA Sejahtera. Selain itu juga ialah kewajiban sebagai orang-

orang yang berperan dalam meningkatkannya mutu kependidikan RA Sejahtera 

3. Bagaimana humas memanajemen dalam peningkatan mutu pendidikan di RA 

Uswatun Sejahtera ? 
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 Dalam memanajemen kegiatan, humas kami telah menyesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang ada. Dimana sekarang ini telah terjadi penyebaran virus 

corona secara global, maka humas kami juga berkaca dengan keadaan tersebut 

dalam memanajemennya. 

4. Apa yang dilakukan oleh humas dalam memanajemen peningkatan mutu     

pendidikan di RA Sejahtera ? 

 Dalam memanajemen peningkatan mutu pendidikan di RA Sejahtera, humas 

selalu berkordinasi dengan saya selaku kepala RA Sejahtera dan juga guru-guru 

lainnya, serta orang tua atau wali dari semua siswa, dan setelah adanya 

kordinasi kesemua yang disebutkan tadi, maka dilakukanlah suatu perancangan 

dalam memanajemen peningkatan mutu dalam kependidikan. 

5. Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Sejahtera ? 

Targetnya ialah meningkatnya mutu pendidikan di RA Sejahtera walaupun 

dibarengi dengan keadaan penyebaran virus corona. Mutu pendidikan harus 

tetap meningkat. 

6. Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Sejahtera ? 

 Waktu untuk mengetahui ketercapaian target atau tujuan terletak pada 

selesainya kegiatan dilakukan. Ketika selesainya kegiatan, maka baru bisa 

dicermati ketercapaian dari target atau tujuan itu. Oleh karenanya, kerja sama 

dari pihak internal ataupun pihak eksternal sangat diharapkan 

PERENCANAAN 

1. Apakah humas telah merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

 Perencanaan sudah tentu dilakukan oleh humas kami. Humas kami telah 

merencanakan semua kegiatannya selama satu tahun atau selama dua 

semester. Kegiatan itu direncanakan guna untuk meningkatkannya mutu 

pendidikan yang ada dan perencanaan itu terkait erat dengan terjalinnya 

hubungan baik antar berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. 

2. Bagaimana humas merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

 Dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya, humas kami selalu 

berkordinasi dengan saya selaku kepala RA Sejahtera dan juga guru-guru 
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lainnya, serta orang tua atau wali dari semua siswa, dan setelah adanya 

kordinasi kesemua yang disebutkan tadi, maka dilakukanlah suatu 

perencanaan terhadap semua kegiatan selama satu tahun ke depan 

3. Apa yang dilakukan oleh humas dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya 

di RA Sejahtera ? 

 Humas kami memanggil atau mengumpulkan orang tua atau wali siswa 

serta dewan guru dan juga saya selaku Kepala RA Sejahtera. Kami semua 

diajak untuk berpendapat tentang semua kegiatan yang nantinya akan 

dilaksanakan selama satu tahun ke depan. 

4. Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Sejahtera dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

 Target ataupun tujuannya ialah meningkatkan mutu dari pendidikan yang 

ada di RA Sejahtera yaitu di antaranya dengan cara menjalin hubungan 

baik dengan berbagai pihak 

5. Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

 Semua kegiatan diarahkan kepada peningkatan terhadap mutu pendidikan 

yang ada di RA Sejahtera. 

6. Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Sejahtera 

? 

 Target atau tujuan hanya diketahui di saat selesainya kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan dan untuk menjadikan siswa yang sukses dalam 

belajarnya, maka tidak hanya satu kegiatan saja yang diadakan, namun 

banyaknya kegiatan. Dari semua kegiatan yang telah direncanakan tidak 

sama waktu selesainya dan tentunya juga tidak sama ketercapaian dari 

semua kegiatan tersebut. 
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PENGAWASAN 

1. Apakah humas telah diawasi dalam melaksanakan semua kegiatan-   ya 

di RA Sejahtera  ? 

 Iya, kegiatan humas kami selalu diawasi. Kegiatan yang dilaksanakan 

tidak luput dari pengawasan saya selaku Kepala RA Sejahtera 

2. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Sejahtera ? 

 Pengawasannya sangat mudah, yakni dengan melihat kesesuaian antara 

yang dilaksanakan oleh humas kami dengan rencana semula. 

3. Apa yang dilakukan untuk mengawasi semua kegiatan humas di RA 

Sejahtera ? 

 Kami melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan humas kami 

hanya dengan cara mengamati kesesuaian antara yang sudah dirancang 

atau direncanakan dengan pelaksanaannya. 

4. Siapakah target yang ingin diawasi dalam kegiatan-kegiatan humas di 

RA Sejahtera ? 

 Targetnya ialah pelaksanaan terhadap semua kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh Humas di RA Sejahtera. 

5. Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengawasan 

terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA Sejahtera ? 

 Pengawasan diarahkan atau ditujukan kepada semua kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh humas, karena pada dasarnya ialah kegiatannya 

dan bukan pada orangnya atau bagian dari pada humas tersebut. 

6. Kapan saja waktu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Sejahtera ? 

 Waktu pengawasannya sesuai dengan rencana yang ada, karena semua 

kegiatan sudah ada waktu pelaksanaannya yang tertera pada rencana 

yang ada. Hal demikian itu bisa dilihat dari data/dokumen yang dimiliki 

oleh kehumasan kami. 
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EVALUASI 

1. Apakah humas telah dievaluasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Sejahtera ? 

 Evaluasi itu sangat penting dilakukan dan Evaluasi sudah tentu 

dilakukan oleh humas kami terhadap semua kegiatannya, karena hanya 

dengan evaluasi itu, humas kami mengetahui keberhasilan dari yang 

dilakukannya. 

2. Bagaimana pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh humas di RA Sejahtera ? 

 Humas kami biasanya mengevaluasinya dari seberapa baik atau efektif 

kegiatan itu dilaksanakan dan tentunya juga tidak lepas dari rancangan 

atau rencana bersama. 

3. Apa yang dilakukan untuk mengevaluasi semua kegiatan humas di RA 

Sejahtera ? 

 Saya selaku Kepala di RA ini mengevaluasinya dengan cara melihat 

sejauh mana kebaikan-kebaikan dari semua kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan itu terhadap meningkatkannya mutu kependidikan siswa di 

RA Sejahtera. 

4. Siapakah target yang ingin dievaluasi dalam kegiatan-kegiatan humas di 

RA Sejahtera ? 

