
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Kehadiran sebuah lembaga pendidikan yang mampu membawa 

sebuah perubahan kearah yang lebih baik yang lebih sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam adalah suatu keharusan. Apalagi ditengah-

tengah komunitas yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi 

perilaku (akhlaknya) masih banyak yang belum sesuai dengan ajaran 

Islam. Kebiasaan mabuk-mabukan bagi orang tua maupun para 

pemudanya merupakan pemandangan yang telah dianggap biasa. 

Apalagi akhir-akhir ini di media masa sering memberitakan tentang 

kenakalan remaja,seperti tawuran antar sesama pelajar, hal ini 

menambah kekawatiran para orang tua akan perkembangan 

perilaku/akhlak anak-anaknya dan kejadian tersebut sebuah potret 

yang menunjukan betapa rendahnya akhlak generasi muda bangsa ini. 

Sebagaimana yang diberitakan oleh surat kabar harian kota yaitu 

Pikiran Rakyat yang terbit pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011, 

salah seorang warga kota Bogor bernama ibu Neni (45 ) berkomentar:  

"Hampir setiap hari kalau ada rombongan pelajar yang melintas dan 

berpapasan dengan rombongan pelajar lainnya, pasti aja jadi tawuran. 

Kan, warga yang melintas dan tidak tahu masalahnya jadi ketakutan 

kena senjata tajam mereka," ujar ibu Neni. Beberapa kali, ibu Neni 



mengaku ketakutan jika bertemu dengan sekelompok pelajar yang 

menumpang truk atau berjalan kaki. Sebab, tidak lama kemudian 

ketika bertemu dengan kelompok lainnya, mereka langsung terlibat 

tawuran, saling lempar batu hingga lempar gir. "Masih mending kalau 

masalahnya ada. Lebih sering, masalahnya cuma sepele, bahkan 

enggak ketahuan masalahnya apa, langsung tawuran aja," ungkap ibu 

Neni.  

Jika hal tersebut dibiarkan tanpa ada usaha untuk merubahnya 

maka akan terjadi kerusakan yang lebih parah di kemudian hari. 

Untuk itu hadirnya sebuah lembaga pendidikan Islamlah sebagai salah 

satu cara untuk mengadakan sebuah perubahan. Karena sebuah 

lembaga pendidikan Islam dapat dijadikan sarana untuk amar ma’ruf 

dan nahi munkar yang merupakan kewajiban bagi setiap insan yang 

beriman. Sebagaimana termuat dalam Al Qur’an Surat Ali Imron: 104. 
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Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang 

beruntung. 



Undang-undang no: 20 tahun 2003 yang telah 

mendifinisikan tentang arti Pendidikan yaitu: usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakatnya, bangsa 

dan Negara.  

Sedangkan menurut Achmadi: Pendidikan merupakan usaha 

untuk mempengaruhi pembawaan anak didik untuk 

berkembang kearah kemajuan dan kebaikan tertentu dalam 

batas-batas yang sesuai atau seirama dengan kodrat yang 

dibawa semenjak ia di lahirkan kedunia ini.(Wahyudi, 2006 : 

23). 

Secara filosofis Pendidikan adalah usaha memberdayakan 

semua potensi kemanusiaan (kognitif, emosi, fisik dan intuisi) 

agar berkembang optimal dan terintegrasi untuk membangun 

kehidupan bersama yang lebih baik dalam rangka 

meningkatkan kualitas pengabdian manusia kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.(Qomari, 2008 : 2 ) 

Mendasar dari pengertian pendidikan diatas maka kita harus 

berusaha turut untuk mewujudkan potensi kemanusian agar 

berkembang optimal sesesui dengan nilai-niali ajaran Islam 

melalui  pendidikan yang berciri khas Islam. 



Pengertian pendidikan Islam adalah proses transformasi dan 

internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami pada 

peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi 

fitrohnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan 

hidup dalam segala aspeknya(Ridwan Nasir, 2005 ; 57) 

 Pendidikan agama Islam dalam arti luas adalah segala usaha 

untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta 

sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia seutuhnya 

sesuai dengan norma-norma agama Islam, sehingga menjadi 

hamba Allah yang sebenarnya dan mampu berperan sebagai 

kholifah Allah di bumi (Achmadi, 2005; 179 ) 

