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ABSTRAK 

Rohima, 2022: Manajemen Program Hubungan Masyarakat Dalam 

Pengembangan Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi. 

 

Kata Kunci: Manajemen Program Humas, Pengembangan Lembaga 

 

Kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai 

lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial 

keagamaan. Pesantren juga memiliki sifat fleksibel yang mampu beradaptasi 

dengan masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga 

perkembangan pesantren tidak lepas dari peran serta masyarakat. Salah satu 

langkah yang perlu dilakukan pesantren yakni mengelola hubungan masyarakat 

dalam upaya mengembangkan lembaga pendidikan pesantren melalui program 

yang ada, dengan harapan pesantren mampu berkembang dan mampu 

menyuguhkannya kepada masyarakat. 

Fokus penelitian yang diteliti diantaranya: 1) Bagaimana perencanaan 

program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi?; 2) Bagaimana 

pengorganisasian program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga 

pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi?; 3) 

Bagaimana pelaksanaan program hubungan masyarakat dalam pengembangan 

lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi?; 4) Bagaimana evaluasi program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program hubungan 

masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi 

kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model Miles, Huberman dan 

Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. 

Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Perencanaan program meliputi: 

analisis kebutuhan, musyawarah, dan penyusunan program. 2) Pengorganisasian 

program meliputi: pembagian tugas wewenang, dan pembuatan jadwal. 3) 

Pelaksanaan program dengan menjalin kerjasama diantaranya yaitu: a) Pondok 

Pesantren Sidogiri Pasuruan dalam pembelajaran kitab dan tahfidzul Qur‟an; b) 

Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi dalam kegiatan pelatihan membuat 

kerajian; dan c) kegiatan keagamaan dengan masyarakat sekitar pesantren dalam 

kegiatan kajian rutin, istighosah, grebek santri, Peringatan Hari Besar Islam 

(PHBI) dan haflah akhirussanah. 4) Evaluasi Program dengan melakukan evaluasi 

perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di 

Indonesia yang mendukung berjalannya sistem pendidikan nasional. Sejak 

awal berdirinya, pesantren telah mampu mencetak kader-kader intelektual 

yang nantinya siap untuk mengamalkan potensi keilmuannya di tengah-

tengah masyarakat.
1
 Selain itu, telah banyak diakui bahwa tidak sedikit 

pemimpin-pemimpin negeri ini, baik itu pemimpin yang ada dalam 

pemerintahan atau tidak, baik yang besar atau kecil dilahirkan oleh 

pesantren.
2
 

Menurut Nurcholis Madjid dalam buku Manajemen Pendidikan 

Pondok Pesantren karya Hadi Purnomo, secara historis pesantren tidak hanya 

identik dengan makna keislaman namun juga mengandung makna keaslian 

(indigenous) Indonesia. Karena, lembaga serupa pesantren ini sudah ada di 

Indonesia sebelum Islam masuk ke Indonesia. Kemudian Islam tinggal 

meneruskan dan melestarikan serta mengislamkannya. Berdasarkan hal 

tersebut, pesantren berasal dari hasil penyerapan akulturasi kebudayaan 

                                                             
1
 Chusnul Chotimah, “Strategi Public Relations Pesantren Sidogiri Dalam Membangun 

Citra Lembaga Pendidikan Islam”. Jurnal Studi Keislaman 7 no.  2, (September 2012): 187, 
2
 Asep Kurnia Durahman, “Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kabupaten Bandung”. Jurnal Islamic Educational Management  

5 no. 2, (Desember 2020): 190. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema/article/view/6105. 

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema/article/view/6105
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Hindu-Budha dan kebudayaan Islam kemudian menjadi suatu lembaga yang 

kita kenal sebagai pesantren sekarang ini.
3
 

Dewasa ini, peradaban dunia kian maju yang ditandai dengan 

modernitas dalam setiap lini kehidupan serta era informasi yang menuntut 

mobilitas informasi yang cepat dan akurat. Persaingan menjadi tidak 

terelakkan demi untuk mencapai target dan kepentingan masing-masing. Di 

sisi lain, masyarakat  akan menyadari bahwa era saat ini memberikan 

kemudahan, kecepatan, dan kepuasan untuk mendapatkan informasi. 