 Targetnya ialah meningkatkan prestasi belajar siswa. 

5. Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengevaluasian 

terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA Sejahtera ? 

 Arah dari target yang ingin dicapai ialah tuntasnya pembelajaran yang 

diinginkan 

6. Kapan saja waktu pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan humas di 

RA Sejahtera ? 
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 Waktu pengevaluasiannya sesuai dengan rencana yang ada, karena 

semua kegiatan sudah ada waktu pelaksanaannya dan ketika selesainya 

kegiatan, maka disaat itulah evaluasi dilakukan. 

 

C. WAKA HUMAS RA SEJAHTERA 

 PERENCANAAN  

 1.  Apakah humas telah merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

   Sebagai Humas di RA Sejahtera, saya telah menyusun sejumlah rencana 

terhadap kegiatan selama satu tahun ke depan dan tentunya rencana-rencana 

tersebut disusun berdasarkan pertimangan dan kesepakatan bersama antar 

warga internal seperti Kepala RA dan guru-guru RA, serta juga warga 

eksternal yang terkait seperti salah satunya ialah orang tua siswa. 

 2.  Bagaimana humas merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

   Kami selaku humas tidak mengambil keputusan berdasarkan kehendak kami 

saja, namun berdasarkan kehendak semua. Semua di sini ialah kepala RA 

Sejahtera dan guru-guru, serta orang tua atau wali dari semua siswa. Setelah 

adanya kesepakatan bersama, barulah kami merencanakan kegiatan-

kegiatannya selama satu tahun ke depan. 

 3.   Apa yang dilakukan oleh humas dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya di 

RA Sejahtera ? 

   Kami selaku humas telah memanggil atau mengumpulkan semua warga 

internal dan juga warga eksternal yang terlibat, seperti kepala RA Sejahtera, 

guru-guru, serta orang tua atau wali dari semua siswa untuk bersama-sama 

merumuskan rencana terhadap kegiatan-kegiatan di satu tahun ke depan. 

 4.  Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Sejahtera dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

    Kami membuat perencanaan guna untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dan 

tujuan-tujuan tersebut tidak lain hanya untuk mensukseskan proses 

pembelajaran dan dengan suksesnya proses pembelajaran tersebut akan 

menigkatnya mutu pendidikan di RA Sejahtera. 
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 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

   Kami mengarahkannya kepada tuntasnya pembelajaran siswa dan 

meningkatnya hasil yang didapat dari pada pembelajaran siswa tersebut, 

sehingga orang tua siswa merasa puas dengan perolehan tersebut. 

 6.  Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Sejahtera ? 

   Waktu dari pelaksanaan kegiatan sudah tertera dalam rencana kehumasan 

selama satu tahun ke depan dan ketercapaiannya dapat dilihat ketika sudah 

selesai dilaksanakannya semua kegiatan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada data mengenai rencana program kehumasan selama satu tahun ke 

depan. 

  PELAKSANAAN 

 1.  Apakah humas telah melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-

kegiatannya di RA Sejahtera ? 

   Kami telah melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan yang ada dan 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan tersebut. 

 2.  Bagaimana humas melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-

kegiatannya di RA Sejahtera ? 

   Kami melaksanakannya selalu didukung oleh kepala RA Sejahtera dan guru-

guru, serta orang tua atau wali dari semua siswa. Dengan dukungan dari 

semua pihak tersebut, maka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari 

kesepakatan yang termuat dalam perencanaan yang ada. 

 3.  Apa yang dilakukan oleh humas dalam melaksanakan semua rencana terhadap 

kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

   Dalam prosesnya  semua kegiatan-kegiatan yang ada mengacu kepada rencana 

bersama, 

 4.  Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Sejahtera dalam 

melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera 

? 
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   Target dari tujuan-tujuan tersebut tidak lain hanya untuk mensukseskan proses 

pembelajaran dan menigkatnya mutu pendidikan di RA Sejahtera. 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera 

? 

   Arah pelaksanaan dari semua kegiatannya ialah tuntasnya pembelajaran siswa 

dan meningkatnya hasil yang didapat dari pada pembelajaran siswa tersebut, 

sehingga orang tua siswa merasa puas dengan perolehan tersebut. 

 6.  Kapan target atau tujuan melaksanakan semua rencana tersebut dapat dicapai 

oleh humas di RA Sejahtera ? 

   Ketercapaiannya dapat dilihat ketika sudah selesai dilaksanakannya semua 

kegiatan yang ada. 

 PENGAWASAN 

 1.  Apakah humas telah diawasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Sejahtera ? 

   Kami telah diawasi dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada dan kami 

selaku bidang di kehumasan tidak mempermasalahkannya. 

 2.  Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Sejahtera ? 

   Pengawasan dilakukan dengan cara menyesuaikan kegiatan di lapangan 

dengan hasil rencana bersama. 

 3.  Apa yang dilakukan untuk mengawasi semua kegiatan humas di RA Sejahtera 

? 

   Biasanya kami dilihat dan disesuaikan dengan rencana yang ada, jika tidak 

sesuai, maka akan adanya suatu pelurusan antara kegiatan yang ada dengan 

rencana yang ada. 

 4.  Siapakah target yang ingin diawasi dalam kegiatan-kegiatan humas di RA 

Sejahtera ? 
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  Saya selaku humas di sini meminta kepada pihak-pihak yang diajak kerjasama 

dalam merumuskan rencana agar melakukan pengawasan yang ditujukan 

kepada kegiatannya dan yang jelas harus sesuai dengan rencana bersama 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengawasan terhadap 

kegiatan-kegiatan humas di RA Sejahtera ? 

   Kalau berbicara arahnya, tentunya ialah semua kegiatan yang telah 

direncanakan dan sejauh mana pelaksanaannya serta ketercapaiannya terhadap 

target atau tujuan bersama. 

 6.  Kapan saja waktu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Sejahtera ? 

   Waktu dari pengawasan kegiatan sudah tertera dalam rencana kehumasan 

selama satu tahun ke depan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data 

mengenai rencana program kehumasan selama satu tahun ke depan. 

 EVALUASI 

 1.  Apakah humas telah dievaluasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Sejahtera ? 

    Evaluasi sudah barang tentu dilakukan oleh kami selaku pelaksana kegiatan 

yang ada, karena hal itu akan dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak 

terkait, seperti Kepala RA, dewan guru, dan orang tua atau wali dari siswa. 