 Pada perkembangan terakhir bahwa pendidikan Islam 

diberikan arti lebih substansial sifatnya yaitu bukan hanya 

sebagai proses belajar mengajar saja, maupun jenis 

kelembagaan yang dituangkan dalam bentuk nama lembaga 

pendidikan. Pendidikan Islam lebih menekankan adanya suatu 

iklim pendidikan (education atmosphere) yakni suasana 

pendidikan yang Islami, yang memberi nafas keislaman pada 

semua elemen system pendidikan yang ada (Tobroni,2008;13 ) 

 Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga yang 

menterjemahkan konsep dan ide Islam, kelahirannya mutlak  

dibutuhkan masyarakat dan keberadaannya sangat membantu 

pemerintah dalam melaksanakan amanat pembukaan UUD 

1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk 



kepedulian umat Islam dalam dunia pendidikan tersebut 

berbentuk adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam. 

Sehingga dengan adanya sekolah-sekolah Islam yang 

menyebar ke segala penjuru tanah air adalah sebagai wujud 

gambaran bahwa Islam sangat memperhatikan pendidikan. 

 Peran lembaga pendidikan Islam, tidak saja di tuntut untuk 

mengkristalisasikan semangat ketuhanan sebagai pandangan 

hidup universal, lebih dari itu institusi ini harus lebur dalam 

wacana modern. Pendidikan Islam sebagai lembaga alternative 

diharapkan mampu menyiapkan kualitas masyarakat yang 

bercirikan semangat keterbukaan, egaliter, kosmopolit, 

demokratis dan berwawasan luas baik yang menyangkut aspek 

spiritual, maupun ilmu-ilmu modern (Yasmadi, 2005 ; 112 )  

Menurut Omar Muhammad Al Toumy Al Syaibany, Tujuan 

pendidikan Islam adalah perubahan yang diinginkan dan 

diusahakan  pencapaiannya oleh proses pendidikan, baik pada 

tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya, atau 

kehidupan pada masyarakat dan pada alam sekitar tentang 

individu itu hidup, atau pada proses pendidikan itu sendiri dan 

proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi sebagai 

proporsi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat  

(Ridwan Nasir, 2005 ; 63 )  

 Sedangkan menurut Muhammad Athiyah Al Abrosyi ada 

lima tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam yaitu: 1. 



Membantu pembentukan akhlaq, 2. Persiapan mencari bekal 

hidup dunia dan akhirat, 3. Persiapan mencari rizki, 4. 

Menumbuhkan ruh ilmiah, 5. Menyiapkan pelajar yang 

professional ( Ridlwan Nasir, 2005 ; 6 ). 

Menurut Abdurrahman An Nahlawi, tujuan umum 

pendidikan Islam ada empat : pendidikan akal dan persiapan 

pikiran, menumbuhkan potensi dan bakat-bakat pada anak, 

menaruh perhatian pada generasi muda, dan menyeimbangkan 

potensi dan bakat pada manusia ( Ridlwan Nasir, 2005 ; 71 ) 

Menurut Zidi Ghozalba dalam bukunya Pendidikan Umat 

Islam, bahwa yang berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan adalah :  

1. Rumah tangga 

2. Sekolah  

3. Kesatuan sosial (Hasbullah, 1999 : 130 ) 

Sedangkan menurut Kihajar Dewantara bahwa penanggung 

jawab pendidikan yang di sebut dengan Tricentra yaitu : 

1. Alam keluarga 

2. Alam perguruan  

3. Alam pemuda. (Hasbullah, 1999: 130) 

Sehingga pendidikan menjadi tanggung jawab orang  

dewasa yaitu keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 

Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang 

pertama dan utama bagi anak. Anak-anak yang tidak  



mendapatkan cukup perlindungan dari keluarga akan 

mengalami keterbelakangan ketika berkomunikasi dengan 

teman-temannya, (Jaudah Muh. Awwad, 1997 : 26 ). 

Sedangkan pendidikan dalam masyarakat adalah tatkala anak 

berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Tujuan dari pembinaan 

kemasyarakatan anak adalah agar dia beradaptasi dengan 

lingkungan, kemasyarakatannya, dengan orang-orang yang 

dewasa atau dengan teman-teman yang sebaya,  dan juga agar 

ia mempunyai peran yang positif. (Muhammad Suwaid,2004: 

202) 

 Pendidikan Islam secara sosiologis diartikan sebagai 

aktifitas (lembaga) pendidikan yang keberadaannya 

disemangati oleh nilai-nilai Islam, menggunakan simbol-

simbol Islam sebagai nama lembaga itu, menyelenggarakan 

pengkajian terhadap ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pada 

umumnya dan nilai-nilai Islam mewarnai dalam 

penyelenggaraan atau manajerialnya. Aktivitas ( lembaga) 

pendidikan itu dapat berupa pondok pesantren, madrasah, 

sekolah dengan berbagai jenis dan jenjang baik yang formal, 

informal maupun non formal,(Tobroni,2008 : 49 )  

Lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga yang 

menitik beratkan kepada pendidikan berbasis masyarakat.  

