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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Simpulan secara umum penelitian ini berjudul “Strategi Hubungan 

Masyarakat dalam Peningkatan Peserta Didik Baru Pada Madrasah Tsanawiyah 

NU Raudlatul Muallimin Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020/2021”.Peneliti 

setelah melakukan penelitian dan pembahasan dapat mengambil simpulan 

sebagai berikut :  

1. Strategi hubungan masyarakat dalam peningkatan penerimaan peserta didik 

baru pada Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatul Muallimin Wedung Demak 

Tahun Pelajaran 2020/2021 adalah : 

(a) Strategi Manajemen Humas dengan Publik Intern (Warga Madrasah), 

yaitu dengan menjalin hubungan dengan sesama publik internal, MTs 

NU Raudlatul Muallimin Wedung Demak menyusun program untuk 

meningkatkan hubungan yang harmonis antara kepala madrasah, guru, 

pegawai, dan karyawan madrasah. Strategi manajemen humas dengan 

publik intern dilakukan dengan kegiatan langsung (tatap muka), upacara 

bendera setiap hari senin, halal bi halal dan pengajian keluarga. 

(b) Strategi Manajemen Humas dengan Publik Ekstern, dalam peningkatan 

penerimaan peserta didik baru dengan publik ekstern dapat 

dikelompokkan menjadi tiga strategi yaitu : 
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(1) Strategi kerja sama, yang terdiri dari kerja sama dengan orang tua 

peserta didik, kerjasama dengan komite madrasah dan instansi 

terkait, hubungan kerja sama dengan lingkungan masyarakat. 

(2) Strategi pencitraan, melalui peserta didik, meningkatkan prestasi 

madrasah, merenovasi bangunan gedung, dan menyediakan sarana 

prasarana yang lengkap. 

(3) Strategi promosi menggunakan metode langusung dan tidak 

langsung. Metode tidak langsung dapat dilakukan melalui brosur, 

kalender, plangisasi, teknologi internet, dan radio. 

2. Faktor yang Mempengaruhi dan Menghambat Penerimaan Siswa Baru pada 

Madrasah Tsanawiyah NU Raudlatul Muallimin Wedung Demak Tahun 

Pelajaran 2020/2021 

(a) Faktor yang mempengaruhi : persaingan semakin komptitif, guru yang 

profesional, siswa yang berkualitas, dan hubungan masyarakat yang 

baik. 

(b) Faktor yang menghambat : sarana prasarana dan kualitas madrasah. 

3. Hasil Peningkatan Penerimaan Siswa Baru pada Madrasah Tsanawiyah NU 

Raudlatul Muallimin Wedung Demak Tahun Pelajaran 2020/2021 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa diterapaknnya berbagai strategi dan 

program humas dalam meningkatkan penerimaan siswa baru di Madrasah 

Tsanawiyah NU Raudlatul Muallimin Wedung Demak telah mencapai hasil 

yang cukup baik. Meskipun masih mengalami penurunan pada tahun 

pelarajaran 2020/2021.  
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B. Saran 

Dari hasil hasil penelitian tersebut, maka peneliti berusaha memberikan 

beberapa saran yang mungkin dapat membantu madrasah dalam meningkatkan 

penerimaan peserta didik baru. 

1. Bagi kepala madrasah sebaiknya selalu mengupayakan memperbaiki 

kualitas madrasah baik dari segi pendidikan dan fisik madrasah agar mampu 

menarik minat masyarakat.  

2. Bagi humas sebaiknya meningkatkan berbagai strategi dan menjaga 

hubungan baik dengan masyarakat agar dapat menarik minat masyarakat 

untuk menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut. 

 