 2.  Bagaimana pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Sejahtera? 

    Kami selaku humas mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada dengan melihat 

dari keinginan bersama di waktu merencanakan kegiatan tersebut. Misalnya 

kegiatan manasik haji tersebut sangat efektif dalam meningkatkan asfek 

psikomotorik siswa. Dari kegiatan tersebut sudah tercapai atau tidak. 

 3.  Apa yang dilakukan untuk mengevaluasi semua kegiatan humas di RA 

Sejahtera ? 

    Kami melakukan kesesuaian antara kegiatan yang ada dengan pendidikannya 

siswa. Dalam artian bahwa seberapa besar ketercapaian dari pelaksanaan 
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kegiatan tersebut dan tentunya didukung oleh kebaikan-kebaikan dari 

kegiatan-kegiatan tersebut terhadap siswa. 

 4.  Siapakah target yang ingin dievaluasi dalam kegiatan-kegiatan humas di RA 

Sejahtera ? 

    Tujuan tersebut tidak lain hanya untuk menigkatkannya mutu pendidikan 

siswa di RA Sejahtera 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengevaluasian 

terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA Sejahtera ? 

    Arahnya ialah tuntasnya pembelajaran siswa dan meningkatnya hasil yang 

didapat dari pada pembelajaran siswa, sehingga orang tua siswa merasa puas 

dengan perolehan itu. 

 6.  Kapan saja waktu pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Sejahtera ? 

    Waktu dari pengevaluasian ketika kegiatan sudah selesai dilaksanakan. 

 

D. ORANG TUA SISWA RA SEJAHTERA 

 PERENCANAAN 

 1.  Apakah humas telah merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

    Saya telah mengetahui keprograman humas RA Sejahtera. Hal ini karena 

adanya pengambilan keputusan bersama antara orang tua dan pihak sekolah. 

RA Sejahtera selalu mengumpulkan orang tua siswa di awal semester ganjil 

hanya untuk memutuskan kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun ke 

depan. 

 2.  Bagaimana humas merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

    Dalam penyusunan terhadap rencana yang ada, Humas RA Sejahtera 

melakukan penyusunan perencanaan berdasarkan hasil dari kordinasi dengan 

orang tua atau wali siswa, dan di saat kordinasi tersebut juga dihadiri oleh 

Kepala RA dan beberapa orang guru 
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 3.  Apa yang dilakukan oleh humas dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya di 

RA Sejahtera ? 

    Humas RA Sejahtera telah mengajak kami selaku orang tua dalam 

pengambilan keputusannya. Kami telah dikumpulkan dan dimintai 

pendapatnya. 

 4.  Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Sejahtera dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

    Targetnya ialah anak kami selaku siswa dari RA Sejahtera dan dengan adanya 

perencanaan tersebut juga diharapkan tercapainya suatu pembelajaran yang 

dilaksanakan 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Sejahtera ? 

    Arah targetnya ialah ketuntasan anak kami dalam mengikuti pembelajaran di 

RA Sejahtera. 

 6.  Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Sejahtera ? 

    Saya meyakini bahwa target atau tujuan mereka akan diketahui tercapai atau 

tidaknya di saat terselesaikannya pelaksanaan terhadap kegiatan yang ada. 

 

 PENGAWASAN 

 1.  Apakah humas telah diawasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Sejahtera ? 

    Saya mewakili orang tua siswa telah mengawasi semua kegiatan yang ada, 

karena kegiatannya disusun atau direncanakan sesuai pertimbangan dan 

kesepakatan bersama 

 2.  Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Sejahtera. 

   Kami melihatnya dengan rancangan sebelumnya dan kalau tidak sesuai, maka 

kami selaku orang tua siswa meminta klarifikasinya dari pihak-pihak terkait 
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 3.  Apa yang dilakukan untuk mengawasi semua kegiatan humas di RA Sejahtera 

? 

    Melihatnya dengan rancangan sebelumnya dan kalau tidak sesuai, maka 

dimemintai klarifikasinya dari kegiatan-kegiatan tersebut. 

 4.  Siapakah target yang ingin diawasi dalam kegiatan-kegiatan humas di RA 

Sejahtera. 

    Saya rasa, target yang diawasi itu ialah semua kegiatan yang dilaksanakan 

oleh kehusaman di RA Sejahtera dan buka kepada humasnya, namun kepada 

pelaksanaan terhadap kegiatan yang sudah direncanakan. 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengawasan terhadap 

kegiatan-kegiatan humas di RA Sejahtera. 

    Arah targetnya ialah semua kegiatan-kegiatan yang ada dan kegiatan-kegiatan 

tersebut menyangkut hasil dari kesepakatan bersama di RA Sejahtera. 

 6.  Kapan saja waktu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Sejahtera ? 

    Waktunya itu hanya melihat dari rencana yang ada. Dalam rencana tersebut 

sudah ada waktu dilaksanakannya dan apabila tidak dilaksanakan, maka kami 

selaku orang tua berhak memintai keterangan. 
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  OBSERVASI 

1. Denah Lokasi RA Sejahtera 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

 Ruang Belajar   Dapur 

 Ruang Kepala RA  WC 

 Ruang Guru   AFE Luar 

 Ruang UKS   Parkiran 
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2. Kondisi Sarana Prasarana di RA Sejahtera  

A. Ruangan 

No Jenis Ruangan Jumlah Keadaan 

1 
Ruang Kelas 3 Baik 

2 
Ruang Guru 1 Baik 

3 
Ruang Kepala RA 1 Baik 

4 
Ruang UKS 1 Baik 

5 
WC 3 Baik 

6 
Dapur 1 Baik 

 

 B. Sarana Penunjang 

No 
Fasilitas Pendukung Jumlah Keadaan 

1 
AFE  Dalam 4 Baik 

2 
AFE Luar 4 Baik 

3 
Liptop dan Printer 1 unit Baik 
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HASIL DOKUMENTASI  

No Jenis Dokumen Ada 
Tidak 

Ada 

Kurang 

Lengkap 

1 Visi RA √   

2 Misi RA √   

3 Tujuan RA √   

4 Profil RA √   

5 Data Pendidik dan Kependidikan RA √   

6 Data Peserta Didik dan Alumni RA √   

7 Data Program Kegiatan humas √   

8 Data prestasi RA √   

9 Data sapras ( sarana prasarana ) √   

10 Data humas √   

 



177 
 

HASIL WAWANCARA 

A. Ketua Yayasan RA Izharul Ulum 

     1. Apakah humas bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan di RA ini ? 

Dengan adanya humas sangat membantu sekali dalam uapaya peningkatan mutu 

pendidikan di lembaga RA Izharul Ulum, apalagi status kami swasta kurang 

lebihnya sangat mengandalkan masyarakat, orang tua dalam memikirkan 

kualitas lembaga ini. Jadi dengan adanya humas sangat membantu sekali. 