 

 



Menurut Ceve pendidikan berbasis masyarakat adalah : 

“ … as a process designed to enrich the livesof individuals 

and groups by engaging with people living within 

ageographical area, or sharing a common interest, to 

develop voluntarily a range of lerning, action, and reflection 

opportunities, determined by their personal, social, 

economic, and political need “ 

(http://www.infed.org/community/b-comed.htm). 

 

Pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang 

didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan 

kelompok dengan mengikut sertakan orang-orang dalam 

wilayah geografi atau berbagi mengenai kepentingan umum, 

untuk mengembangkan jarak pembelajaran, tindakan dan 

kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, 

ekonomi, dan kebutuhan politik mereka. 

Menurut Dean Nealson dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi 

(2001 : 175 ) Pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia 

menunjuk pada pengertian yang beragam, diantaranya: peran 

serta masyarakat dalam pendidikan, (a) pengambilan 

keputusan yang berbasis sekolah, (b) pendidikan yang 

diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan, c) pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik swasta, d) 

pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah, e) 

pusat kegiatan belajar masyarakat, f) pendidikan luar sekolah 

yang diberikan oleh organisasi akar rumput (grassroot 

organization ) seperti LSM dan pesantren. 



Oleh karena itu agar sebuah lembaga pendidikan diakui  

akan keeksisannya  oleh masyarakat, maka lembaga tersebut 

harus menjalin hubungan timbal-balik yang saling 

menguntungkan dengan masyarakat sekitar lembaga tersebut. 

Dalam menjalin hubungan dengan masyarakat tersebut 

dibutuhkan suatu kelihaian tersendiri sehingga apa yang 

menjadi visi dan misi yang dimiliki lembaga tersebut bisa 

sampai dan difahami oleh masyarakat dengan baik dan benar.  

Visi dan misi Taman Kanak – kanak Islam Terpadu yang harus 

sampai ke masyarakat yaitu :  

1. Visi Sekolah 

Terwujudnya pendidikan yang membentuk generasi 

bertaqwa, sehat, cerdas, terampil, berprestasi, dan berakhlaq 

mulia. 

2. Misi Sekolah 

a. Menjadi Taman Kanak – kanak yang unggul dalam bidang 

Syari’ah Islam, budi pekerti, ilmu pengetahuan, tehnologi 

dan ketrampilan. 

b. Menjadi Taman Kanak – kanak yang unggul dalam 

pelayanan proses pendidikan pada syari’ah Islam,  budi 

pekerti, ilmu pengetahuan, tehnologi dan ketrampilan. 

c. Mampu mewujudkan lulusan yang unggul dalam penerapan 

syariah Islam, budi pekerti, ilmu pengetahuan, tehnologi 

dan ketrampilan. 



d. Membentuk generasi yang berilmu, bertaqwa dan berakhlak 

mulia. 

e. Membangun anak didik yang cerdas, terampil, mandiri, dan 

berprestasi. 

Karena masyarakat sebagai fihak yang menggunakan jasa 

pendidikan yang lembaga telah dirikan, apalagi masyarakat 

sekarang ini semakin kritis, realistis dalam menentukan 

lembaga pendidikan  mana yang mereka pilih dalam 

menyekolahkan anak-anaknya guna menimba ilmu 

pengetahuan. 

Mendasar dari latar belakang tersebut diatas, maka 

penelitian yang berjudul “Managemen Hubungan Masyarakat, 

Studi Kasus di Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Islam 

Sine” mempunyai makna. Penelitian tersebut merupakan upaya 

untuk lebih mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan 

Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine dalam 

menjalin hubungannya dengan masyarakat sekitar, sesuai 

dengan semangat visi dan misi lembaganya. 

B. Rumusan Masalah. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini secara 

rinci dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1) Bagaimana cara menentukan masalah Hubungan Masyarakat 

di Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine ?  



2) Bagaimana perencanaan program Hubungan Masyarakat di 

Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine  ? 