Pesantren sendiri merupakan sistem pendidikan pertama yang mampu 

merespon tantangan-tantangan zaman dengan sukses, bahkan keadaan seperti 

ini membuat pesantren memunculkan inovasi-inovasi baru untuk 

mengembangkan dan memajukan lembaganya. Selain itu, modernisasi tidak 

kemudian membawa pesantren ke arus sekularisasi karena pendidikan sekuler 

dalam balutan pendidikan modern saat ini belum bisa mencetak kemandirian. 

Sedangkan pesantren dengan ketradisionalannya bisa menghasilkan lulusan 

yang mandiri. Dalam hal ini, pesantren yang tersebar di berbagai pulau di 

nusantara juga turut menyumbangkan darma bakti dalam usaha mulia 

“character building” bangsa Indonesia.
4
 

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2019 tentang Pesantren pasal 8 ayat 1 bahwa penyelenggaraan 

Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil‟alamin serta 

                                                             
3
 M Hadi Purnomo, Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren (Yogyakarta: Building 

Pustaka Utama, 2017), 1 
4
 M Hadi Purnomo, Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren, 2-3. 
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berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
5
 

Pesantren juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren pasal 1 ayat 2 

bahwa Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan 

kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning 

atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
6
 

Hadirnya pesantren di tengah-tengah lingkungan masyarakat tidak 

hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi lembaga penyiaran 

agama dan sosial keagamaan. Dengan sifatnya yang fleksibel, pesantren 

dituntut harus mampu beradaptasi dengan masyarakat serta bisa memenuhi 

tuntutan masyarakat. Pesantren perlu berbenah dengan mengimplementasikan 

manajemen hubungan masyarakat dalam mewarnai kehidupan sosial 

keagamaan masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi 

baik konvensional maupun modern. 

Hubungan masyarakat merupakan suatu sistem yang sangat 

diperlukan di pesantren. Secara garis besar peran hubungan masyarakat di 

lembaga pendidikan adalah komunikator sebuah organisasi atau lembaga, 

baik dari publik internal maupun eksternal. Karena itu, hubungan masyarakat 

merupakan salah satu ujung tombak lembaga dalam bersaing di era 

globalisasi. Bagi sebuah lembaga pendidikan hubungan masyarakat sangat 

                                                             
5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 

6
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang 

Pendidikan Pesantren 
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dibutuhkan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para stakeholder 

ataupun untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan program organisasi 

kepada publik.  

Definisi lain hubungan masyarakat menurut Harlow sebagaimana 

dikutip Ruslan, yang mendefinisikan hubungan masyarakat adalah fungsi 

manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur 

bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas 

komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan manajemen 

dalam menghadapi persoalan atau permasalahan, membantu manajemen 

untuk mampu menanggapi opini publik, mendukung manajemen dalam 

mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai 

sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan 

penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.
7
 

Bahkan lembaga perlu bekerjasama dengan masyarakat sebagaimana 

yang tercantum dalam isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 

20 Tahun 2003 pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperan 

serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan.
8
 

Dalam sebuah lembaga pendidikan hubungan masyarakat sebagai 

salah satu alat untuk mengembangkan diri, sehingga perlu pengemasan yang 

efektif dalam pelaksanaannya dengan cara mempersiapkan program kerja 

                                                             
7
 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi (Depok: PT 

Rajagrafindo Persada, 2017), 16. 
8
 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasioanal 
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hubungan masyarakat dengan tepat agar mudah dalam aplikasinya. 

Sebagaimana diperoleh dari pendapat ahli seperti GR. Terry mengungkapkan 

bahwa pada hakikatnya manajemen harus bisa memikirkan secara tuntas 

tentang visi lembaga itu, menetapkan dan mengorganisasi lembaga.
9
 Oleh 

sebab itu, kegiatan hubungan masyarakat di lembaga pendidikan tidak akan 

terlepas dari manajemen begitu juga manajemen tidak akan berjalan 

sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya hubungan masyarakat. 

Peran hubungan masyarakat di lembaga pendidikan dibagi menjadi 

empat kategori: 1) Penasehat ahli. Hubungan masyarakat harus memiliki 

kemampuan tinggi dalam membantu memberikan solusi dalam penyelesaian 

masalah hubungan dengan publik. Hubungan ini terjalin seperti hubungan 

dokter dengan pasiennya. Artinya pihak manajemen bertindak pasif untuk 

menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari 

humas dalam memecahkan dan mengatasi persoalan humas yang tengah 

dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. 2) Fasilitator komunikasi. 