     2. Bagaimana peran anda selaku ketua Yayasan dalam membantu program humas 

Selalu mendukung baik dari segi keuangan  dan tenaga sebisa kemampuan kami 

serta pikiran untuk membangun RA ini lebih baik lagi. 

 

B. Kepala Sekolah RA Izharul Ulum 

1. Apakah humas telah memanajemen dalam peningkatan mutu pendidikan di RA  

sejahtera ? 

 Humas sangat berperan di dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan 

hubungan, baik antar internal maupun eksternal di RA Izharul Ulum. Oleh 

karenanya, humas kami telah melakukan berbagai kegiatan yang telah dirancang 

dalam memanajemen peningkatan mutu pendidikan di RA Izharul Ulum 

2. Mengapa humas memanajemen dalam peningkatan mutu pendidikan di RA  

Sejahtera ? 

Humas melakukan hal tersebut, karena untuk meningkatkannya mutu di dalam 

kependidikan di RA Izharul Ulum. Selain itu juga ialah kewajiban sebagai 

orang-orang yang berperan dalam meningkatkannya mutu kependidikan RA 

Izharul Ulum 

3. Bagaimana humas memanajemen dalam peningkatan mutu pendidikan di RA 

Uswatun Sejahtera ? 

 Dalam memanajemen kegiatan, humas kami telah menyesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang ada. Dimana sekarang ini telah terjadi penyebaran virus 
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corona secara global, maka humas kami juga berkaca dengan keadaan tersebut 

dalam memanajemennya. 

4. Apa yang dilakukan oleh humas dalam memanajemen peningkatan mutu     

pendidikan di RA Izharul Ulum ? 

 Dalam memanajemen peningkatan mutu pendidikan di RA Izharul Ulum, 

humas selalu berkordinasi dengan saya selaku kepala RA Izharul Ulum dan juga 

guru-guru lainnya, serta orang tua atau wali dari semua siswa, dan setelah 

adanya kordinasi kesemua yang disebutkan tadi, maka dilakukanlah suatu 

perancangan dalam memanajemen peningkatan mutu dalam kependidikan. 

5. Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Izharul Ulum ? 

Targetnya ialah meningkatnya mutu pendidikan di RA Izharul Ulum walaupun 

dibarengi dengan keadaan penyebaran virus corona. Mutu pendidikan harus 

tetap meningkat. 

6. Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Izharul Ulum 

? 

 Waktu untuk mengetahui ketercapaian target atau tujuan terletak pada 

selesainya kegiatan dilakukan. Ketika selesainya kegiatan, maka baru bisa 

dicermati ketercapaian dari target atau tujuan itu. Oleh karenanya, kerja sama 

dari pihak internal ataupun pihak eksternal sangat diharapkan 

PERENCANAAN 

1. Apakah humas telah merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul 

Ulum ? 

 Humas di sini telah merencanakan semua kegiatannya selama satu tahun. 

Dalam satu tahun tersebut telah tersusun rencana-rencana yang akan 

dilaksanakan di kemudian hari nantinya. 

2. Bagaimana humas merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum 

? 

 Dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya, humas kami selalu 

berkordinasi dengan saya selaku kepala RA Izharul Ulum dan juga guru-

guru lainnya, serta orang tua atau wali dari semua siswa, dan setelah 
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adanya kordinasi kesemua yang disebutkan tadi, maka dilakukanlah suatu 

perencanaan terhadap semua kegiatan selama satu tahun ke depan. 

3. Apa yang dilakukan oleh humas dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya 

di RA Izharul Ulum ? 

 Humas kami memanggil atau mengumpulkan orang tua atau wali siswa 

serta dewan guru dan juga saya selaku Kepala RA Izharul Ulum. Kami 

semua diajak untuk berpendapat tentang semua kegiatan yang nantinya 

akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan. 

4. Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Izharul Ulum dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

 Kami mempunyai target yang mana ingin meningkatkannya mutu terhadap 

pendidikannya kami. Oleh karenanya, di masa pandemic covid 19 ini selalu 

dioptimalkan kegiatan-kegiatan kami agar tidak ketinggalan dan mutu 

pendidikannya tetap meningkat. 

5. Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

 Arah dari target yang ingin dicapai ialah tuntasnya pembelajaran yang 

diinginkan. 

6. Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Izharul 

Ulum ? 

 Target atau tujuan hanya diketahui di saat selesainya kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan dan untuk menjadikan siswa yang sukses dalam 

belajarnya, maka tidak hanya satu kegiatan saja yang diadakan, namun 

banyaknya kegiatan. Dari semua kegiatan yang telah direncanakan tidak 

sama waktu selesainya dan tentunya juga tidak sama ketercapaian dari 

semua kegiatan tersebut. 
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PENGAWASAN 

1. Apakah humas telah diawasi dalam melaksanakan semua kegiatan-   ya 

di RA Izharul Ulum  ? 

 Semua kegiatan humas di RA Izharul Ulum selalu diawasi oleh kami. 

Kegiatan yang dilaksanakan tidak luput dari pengawasan kami semua. 

Kami disini ialah saya selaku Kepala RA, guru-guru, dan orang tua 

siswa atau wali siswa. 

2. Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Izharul Ulum ? 

 Pengawasannya sangat mudah, yakni dengan melihat kesesuaian antara 

yang dilaksanakan oleh humas kami dengan rencana semula. Hal ini 

dilakukan agar tidak keluarnya kegiatan dengan rencana yang sudah 

disusun secara bersama-sama. 

3. Apa yang dilakukan untuk mengawasi semua kegiatan humas di RA 

Izharul Ulum ? 

 Pengawasan dilakukan dengan menyesuaikan rencana yang ada dengan 

semua kegiatan yang dilakukan oleh humas. Semuanya tidak terlepas 

dengan kesesuaian. 

4. Siapakah target yang ingin diawasi dalam kegiatan-kegiatan humas di 

RA Izharul Ulum ? 

 Banyak targetnya dan yang paling dituju ialah semua kegiatan-kegiatan 

yang dijalankan oleh humas. 

5. Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengawasan 

terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA Izharul Ulum ? 

 Arah dari target yang ingin diawasi ialah semua kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh humas kami. 

6. Kapan saja waktu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Izharul Ulum ? 
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 Waktu pengawasannya sesuai dengan rencana yang ada, karena semua 

kegiatan sudah ada waktu pelaksanaannya yang tertera pada rencana 

yang ada. 

EVALUASI 

1. Apakah humas telah dievaluasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

 Evaluasi sudah tentu dilakukan oleh humas kami terhadap semua 

kegiatannya. 

2. Bagaimana pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh humas di RA Izharul Ulum ? 

 Humas kami biasanya mengevaluasinya dari seberapa baik atau efektif 

kegiatan itu dilaksanakan dan tentunya juga tidak lepas dari rancangan 

atau rencana bersama. 

3. Apa yang dilakukan untuk mengevaluasi semua kegiatan humas di RA 

Izharul Ulum ? 

 Yang dilakukan dengan cara melihat sejauh mana kebaikan dari kegiatan 

tersebut terhadap pendidikannya siswa. 

4. Siapakah target yang ingin dievaluasi dalam kegiatan-kegiatan humas di 

RA Izharul Ulum ? 

 Targetnya ialah mutu pendidikan di RA Izharul Ulum. 

5. Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengevaluasian 

terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA Izharul Ulum ? 

 Arah dari target yang ingin dicapai ialah tuntasnya pembelajaran yang 

diinginkan 

6. Kapan saja waktu pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan humas di 

RA Izharul Ulum ? 

 Waktu pengevaluasiannya sesuai dengan rencana yang ada, karena 

semua kegiatan sudah ada waktu pelaksanaannya dan ketika selesainya 

kegiatan, maka di saat itulah evaluasi dilakukan. 
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C. WAKA HUMAS RA IZHARUL ULUM 

 PERENCANAAN  

 1.  Apakah humas telah merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum 

? 

   Kami telah menyusun sejumlah rencana terhadap kegiatan selama satu tahun 

ke depan dan tentunya rencana-rencana tersebut disusun berdasarkan 

pertimangan dan kesepakatan bersama dan bukan diambil atau disusun atas 

pertimbangan sendiri. 

 2.  Bagaimana humas merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

   Kami selaku humas tidak mengambil keputusan berdasarkan kehendak kami 

saja, namun berdasarkan kehendak semua. Semua di sini ialah kepala RA 

Izharul Ulum dan guru-guru, serta orang tua atau wali dari semua siswa. 

Setelah adanya kesepakatan bersama, barulah kami merencanakan kegiatan-

kegiatannya selama satu tahun ke depan.. 

 3.   Apa yang dilakukan oleh humas dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya di 

RA Izharul Ulum ? 

   Kami selaku humas telah memanggil atau mengumpulkan semua warga 

internal dan juga warga eksternal yang terlibat, seperti kepala RA Izharul 

Ulum, guru-guru, serta orang tua atau wali dari semua siswa untuk bersama-

sama merumuskan rencana terhadap kegiatan-kegiatan di satu tahun ke depan. 

 4.  Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Izharul Ulum dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

   Target atau tujuan disusun dari perencanaan yang ada dan perencanaan 

tersebut dibuat guna untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dan tujuan-tujuan 

tersebut tidak lain hanya untuk mensukseskan proses pembelajaran dan 

dengan suksesnya proses pembelajaran tersebut diharapkan juga akan 

menigkatnya mutu pendidikan di RA Izharul Ulum. 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 
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   Arahnya ialah tuntasnya pembelajaran siswa dan meningkatnya hasil yang 

didapat dari pada pembelajaran siswa tersebut, sehingga orang tua siswa 

merasa puas dengan perolehan tersebut. 

 6.  Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Izharul 

Ulum ? 

   Waktu dari pelaksanaan kegiatan sudah tertera dalam rencana kehumasan 

selama satu tahun ke depan dan ketercapaiannya dapat dilihat ketika sudah 

selesai dilaksanakannya semua kegiatan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada data mengenai rencana program kehumasan selama satu tahun ke 

depan. 

  PELAKSANAAN 

 1.  Apakah humas telah melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-

kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

   Kami telah melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan yang ada dan 

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan tersebut. 

 2.  Bagaimana humas melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-

kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

   Kami melaksanakannya selalu didukung oleh kepala RA Izharul Ulum dan 

guru-guru, serta orang tua atau wali dari semua siswa. Dengan dukungan dari 

semua pihak tersebut, maka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari 

kesepakatan yang termuat dalam perencanaan yang ada. 

 3.  Apa yang dilakukan oleh humas dalam melaksanakan semua rencana terhadap 

kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

   Dalam pelaksanaan dari semua kegiatan, kami melaksanakan semua kegiatan-

kegiatan yang ada mengacu kepada rencana bersama. Rencana yang sudah 

disusun berdasarkan kesepakatan, maka kegiatannya juga sama dengan 

rencana-rencana yang ada, 

 4.  Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Izharul Ulum dalam 

melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-kegiatannya di RA Izharul 

Ulum ? 
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   Target dari tujuan-tujuan tersebut tidak lain hanya untuk mensukseskan proses 

pembelajaran dan menigkatnya mutu pendidikan di RA Izharul Ulum. 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

melaksanakan semua rencana terhadap kegiatan-kegiatannya di RA Izharul 

Ulum ? 

   Arah pelaksanaan dari semua kegiatannya ialah tuntasnya pembelajaran siswa 

dan meningkatnya hasil yang didapat dari pada pembelajaran siswa tersebut, 

sehingga orang tua siswa merasa puas dengan perolehan tersebut. 

 6.  Kapan target atau tujuan melaksanakan semua rencana tersebut dapat dicapai 

oleh humas di RA Izharul Ulum ? 

   Untuk melihat waktu tercapainya kegiatan-kegiatannya, maka 

ketercapaiannya itu dapat dilihat ketika sudah selesai dilaksanakannya semua 

kegiatan yang ada. 

 PENGAWASAN 

 1.  Apakah humas telah diawasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

   Kami telah diawasi dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada dan kami 

selaku bidang di kehumasan tidak mempermasalahkannya. 

 2.  Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Izharul Ulum ? 

   Pengawasan dilakukan dengan cara menyesuaikan kegiatan di lapangan 

dengan hasil rencana bersama. 