3) Bagaimana Pengorganisasian Hubungan Masyarakat di 

Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine ?   

4) Bagaimana Aktualisasi Hubungan Masyarakat  di Taman 

Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine ?       

5) Bagaimana Evaluasi Hubungan Masyarakat di Taman Kanak 

– Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine  ?  

C. Tujuan Penelitian 

Secara operasional penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui :  

1) Untuk memahami dan mendiskripsikan bagaimana cara 

menentukan masalah Hubungan Masyarakat  di Taman 

Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine.   

2) Untuk memahami dan mendiskripsikan bagaimana 

perencanaan Hubungan Masyarakat di Taman Kanak – 

Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine.   

3) Untuk memahami dan mendiskripsikan bagaimana 

pengorganisasian Hubungan Masyarakat di  Taman Kanak – 

Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine .  

4) Untuk memahami dan mendiskripsikan bagaimana 

aktualisasi Hubungan Masyarakat di Taman Kanak – Kanak 

Islam Terpadu Al Islam Sine .  



5) Untuk memahami dan mendiskripsikan bagaimana Evaluasi 

Hubungan Masyarakat di Taman Kanak – Kanak Islam 

Terpadu Al Islam Sine .  

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian tesis ini diharapkan nantinya dapat 

bermanfaat:  

1. Bagi Lembaga Pendidikan  

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksana pendidikan dalam 

rangka meningkatkan kualitas lenbaga di masa yang akan 

datang. 

b. Sebagai bahan masukan bagi pelaksana pendidikan dalam 

mewujudkan visi dan misi lembaga.  

 

2. Bagi Peneliti 

a. Sebagai sarana untuk menerapkan pengalaman belajar yang 

telah diperoleh. 

b. Sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan 

pengetahuan yang telah diperoleh di jenjang perkuliahan. 

c. Merupakan usaha untuk melatih diri dalam memecahkan 

permasalahan yang ada secara kritis, obyektif dan ilmiah 

khususnya tentang manajemen Hubungan Masyarakat dalam 

meningkatkan visi dan misi lembaga. 

3) Bagi Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine   



a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika 

mengadakan hubungan dengan masyarakat dalam 

mewujudkan visi dan misi lembaga.  

b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mewujudkan 

visi dan misi lembaga ke arah yang lebih baik di masa yang 

akan datang.  

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang manajemen hubungan masyarakat yang  

telah banyak dilakukan oleh banyak  peneliti sebelumnya dengan 

menghasilkan temuan-temuan yang menjadi sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam dunia pendidikan di sekolah. 

Penelitian tentang manajemen hubungan masyarakat yang 

dilakukan oleh Hamdani (2008), dalam sekripsinya yang berjudul 

Manajemen Hubungan Masyarakat di   SMP  Muhammadiyah 06 

Dau Malang, dalam abstraksinya dia mengatakan bahwa peran 

Hubungan Masyarakat di lembaga pendidikan memiliki peran 

sangat setrategis untuk membangun suatu opini publik atau 

melakukan suatu kerja sama dengan berbagai fihak yang sifatnya 

tidak mengikat. Di akses pada tanggal 31 Desember 2010 dari 

http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/233/jiptummpp-gdl-s1-2008-

hamdani031-11617-pendahul-n.pdf 

Selanjutnya Fitri Adona (2008) mengatakan bahwa hubungan 

masyarakat suatu elemen penting yang menentukan kelangsungan 

suatu organisasi atau perusahaan secara positif pada yayasan, 



perguruan tinggi, dinas militer, lembaga pemerintah, ormas, 

pesantren, dan organisasi sejenis. Di akses pada tanggal 31 

Desember 2010  dari 

"http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_humas"    

Begitu juga pendapat tokoh manajemen Hubungan Masyarakat 

pertama yaitu Ivy Led Better Lee sebagaimana yang dikutip oleh 

Ruslan Rusady (2008), dia mengatakan bahwa manajemen 

Hubungan Masyarakat sebagai salah satu solusi yang tepat untuk 

menangani masalah. 

Penelitian tentang manajemen Hubungan Masyarakat tentu 

masih banyak lagi, namun demikian bahwa penelitian yang 

peneliti lakukan tentu mempunyai nilai yang berbeda dengan 

penelitian yang terdahulu. Perbedaan itu baik dari esensi maupun 

dari obyek penelitiannya, sehingga penelitian ini akan mempunyai 

nilai dan manfaat bagi dunia pendidikan, lebih khusus di bidang 

kehumasan dimasa yang akan datang.    