Hubungan masyarakat bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk 

membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan 

dan diharapkan oleh publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik 

tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, 

mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. 3) Fasilitator 

proses pemecahan masalah. Hubungan masyarakat merupakan bagian dari tim 

manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi bagik 

                                                             
9
 Zulkarnain Nasution, Manajemen Humas Di Lembaga Pendidikan (Malang: UMM 

Press, 2010), 9. 
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sebagai penasihat, hingga mengambil keputusan, dalam mengatasi persoalan 

atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan professional. 4) Teknis 

komunikasi. Menjadikan humas sebagai journalis in resident yang hanya 

menyediakan layanan teknisi komunikasi. Seorang praktisi humas harus 

berkembang menjadi manajer yang memiliki kemampuan manajerial dan 

yang memiliki kemampuan teknis dalam berkomunikasi.
10

 

Adapun tugas hubungan masyarakat di lembaga pendidikan yaitu: 1) 

membina hubungan ke dalam. Hubungan masyarakat harus mampu 

mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif 

di dalam masyarakat sebelum kebijakan tersebut di lakukan oleh lembaga.  2) 

membina hubungan keluar. Hubungan masyarakat mengusahakan tumbuhnya 

sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya.
11

 

Menurut Ruslan dalam Zulkarnain Nasution, manajemen hubungan 

masyarakat adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, 

pengorganisasian, mengkomunikasikan serta pengkoordinasian yang secara 

serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi 

atau lembaga yang diwakilinya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu 

memberikan penerangan tentang tujuan, program-program, kebutuhan serta 

keadaan masyarakat. Sebaliknya lembaga pendidikan harus mengetahui 

dengan jelas apa kebutuhan, tuntutan, dan harapan masyarakat sehingga 

tercipta jalinan suatu hubungan yang harmonis. 

                                                             
10

 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation & Media Komunikasi, 20. 
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 Rosady Ruslan, 23. 
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Dalam al-Qur‟an juga terdapat anjuran untuk senantiasa melakukan 

hubungan dengan sesama manusia (masyarakat) dalam surah Al-Maidah ayat 

2, sebagai berikut: 

                        

 

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran.
12

 

 

Dari potongan ayat di atas kerjasama merupakan hal penting sebuah 

lembaga pendidikan khususnya dalam pengambangan lembaga pesantren. 

Harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren masih tinggi, yaitu 

sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu memberikan pengetahuan-

pengetahuan agama kepada peserta didik yang bisa bermanfaat bagi 

masyarakat nanti. 

Dalam melaksanakan program hubungan masyarakat tentunya harus 

jelas, tegas, dan bermutu agar mudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

Menurut Jefkind, program kerja hubungan masyarakat harus direncanakan 

secara cermat dan penuh kehati-hatian. Sehingga hasil yang diperoleh nyata, 

karena tanpa adanya program yang terencana akan menghasilkan kerja yang 

instingtif sehingga mudah kehilangan arah.
13

 

Berdasarkan penjelasan di atas, manajemen program hubungan 

masyarakat berkaitan dengan proses pengelolaan meliputi perencanaan, 
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 Departemen Agama RI, Alqur‟an Dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penerjemah 

Alquran, 2000), 5:2 
13

 Nabila Amalia, “Implementasi Hubungan Masyarakat Dalam Menjalin Kerjasama 

Sekolah Dengan Dunia Usaha Di SMK Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi” (Skripsi, IAIN 

Jember, 2021), 28. 
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pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program hubungan masyarakat. 

Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai hubungan yang 

harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan 

dengan lembaga pendidikan. Sebagaimana menurut Suryosubroto program 

atau kegiatan humas pada umumnya mencakup dua kegiatan, yaitu kegiatan 

humas internal yang sasarannya tidak lain adalah warga yang ada di dalam 

lembaga bersangkutan, dan kegiatan humas eksternal selalu berhubungan dan 

ditujukan kepada masyarakat luar di lembaga.
14

 

Oleh karena itu, dengan adanya manajemen program hubungan 

masyarakat ini diharapkan mampu menyuguhkan perkembangan pesantren 

kepada masyarakat, sehingga mereka tertarik dan berkeinginan menitipkan 

anak-anaknya untuk dididik dan diberikan pemahaman-pemahaman agama 

serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya 

baik berupa dana, tenaga demi kemajuan dan perkembangan lembaga 

pendidikan.
15

 

Baharuddin mengklasifikasikan pengembangan lembaga pendidikan 

adalah sebagai berikut:
16

 1) Pengembangan kurikulum dan pembelajaran, 2) 

Pengembangan personalia, 3) Pengembangan peserta didik, 4) Pengembangan 

administrasi, 5) Pengembangan sarana dan prasarana, 6) Pengembangan 

                                                             
14

 Istiqomah, “Pelaksanaan Program Kehumasan Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat Di Sekolah Menengah Kejuruan Piri 1 Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2017), 21. 
15

 Elly Damawati, “Kajian Krtitis Tentang Pembinaan Santri Yang Berorientasi Pada 

Prestasi Yang Unggul Dan Kompetitif”, Jurnal Ilmiah Pesantren  1 no. 1, (Januari-Juni 2015) 
16

 Sitti Rohmah, “Manajemen Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Pondok 

Pesantren Nazhatut Thullab Sampang Di Era Milenial” (Tesis, UIN Malang, 2018) 
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pembiayaan, 7) Pengembangan partisipasi masyarakat.
17

 Adapun secara 

umum, aspek-aspek pengembangan lembaga pendidikan Islam secara antara 

lain: kurikulum, personalia, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan, 

dan partisipasi masyarakat. 

Sekarang ini pendidikan Islam semakin mengalami perkembangan 

terutama pada perkembangan pengelolaan lembaga, misalnya Pondok 

Pesantren Thohir Yasin Lendang Nangka  Lombok Timur NTB. Adanya 

pengelolaan hubungan masyarakat yang baik sehingga terciptanya hubungan 

timbal balik dari masyarakat terhadap hubungan komunikasi yang telah 

dibangun, dan masyarakat tanggap terhadap pesan komunikasi yang di 

sampaikan oleh Pondok Pesantren Thohir Yasin Lendang Nangka  Lombok 

Timur NTB. Sehingga masyarakat dengan sukarela membantu pengembangan 

lembaga baik itu pengembangan sarana dan prasarana seperti penyediaan 

gedung belajar dan asrama santri, serta tersedianya sumber daya manusia 

yang memadai dari masyarakat. Oleh karena itu, hubungan masyarakat perlu 

dikelola sebaik mungkin untuk menyukseskan program-program yang telah 

direncanakan oleh lembaga. Salah satu program hubungan masyarakat yang 

ada di Pondok Pesantren Thohir Yasin Lendang Nangka  Lombok Timur 

NTB yaitu pendekatan sosial ekonomi dengan melalui kegiatan 

pengembangan ekonomi rakyat.
18
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 Baharuddin & Makin, Manajemen Pendidikan Islam (Malang: UIN Malang Press, 

2012), 54. 
18

 Parhan, “Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Mengembangkan Lembaga 

Pendidikan Pesantren” (Tesis, UIN Malang, 2017), 85. 
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Selain itu, Pondok Pesantren Al-Basyariyah kabupaten Bandung juga 

mampu mengembangkan lembaganya melalui beberapa program-program 

kehumasan antara lain majlis ta‟lim, riayatul aitam, beasiswa JKM, tenaga 

padat karya, dan lain sebagainya. Program-program tersebut dilaksanakan 

sedemikian rupa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh 

karena itu, pengimplementasian program perlu dilakukan oleh semua 

stakeholder dalam lembaga pendidikan untuk bersama-sama berperan dalam 

menjalankan kebijakan guna menciptakan tujuan yang diinginkan. Tidak 

hanya itu, di Pondok Pesantren Al-Basyariyah kabupaten Bandung 

masyarakatnya mendukung serta berpartisipasi aktif dalam pengembangan 

lembaga. Keberhasilan yang telah diraih dapat terlihat dari berkembangnya 

aspek-aspek pengembangan kelembagaan seperti pendidik dan tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, dan meningkatnya hasil penerimaan 

alumni pondok pesantren di berbagai perguruan tinggi. Masyarakat akan 

memberikan dampak positif bagi pengembangan pondok pesantren apabila 

pondok pesantren tersebut tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
19

