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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan dekskripsi yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat di SMP 

Negeri 7 Banjarmasin, yaitu: 

1. Perencanaan 

Proses perencanaan dalam program Manajemen Hubungan Sekolah dan 

Masyarakat di SMP Negeri 7 Banjarmasin, yaitu melibatkan Kepala Sekolah, 

Wakasek Humas dan Guru di mulai dengan pelantikan pemilihan sebagai Wakil 

Kepala Sekolah Bidang Humas. Kemudian selanjutnya pemilihan pembentukan 

team atau anggota humas yang terdiri dari beberpa orang guru yang nantinya 

sebagai pelaksana program Humas dengan kreteria memahami bidang humas. 

Kemudian setelah terbentuk team humas tadi akan menyusun beberapa program 

kegiatan humas yang selaras dengan visi, misi dan tujuan sekolah, yang akan 

sampaikan program tersebut Kepada Kepala Sekolah pada awal rapat pertemuan 

tahun ajaran baru. 

2. Pengorganisasian 

Proses pengorganisasian dalam program Manajemen Hubungan Sekolah 

dan Masyarakat di SMP Negeri 7 Banjarmasin, yaitu adanya pembagian tugas, 

perincian kerja, kewenangan  dan saling berhubungan dengan anggota lainya 
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terhadap program Humas yang akan di laksanakan, yang mana tujuan pada tahap 

ini adalah agar terlaksananya program sesuai tujuan yang telah ditentukan 

3. Pelaksanaan/Penggerakan 

Pelaksanaan dalam program Manajemen Hubungan Sekolah dan 

Masyarakat di SMP Negeri 7 Banjarmasin, yaitu merealisasikan apa-apa saja yang 

sudah di rencanakan sebelumnya, melaksanakan tugas sesuai yang dengan 

wewenanga dan pembagian tugas. Pelaksanaan program humas melibatkan pihak  

internal dan eksternal sekolah. Kemudian dalam pelaksanaan Kepala Sekolah dan 

Waka Humas melaksanakan pengawasan/monitoring yang bertujuan untuk 

memantau bagaimana pelaksanaan program Humas berjalan. 

4. Evaluasi 

Evaluasi dalam program Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat di 

SMP Negeri 7 Banjarmasin yaitu Waka Humas dan anggotanya aka mengumpulkan 

semua informasi yang di dapat selama pelaksanaan program humas berlangsung. 

Kemudian akan di analisis dan dinilai bagaimana hasil pelaksanan program humas 

yang telah di laksanakan lalu akan di tindak lanjuti mengenai perbaikan kedepanya. 

 

B. Rekomendasi 

Dari hasil analisis dan kesimpulan peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi di antaranya yaitu: 

1. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi pada 

pelaksanaan program kegiatan Humas di SMP Negeri 7 Banjarmasin sehingga 

di temukanya beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaanya. Untuk itu 

kepada pihak sekolah supaya dapat melihat hasil penelitian ini sebagai 
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referensi dalam memperbaiki pelaksanaan program Humas di sekolah pada 

tahap berikutnya. 

2. Bagi pihak sekolah diharap penelitian ini bisa memberikan hasil yang positif 

dilihat dari segi faktor pendukung ini bisa menjadikan referensi sekolah 

sebagai upaya meningkatkan pendidikan. Selain itu faktor penghambatnya 

menjadikan bahan evaluasi untuk pihak sekolah, baik Kepala Sekolah, Waka 

Humas dan para Staf Humas yang mana dalam hal ini dapat memperbaiki dari 

segi faktor yang menghambat dalam program Humas dan menemukan 

perbaikan atau solusinya demi kemajuan SMP Negeri 7 Banjarmasin. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa menjadikan referensi 

bagi peneliti lainya dan juga agar melakukan penggalian data lebih dalam lagi 

kepada masalah-masalah yang diteliti. 

 