F. Penjelasan Istilah 

1. Manajemen. 

Yang dimaksud Manajemen menurut George R. Terry adalah 

pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan 

mempergunakan kegiatan orang lain. (M. Manullung: 2008: 3).  

Dalam Encyclopedia of the social science dikatakan 

bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan 



suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. (M. 

Manullung: 2008: 3).  

2. Hubungan Masyarakat  

Edward L. Berney dalam bukunya The Engineering of 

Consent (1955) mendefinisikan Hubungan Masyarakat sebagai 

inducing the public to have understanding for and goodwill 

(membujuk public untuk memiliki pengertian yang mendukung 

serta memiliki niat baik), (Morissan, 2008 : 6).  

  Menurut Frank Jefkins definisi Hubungan Masyarakat yaitu 

: sesuatu yang merangkum  keseluruhan komunikasi yang 

terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara suatu organisasi 

dengan semua kalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

spesifik yang berlandaskan pada salaing pengertian. (Morissan,  

2008 : 8).  

3. Studi Kasus 

Ada  beberapa  istilah  lain  yang  bisa  digunakan untuk  

penelitian kualitatif yaitu penelitian atau inkuiri naturalistic, 

alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif  kedalam, 

etnometodologi, the chicago school, fenomenologis, studi kasus, 

interpretatif, ekologis, dan deskriptif (Bogdan dan Biklen,1982 ;3) 

Istilah studi (study) tampaknya lebih cocok  di pakai pada 

peristiwa kerja penelitian di tingkat praktis di lapangan ( 

Sudarwan Danin, 2002 ; 24 ). Untuk itu penulis lebih cocok 

memakai istilah studi kasus karena penelitian tersebut 



mengambil obyek penelitian lapangan di sebuah lembaga 

pendidikan Islam yaitu di Taman Kanak – Kanak Islam 

Terpadu Al Islam Sine   

Yang dimaksud studi kasus adalah uraian dan penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu,suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau 

situasi social. (Deddy Mulyana, 2004: 201). 

Menurut Lexy J. Moleong, dimana dia lebih suka memakai 

istilah penelitian kualitatif, dia mengartikan: penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain,secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah (Lexy J. Moleong, 2007 ; 6 ). 

   Dalam penelitian ini merupakan uraian dan penjelasan 

secara komprehensif tentang manajemen hubungan masyarakat 

khususnya di Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Islam 

Sine   

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan laporan ini dibagi dalam enam bab yaitu:  

Bab : I, merupakan pendahuluan yang menerangkan tentang, 

Latar Belakang Masalah, Lingkup Pembahasan, Rumusan 



Masalah, Tujuan Penelitian , Kegunaan Penelitian, Serta 

sistematika Pembahasan. 

Bab : II, Kajian pustaka yang terdiri dari deskripsi teoritis yaitu 

: pengertian  Manajemen, Sarana manajemen, Fungsi-fungsi 

manajemen, Pengertian Hubungan Masyarakat, Menentukan 

Masalah Hubungan Masyarakat, Merencanakan program 

Hubungan Masyarakat, Pengorganisasian Hubungan Masyarakat, 

Tindakan Hubungan Masyarakat ,Evaluasi  Hubungan 

Masyarakat. 

Bab : III, Berisi tentang Metode Penelitian yang meliputi: 

Pendekatan Penelitian, Informan Penelitian, Tehnik Pengumpulan 

Data, Serta Tehnik Analisa Data.  

Bab : IV, a). Memuat gambaran umum tentang Taman Kanak – 

Kanak Islam Terpadu Al Islam Sine sebagai obyek penelitian 

yang meliputi Letak Geografis, Sejarah Berdirinya, Peningkatan 

Mutu, Kurikulum, Keadaan Guru dan Karyawan, Keadaan Siswa, 

serta sarana dan prasarana. b) Memuat tentang  kehumasan yang 

terdapat pada  obyek penelitian tentang Penentuan Masalah 

Hubungan Masyarakat, Perencanakan program Humas, 

Pengorganisasian Hubungan Masyarakat, Tindakan Hubungan 

Masyarakat, Pengevaluasian  Hubungan Masyarakat. 

Bab: V, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksud 

untuk memberikan ringkasan dari pembahasan tersebut diatas, 

saran dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada guru dan 



lembaga pendidikan yaitu Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu 

Al Islam Sine. 