 3.  Apa yang dilakukan untuk mengawasi semua kegiatan humas di RA Izharul 

Ulum ? 

   Biasanya kami dilihat dan disesuaikan dengan rencana yang ada, jika tidak 

sesuai, maka akan adanya suatu pelurusan antara kegiatan yang ada dengan 

rencana yang ada. 

 4.  Siapakah target yang ingin diawasi dalam kegiatan-kegiatan humas di RA 

Izharul Ulum ? 
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   Pengawasan ditujukan pada kegiatan kami dan yang jelas harus sesuai dengan 

rencana bersama 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengawasan terhadap 

kegiatan-kegiatan humas di RA Izharul Ulum ? 

   Semua kegiatan yang dilaksanakan merupakan target dari pengawasan. 

 6.  Kapan saja waktu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Izharul Ulum ? 

   Waktu dari pengawasan kegiatan sudah tertera dalam rencana kehumasan 

selama satu tahun ke depan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data 

mengenai rencana program kehumasan selama satu tahun ke depan. 

 EVALUASI 

 1.  Apakah humas telah dievaluasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

    Kami juga telah mengevaluasi dari semua kegiatan yang ada. 

 2.  Bagaimana pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Izharul Ulum? 

    Kami selaku humas mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada dengan melihat 

dari keinginan bersama di waktu merencanakan kegiatan tersebut. Misalnya 

kegiatan manasik haji tersebut sangat efektif dalam meningkatkan asfek 

psikomotorik siswa. Dari kegiatan tersebut sudah tercapai atau tidak. 

 3.  Apa yang dilakukan untuk mengevaluasi semua kegiatan humas di RA Izharul 

Ulum ? 

    Kami melakukan kesesuaian antara kegiatan yang ada dengan pendidikannya 

siswa. Dalam artian bahwa seberapa besar ketercapaian dari pelaksanaan 

kegiatan tersebut dan tentunya didukung oleh kebaikan-kebaikan dari 

kegiatan-kegiatan tersebut terhadap siswa. 

 4.  Siapakah target yang ingin dievaluasi dalam kegiatan-kegiatan humas di RA 

Izharul Ulum ? 
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    Tujuan tersebut tidak lain hanya untuk menigkatkannya mutu pendidikan 

siswa di RA Izharul Ulum 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengevaluasian 

terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA Izharul Ulum ? 

    Arahnya ialah tuntasnya pembelajaran siswa dan meningkatnya hasil yang 

didapat dari pada pembelajaran siswa, sehingga orang tua siswa merasa puas 

dengan perolehan itu. 

 6.  Kapan saja waktu pengevaluasian terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Izharul Ulum ? 

    Ketika berakhirnya suatu kegiatan, maka waktu itulah evaluasi dilaksanakan. 

Maka akan diketahui dimana kelebihan dan kekurangan dari setiap kegiatan 

yang ada. 

 

D. ORANG TUA SISWA RA IZHARUL ULUM 

 PERENCANAAN 

 1.  Apakah humas telah merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum 

? 

    Saya telah mengetahui keprograman humas RA Izharul Ulum. Hal ini karena 

adanya pengambilan keputusan bersama antara orang tua dan pihak sekolah. 

RA Izharul Ulum selalu mengumpulkan orang tua siswa di awal semester 

ganjil hanya untuk memutuskan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 

setahun ke depan. 

 2.  Bagaimana humas merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

    Humas RA Izharul Ulum tidak melakukan penyusunan perencanaan 

berdasarkan keinginannya sendiri atau keinginan sepihak, namun 

dikordinasikan terlebih dahulu kepada kami selaku orang tua siswa terhadap 

yang akan direncanakannya nanti. 

 3.  Apa yang dilakukan oleh humas dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya di 

RA Izharul Ulum ? 
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    Humas RA Izharul Ulum telah mengajak kami selaku orang tua dalam 

pengambilan keputusannya. Kami telah dikumpulkan dan dimintai 

pendapatnya. 

 4.  Siapakah target yang ingin dituju oleh humas di RA Izharul Ulum dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

    Targetnya ialah anak kami selaku siswa dari RA Izharul Ulum dan dengan 

adanya perencanaan tersebut juga diharapkan tercapainya suatu pembelajaran 

yang dilaksanakan 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan oleh humas dalam 

merencanakan kegiatan-kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

    Arah targetnya ialah ketuntasan anak kami dalam mengikuti pembelajaran di 

RA Izharul Ulum. 

 6.  Kapan target atau tujuan tersebut dapat dicapai oleh humas di RA Izharul 

Ulum ? 

    Saya meyakini bahwa target atau tujuan mereka akan diketahui tercapai atau 

tidaknya di saat terselesaikannya pelaksanaan terhadap kegiatan yang ada . 

 

 PENGAWASAN 

 1.  Apakah humas telah diawasi dalam melaksanakan semua kegiatan-

kegiatannya di RA Izharul Ulum ? 

    Saya mewakili orang tua siswa telah mengawasi semua kegiatan yang ada, 

karena kegiatannya disusun atau direncanakan sesuai pertimbangan dan 

kesepakatan bersama 

 2.  Bagaimana pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

humas di RA Izharul Ulum. 

    Kami melihatnya dengan rancangan sebelumnya dan kalau tidak sesuai, maka 

kami selaku orang tua siswa meminta klarifikasinya dari pihak-pihak terkait 

 3.  Apa yang dilakukan untuk mengawasi semua kegiatan humas di RA Izharul 

Ulum ? 
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    Kami sebagai orang tua melihatnya dengan rancangan sebelumnya dan kalau 

tidak sesuai, maka dimintai klarifikasinya atau pemberitahuan dari kegiatan-

kegiatan tersebut. Penyusunan perencanaan dilakukan secara bersama-sama 

dan pertimbangan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kesesuaian juga 

harus diperhatikan. 

 4.  Siapakah target yang ingin diawasi dalam kegiatan-kegiatan humas di RA 

Izharul Ulum. 

    Targetnya ialah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kehusaman di RA 

Izharul Ulum. 

 5.  Kemana arah target atau tujuan yang diinginkan dalam pengawasan terhadap 

kegiatan-kegiatan humas di RA Izharul Ulum. 

    Arah targetnya ialah semua kegiatan-kegiatan yang ada dan kegiatan-kegiatan 

tersebut menyangkut hasil dari kesepakatan bersama di RA Izharul Ulum. 