 

Dari sini terlihat bahwasannya pesantren tidak hanya terfokus pada 

pelaksanaan pendidikan agama saja namun juga perlu memperhatikan 

hubungan yang terjalin dengan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan 

kualitas lembaga pendidikan tidak terlepas dari peranan hubungan masyarakat 

yang ikut menggerakkan dan menjalankan program-program pendidikan 

untuk di sosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, keberhasilan pondok 
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 Asep Kurnia Durahman, “Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kabupaten Bandung”, 190. 
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pesantren dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pendidikan bagi 

masyarakat tidak terlepas dari adanya dukungan yang diberikan oleh 

masyarakat, sehingga merasa terbantu dengan adanya jalinan komunikasi 

yang dibangun dalam menjalankan program-program layanan pendidikan 

yang ada di pesantren tersebut. 

Pengelolaan hubungan masyarakat di pesantren yang kurang 

maksimal serta kurangnya pemahaman terhadap kehumasan akan 

menyebabkan perkembangan yang lambat terhadap pesantren. Permasalahan 

lain seperti sikap kurang peduli masyarakat terhadap pesantren juga 

mengakibatkan rendahnya partisipasi dari mereka. 

Sehingga jalinan hubungan kerjasama antara pondok pesantren 

dengan masyarakat tidak lepas dari peran hubungan masyarakat yang mampu 

menjadi faktor kunci keberhasilan dalam program-program pengembangan 

lembaga pendidikan pesantren. Dapat dipastikan lembaga pendidikan yang 

maju adalah lembaga pendidikan yang membuka pintunya pada masyarakat 

untuk ikut ambil bagian dalam proses lembaga tersebut.20 Seperti yang 

diungkapkan oleh KH. Ismail Marzuki selaku Pengasuh Pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi: 

Adanya humas di pondok ini sangat membantu sekali untuk 

masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang ada disini dan mampu 

menjalin kerjasama yang baik. Kami selaku pengasuh juga ingin 

memberikan yang terbaik untuk para santri yang nantinya bisa 

bermanfaat.
21

 

  

                                                             
20

 Ach. Khatib, “Manajemen Hubungan Masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin 

Darmista, Lenteng, Sumenep” Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman 2 no. 1 (Maret 2019): 2 
21

 KH. Ismail Marzuki, diwawancara oleh Penulis, Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi, 2 Juni 2021 
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Selain itu, peneliti juga melakukan observasi pada tanggal 2 Juni 2021 

di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi: 

Di sana peneliti melihat lokasi Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi yang berdampingan dengan masyarakat Hindu. 

Selain itu, sebelum memasuki pondok disambut dengan banner/baleho 

besar yang disana tertera program unggulan dari Pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati yaitu kelas diniyah satu tahun bisa baca kitab 

kuning. Untuk program satu tahun bisa membaca kitab kuning 

bekerjasama dengan Sidogiri. Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

juga memiliki masjid yang cukup besar, yang bisa digunakan 

masyarakat sekitar pondok untuk beribadah. Selain itu, peneliti juga 

melihat beberapa gambar terkait kegiatan-kegiatan program hubungan 

hubungan masyarakat Pondok Pesantren Sunan Gunungjati yang 

pernah dilakukan salah satunya pelatihan membuat kerajinan bahkan 

beberapa kali dijadikan tuan rumah kegiatan ke-NU-an lingkup 

kabupaten.
22

 

 

Sehingga dari hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi sangat berperan penting untuk kemajuan 

dan perkembangan lembaga. Adapun keunggulan pondok pesantren yang 

mencerminkan kerjasama hubungan masyarakat, antara lain: 1) Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati terletak di desa yang hampir setengah 

penduduknya beragama Hindu. Dari sini terlihat bahwa terdapat jalinan 

hubungan yang baik antara pondok pesantren dengan masyarakat yang 

beragama Hindu dengan mewujudkan sosial keagamaan yakni toleransi 

beragama. 2) Menghasilkan lulusan yang bisa membaca kitab kuning dengan 

cepat dalam jangka waktu satu tahun. Program membaca cepat kitab kuning 

merupakan program unggulan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati, yang 

menjalin kerjasama dengan Sidogiri. Metode yang digunakan dalam proses 

                                                             
22

 Observasi di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi, 2 Juni 2021. 



