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BAB  V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis dari Bab IV maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi yang dilakukan oleh Sekolah SMA Nurul Ilham BP Peliung untuk 

menjalin kerjasama antara hubungan sekolah dengan masyarakat dalam 

meningkatkan minat masyarakat menyekolahkan anaknya adalah dengan 

membuat Strategi dari Masyarakat ekstern dan intern yang memang dapat 

meningkatkan minat masyarakat namun strategi tersebut haruslah 

ditingkatkan lagi seperti halnya strategi masyarakat ekstern dan intern berupa 

secara langsung dan tidak langsung 

2. Faktor yang mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Menyekolahkan 

Anaknya di SMA Nurul Ilham BP Peliung dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya Faktor dari Itern (humas) dan faktor Ekstern (masyarakat) adapun 

faktor dari ekstern yaitu pertama, faktor tingkat pendidikan orang tua. Kedua, 

faktor pengetahuan orang tua. Ketiga, faktor saran transportasi. Keempat, 

dana. Kelima, sumber daya manusia. Dan keenam, Anggapan Masyarakat 

Tentang Yayasan SMA Nurul ILham Bp. Peliung. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dalam hal 

Strategi Manajemen Sekolah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Minat 

Masyarakat Menyekolahkan Anaknya di SMA Nurul Ilham BP Peliung, maka 

penulis mengemukan saran yang perlu disampaikan yaitu: 

1. Kepada Waka Humas yayasan SMA Nurul Ilham BP Peliung agar lebih 

meningkatkan lagi strategi kehumasannya seoptimal mungkin, sehingga 

tujuan dari Kehumasan dapat tercapai dan terlaksana dengan sebagaimana 

mestinya dan juga harus memperhatikan secara serius terhadap program 

kerja yang dilakukan oleh bagian humas agar dalam sekolah masyarakat 

berminat untuk memasukkan anaknya dilembaga tersebut serta 

menerapkan strategi-strategi yang benar-benar menarik minat masyarakat. 

2. Kepada pihak lembaga hendaknya lebih memperbaiki dan  meningkatkan 

kuantitas ataupun kualitas yang ada di sekolah untuk lebih menarik minat 

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di yayasan SMA Nurul Ilham 

BP Peliung 

3. Kepada orang tua, khususnya desa pulau Negara lebih memberikan 

perhatian kepada anak mereka agar dapat mengerakkan anaknya untuk 

memasuki SMA Nurul Ilham BP Peliung yang ada didesanya dan 

memberikan pengetahuan bahwa sekolah tersebut bisa bersaing juga 

dengan sekolah yang lainnya. 