 6.  Kapan saja waktu pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan humas di RA 

Izharul Ulum ? 

    Waktunya itu hanya melihat dari rencana yang ada. Dalam rencana tersebut 

sudah ada waktu dilaksanakannya dan apabila tidak dilaksanakan, maka kami 

selaku orang tua berhak memintai keterangan. 
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  OBSERVASI 

1. Denah Lokasi RA Izharul Ulum 

 

 

 

 

 

 

Keteragan 

 Ruang Belajar   Ruang UKS 

 Ruang Kepala RA  AFE Luar 

 Ruang Guru   WC 
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2. Kondisi Sarana Prasarana RA Izharul Ulum 

A. Keadaan Ruangan 

No Jenis Ruangan Jumlah Keadaan 

1 
Ruang Kelas 2 Baik 

2 
Ruang Guru 1 Baik 

3 
Ruang Kepala RA 1 Baik 

4 
Ruang UKS 1 Sedang 

5 
WC 2 Baik 

 B. Sarana Pendukung 

No 
Fasilitas Pendukung Jumlah Keadaan 

1 
AFE  Dalam 1 Baik 

2 
AFE Luar 2 Baik 

3 
Liptop dan Printer 1 unit Baik 
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3. Kondisi Sarana Prasarana di RA Izharul Ulum  

A. Ruangan 

No Jenis Ruangan Jumlah Keadaan 

1 
Ruang Kelas 3 Baik 

2 
Ruang Guru 1 Baik 

3 
Ruang Kepala RA 1 Baik 

4 
Ruang UKS 1 Baik 

5 
WC 3 Baik 

6 
Dapur 1 Baik 

 

 B. Sarana Penunjang 

No 
Fasilitas Pendukung Jumlah Keadaan 

1 
AFE  Dalam 4 Baik 

2 
AFE Luar 4 Baik 

3 
Liptop dan Printer 1 unit Baik 
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HASIL DOKUMENTASI  

No Jenis Dokumen Ada 
Tidak 

Ada 

Kurang 

Lengkap 

1 Visi RA √   

2 Misi RA √   

3 Tujuan RA √   

4 Profil RA √   

5 Data Pendidik dan Kependidikan RA √   

6 Data Peserta Didik dan Alumni RA √   

7 Data Program Kegiatan humas √   

8 Data prestasi RA √   

9 Data sapras ( sarana prasarana ) √   

10 Data humas √   
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DATA LEMBAGA RA USWATUN HASANAH 

1. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan RA Uswatun Hasanah 

No Nama Izajah Jabatan 

1 Hj Sitti Hamriah,S.Ag,M.Pd S2 Kepala RA 

2 Jamhuri,S.Pd.I S1 Guru/Waka Humas 

3 Salasiah, S.Pd.I S1 Guru/Waka Kesiswaan 

4 Hasanah,S.Pd.I S1 Guru 

5 Nurul Rahmi, S.Pd.I S1 Guru/ Bendahara 

6 Dra. Hj. Hermawati S1 Guru/Waka Sapras 

7 Marwiyah,S.Pd S1 Guru 

8 Abdah Mu’minah. A.Ma D2 Guru 

9 Ilin Fahriyani, S.Pd S1 Guru/TU 

 

2. Data peserta didik 3 tahun terakhir 

Tahun 
Jumlah Peserta Didik 

L P Jumlah 

2019 49 45 94 

2020 53 50 103 

2021 49 52 101 

 

3. Prestasi Guru RA Uswatun Hasanah 

Nama Guru 
Dalam Bidang Prestasi Tahun 

Jamhuri, 

S.Pd.I 

Guru Berprestasi Tk.Kecamatan MTP Juara I 2011 

Guru Berprestasi Tk. Kabupaten Banjar Juara 1 2011 

Guru Berprestasi Tk. Provinsi Kal-Sel Juara III 2011 

Salasiah, 

S.Pd.I 

Guru Berprestasi Tk.Kecamatan MTP Juara I 2012 

Guru Berprestasi Tk. Kabupaten Banjar Juara III 2012 

Hj. Siti 

Hamriah, 

M.Pd 

Guru Berprestasi Tk.Kecamatan MTP Juara I 2015 

Guru Berprestasi Tk. Kabupaten Banjar Juara I 2015 

Guru Berprestasi Tk.Prov. Kal-sel Kemenag Juara I 2015 

Guru Berprestasi Tk. Nasional Kemenag Juara III 2015 
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4. Prestasi Murid RA uswatun Hasanah 

Nama Siswa/I Dalam Bidang Prestasi Tahun 

Najwa Oktavia Mewarna Gambar  Juara I 2013 

Sy Naja Laili  Mewarna Gambar  Juara II 2013 

Khusnul Khatimah  Mewarna Gambar  Juara III 2013 

Najwa Oktavia Mewarna Gambar Juara III 2013 

Anisa Mutia Mewarna Gambar Harapan I 2013 

Adzkia Shafira 

Gunadi  

Membaca Surah  Juara II 2014 

Sy Naja laili  Mewarna gambar Juara II 2014 

Anisa Mutia Mewarna gambar  Juara III 2014 

Syarifah Naja Naili  Busana Muslim  Hrpan 2 2014 

Najwa Oktaviani Lomba Mewarna  Hrpan 2 2014 

Syarifah naja Naili Mewarna Gambar Puteri Juara I 2014 

Muhammad Zaini 

Fikri 

Mewarna Gambar putera Juara I 2014 

Nurkhadijah Membaca Surah Puteri Juara I 2014 

Muhammad Farel Membaca Surah  (putra) Juara I 2014 

Isaura Bamsley  Busana Muslim  Juara I 2014 

Nurkhadijah Membaca Surah Puteri Juara II 2014 

Syarifah Naja Naili Mewarna Gambar Puteri Juara II 2014 

Hema Fatia 

Wulandari 

Mewarna Gambar  Juara Favorit 2014 

Aisya Tahmida Membaca surah pendek Juara I 2015 

Akmal Anshori Membaca surah pendek  Juara III 2015 

Aisya Sofia Mewarna Kaligrafi Juara I 2015 

Hema Fathia 

Wulandari  

Mewarna Gambar B Harapan 3 2016 

Naila Puteri Azkia Mewarna Gambar A Juara I 2016 

Ahmad Musaffa Membaca doa harian Harapan 3 2016 

Aisya TAhmida Lomba bercerita  Harapan 1 2016 

Nurkhadijah Membaca Surah Puteri Juara I 2014 

Muhammad Farel Membaca Surah  (putra) Juara I 2014 

Isaura Bamsley  Busana Muslim  Juara I 2014 

Nurkhadijah Membaca Surah Puteri Juara II 2014 
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5. Prestasi Sekolah 