 

 

13 

pembelajarannya merupakan cabang dari Sidogiri nomor cabang 282.  3) 

Pelatihan membuat kerajinan kayu yang bekerjasama dengan bidang UMKM 

pada dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, bertujuan agar 

memunculkan jiwa kewirausahaan dan mengurangi angka pengangguran. 4) 

Meskipun lokasinya jauh dari pusat kota, seringkali menjadi tuan rumah acara 

ke-NU-an lingkup kabupaten. 5) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan 

kegiatan akhirussanah selalu melibatkan masyarakat. 6) Kajian dan istighosah 

rutin bersama masyarakat. 

Untuk itu penulis sangat tertarik mengetahui, bagaimana manajemen 

program hubungan masyarakat yang diterapkan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi yang notabennya terbilang pondok 

pesantren baru namun sudah berhasil mengembangkan lembaganya 

sedemikian rupa. Pesantren sendiri suatu bagian yang tidak terpisahkan 

dengan masyarakat luas, dan bersama masyarakat membangun serta 

meningkatkan segala upaya untuk memajukan pesantren. Berangkat dari 

permasalahan yang menarik tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Manajemen Program Hubungan Masyarakat dalam 

Pengembangan Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi”. 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus 

penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan 

dicari melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus secara singkat, jelas, 



 

 

14 

tegas, spesifik, serta operasional yang dituangkan dalam kalimat tanya.
23

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diformulasikan kedalam fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi? 

2. Bagaimana pengorganisasian program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi? 

3. Bagaimana pelaksanaan program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi? 

4. Bagaimana evaluasi program hubungan masyarakat dalam pengembangan 

lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan perencanaan program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi 

2. Untuk mendeskripsikan pengorganisasian program hubungan masyarakat 

dalam pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi  

4. Untuk mendeskripsikan evaluasi program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi 

D. Manfaat 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.
24

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran 

untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Manajemen Program 

Hubungan Masyarakat. Selain itu, dapat menjadi pertimbangan untuk 
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penelitian selanjutnya. Sehingga pengkajian mendalam akan terus 

berlangsung untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan serta kajian mendalam tentang Manajemen 

Program Hubungan Masyarakat dalam Pengembangan Lembaga 

Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi, serta menjadi pengalaman untuk menulis karya ilmiah, 

baik secara teori maupun praktek. 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

1) Memperkaya referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan di 

perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember 

2) Menambah khazanah ilmu seluruh civitas akademika Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terutama tentang 

Manajeman Program Hubungan Masyarakat di Pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. 

c. Bagi Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pengembangan manajemen hubungan masyarakat, sekaligus sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan untuk mengoptimalkan program 
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hubungan masyarakat yang ada di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi. 

d. Bagi masyarakat luas atau pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan 

pembaca terutama dalam hal manajemen program hubungan msyarakat 

dalam pengembangan lembaga pendidikan pesantren, sehingga berguna 

bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai motivasi untuk lebih 

mendukung dan meperhatikan perkembangan lembaga pendidikan 

pesantren. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar 

tidak menjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud 

oleh peneliti.
25

 

Untuk mempermudah pemahaman kajian penelitian ini, peneliti perlu 

membuat batasan istilah untuk menghindari perbedaan sudut pandang dalam 

memahami fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan menegaskan 

beberapa hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

Adapun tujuan lainnya  untuk memudahkan pembaca memahami 

secara konfrehensif terhadap maksud  serta alur pembahasannya. Berikut 

istilah pokok yang terdapat dalam judul penelitian ini: 
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1. Manajemen Program Hubungan Masyarakat 

Manajemen adalah seni mengelola suatu kegiatan yang terdapat 

perencanaan, pengoganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan bersama, serta memanfaatkan sumberdaya 

yang ada secara efektif dan efisien. 

Program adalah serangakaian instruksi untuk melakukan suatu 

fungsi atau suatu bentuk model tertentu yang diatur agar dapat 

melaksanakan langkah-langkah yang telah ditentukan. 