Jenis Lomba Tingkat Juara Tahun 

Lomba Sekolah Sehat 

Lingkungan Kemenag 
Provinsi III 2009 

Lomba Sekolah Sehat Kabupaten I 2010 

 

6. Sarana Prasarana RA Uswatun Hasanah 

No Jenis Ruangan Jumlah Keadaan 

1 Ruang Belajar 4 Baik 

2 Ruang Kepala RA 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 Baik 

4 Ruang Tamu 1 Baik 

5 Ruang UKS 1 Sedang 

6 Ruang Aula 1 Baik 

7 Ruang AFE dalam 1 Baik 

8 Ruang Perpustakaan 1 Baik 

9 WC 5 Baik 

10 Dapur 1 Sedang 

 

7. Fasilitas Pendukung 

No Fasilitas Pendukung Jumlah Keadaan 

1 AFE  Dalam 5 Baik 

2 AFE Luar 4 Baik 

3 Smart TV 4 Baik 

4 Liptop dan Printer 1 Baik 

5 Wifi 1 Baik 
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8. Struktur Organisasi RA Uswatun Hasanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Yayasan 

Masrofah,S.Ag 

Kepala RA 

Hj.Sitti Hamriah,S.Ag,M.Pd 

Waka Siswa 

Salasiah,S.Pd.I 
Waka Sapras 

Drs.Hermawati 

Waka Humas 

Jamhuri,S.Pd.I 

TU 

Ilin Fahriani,S.Pd 

SELURUH DEWAN GURU 

Bendahara 

Nurul Rahmi,S.Pd.I 

MASYARAKAT 
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DATA LEMBAGA RA SEJAHTERA 

1. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan RA Sejahtera 

No Nama Izajah Jabatan 

1 Laila Fitriyani,S.Pd S1 Kepala RA 

2 Jannatul Hikmah,S.Ag S1 Guru/Waka Humas 

3 Siti Noorjam’ah,S.Pd S1 Guru/Waka Kesiswaan 

4 Erma Marlina,SE S1 Guru/ Bendahara 

5 Yulia Norhafifah,S.Pd S1 Guru / TU 

 

2. Data peserta didik 3 tahun terakhir 

Tahun 
Jumlah Peserta Didik 

L  L 

2019 28 2019 28 

2020 30 2020 30 

2021 32 2021 32 

 

3. Prestasi Sekolah 

Jenis Lomba Tingkat Juara Tahun 

Lomba Gerak Jalan HAB 

Kemenag 2018 
Kabupaten V 2018 

Lomba Mewarna Kecamatan I 2018 

Lomba Membaca Surah 

Pendek 
Kecamatan II 2018 

Lomba senam Anak Shaleh Kecamatan III 2018 

Lomba Busana Muslim Kecamatan II 2017 

 

4. Sarana Prasarana RA Sejahtera 

No Jenis Ruangan Jumlah Keadaan 

1 Ruang Kelas 3 Baik 

2 Ruang Kepala RA 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 Baik 

4 Ruang UKS 1 Baik 

5 WC 3 Baik 

6 Dapur 1 Baik 
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5. Fasilitas Pendukung 

No Fasilitas Pendukung Jumlah Keadaan 

1 AFE  Dalam 4 Baik 

2 AFE Luar 4 Baik 

4 Liptop dan Printer 1 Baik 

 

6. Struktur Organisasi RA Sejahtera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Yayasan 

Dra.Hj.Umi Kasum 

Kepala RA 

Laila Fitriyah,S.Pd 

Waka Siswa 

Siti 

Noorjam.ah,S.Pd 

Waka Humas 

Jannatul 

Hikmah,S.Ag 

TU 

Yulia Nor 

Hafifah,S.Pd 

GURU 

Bendahara 

Erma Marlina,SE 

MASYARAKAT 
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DATA LEMBAGA RA IZAHRUL ULUM 

1. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

No Nama Izajah Jabatan 

1 Ida Riani,S.Pd.I S1 Kepala RA 

2 Hazanah,S.Ag S1 Guru 

3 Norhasanah,S.Pd S1 Guru 

4 Khairul Izzah SLTA ( Sedang menempuh S1 PAUD Guru / TU 

5 Halimatus’sadiah SLTA Guru  

 

2. Data peserta didik 3 tahun terakhir 

Tahun 
Jumlah Peserta Didik 

L  L 

2019 28 25 53 

2020 26 25 51 

2021 34 19 53 

 

3. Prestasi Sekolah 

Jenis Lomba Tingkat Juara Tahun 

Lomba Membaca Surah Pendek 
Kecamatan IV 2017 

Lomba senam Anak Shaleh 
Kecamatan V 2017 

Lomba Busana Muslim 
Kecamatan III 2017 

Lomba mewarna 
Kecamatan I 2016 

 

4. Sarana Prasarana RA Sejahtera 

No Jenis Ruangan Jumlah Keadaan 

1 Ruang Kelas 2 Baik 

2 Ruang Kepala RA 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 Baik 

4 Ruang UKS 1 Baik 

5 WC 2 Baik 
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5. Fasilitas Pendukung 

No Fasilitas Pendukung Jumlah Keadaan 

1 AFE  Dalam 1 Baik 

2 AFE Luar 2 Baik 

4 Liptop dan Printer 1 Baik 

 

6. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Yayasan 

Khailani,S.Pd.I 

Kepala RA 

Ida Riani,S.Pd.I 

Guru kelompok A 

Hazanah,S.Pd.I 

Guru Kelompok B 

Norhasanah,S.Pd 

TU 

Khairul Izzah 

Bendahara 

Halimatus’sa

diah 

MASYARAKAT 
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Fhoto Wawancara Dengan Kepala RA Uswatun Hasanah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fhoto Wawancara Dengan Waka Humas RA Uswatun Hasanah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fhoto Wawancara Dengan Orang Tua Murid RA Uswatun Hasanah 
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Fhoto Wawancara Dengan Kepala RA Sejahtera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fhoto Wawancara Dengan Waka Humas RA Sejahtera 
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Fhoto Wawancara Dengan Kepala RA Izharum Ulum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fhoto Wawancara Tenaga Pendidik  RA Izharul Ulum 
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