Hubungan masyarakat merupakan seni dan ilmu yang digunakan 

dalam berkomunikasi  sebagai cara untuk mengidentifikasi, membangun 

dan memelihara hubungan antara organisasi maupun publik. 

Jadi, manajemen program hubungan masyarakat adalah proses 

mengelola serangkaian program itu sendiri agar tercapainya tujuan 

bersama baik berupa kepentingan organisasi, kepentingan publik maupun 

kepentingan umum. 

2. Pengembangan Lembaga Pendidikan Pesantren 

Pengembangan lembaga pendidikan pesantren adalah peningkatan 

kualitas lembaga pondok pesantren melalui program-program pendidikan 

di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. 

Adapun maksud dari judul penelitian ini yakni bagaimana lembaga 

pendidikan Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi menjalin 

kerjasama serta mampu mengelola hubungan yang baik dengan 

masyarakat dalam upaya mengembangkan lembaga pendidikan pesantren. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Supaya dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka 

penyusunan skripsi, peneliti akan menguraikan bab-bab dalam penelitian ini. 

Adapun sistematika pembahasannya meliputi: 

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini merupakan dasar dari 

penelitian yang terdiri dari uraian konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. 

Bab ini berfungsi untuk menjelaskan alasan tentang pentingnya mengapa 

penelitian ini dilakukan sekaligus sebagai acuan untuk bab-bab selanjutnya. 

Bab dua merupakan kajian pustaka. Bagian ini terdiri dari dua sub bab 

yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu ini 

mencantumkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dianggap 

relevan dengan penelitian peneliti saat ini, dan pendeskripsian terdahulu ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekaligus 

menunjukkan posisi penelitian. Sedangkan kajian teori memuat tentang teori-

teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan 

fokus penelitian. 

Bab tiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian. Bab ini 

terdapat beberapa sub bab yang berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, 

keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Fungsi bab ini adalah sebagai 
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suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid 

sehingga menghasilkan data-data yang objektif. 

Bab empat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan 

analisis yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis 

data, dan pembahasan temuan. Fungsi bab ini yaitu memaparkan data-data 

dari hasil penelitian kemudian menganalisis data yang diperoleh. 

Bab lima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan. 

Kesimpulan merupakan inti sari yang ditarik dari keseluruhan pembahasan 

yang terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dan saran-saran yakni masukan terhadap seluruh pembahasan 

yang telah dipaparkan. Saran yang dituangkan hendaknya mengacu atau 

bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir 

penelitian. Fungsi bab ini adalah membuat kesimpulan penelitian yang 

digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran terkait dengan judul 

penelitian. 

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-

lampiran yang berisi matrik penelitian, pedoman penelitian, jurnal penelitian, 

dokumentasi, pernyataan keaslian, surat izin penelitian, surat keterangan telah 

selesai penelitian, dan biodata penelitian. 



 

1 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau 

belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal 

ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat 

sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak 

dilakukan.
26

 

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, ada beberapa 

hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Amalia (2021) dengan judul 

“Implementasi Program Hubungan Masyarakat Dalam Menjalin 

Kerjasama Sekolah Dengan Dunia Usaha Di SMK Negeri Darul Ulum 

Muncar Banyuwangi” Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 

Hasil penelitian ini menunjukkan SMK Negeri Darul Ulum Muncar 

Banyuwangi melaksanakan program kerjsama dengan Dunia Usaha/ Dunia 

Industri dengan tujuan agar tercipta hubungan komunikasi antara sekolah 

dengan masyarakat. Implementasi yang dilakukan meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program humas dalam menjalin kerjasama 
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sekolah dengan dunia usaha/ dunia industri di SMK Negeri Darul Ulum 

Muncar.
27

 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus 

pada implementasi program hubungan masyarakat dalam menjalin 

kerjasama sekolah dengan dunia usaha di SMK Negeri Darul Ulum 

Muncar, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada manajemen 

program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan 

di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. Adapun 

persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang program humas dan 

sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tukijan (2016) dengan judul 

“Implementasi Manajemen Humas Di Pondok Pesantren Islam Nurul Huda 

dan Pondok Pesantren An-Nahl Karangreja Kabupaten Purbalingga” Tesis 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Islam 

Nurul Huda dan Pondok Pesantren An-Nahl Karangreja Kabupaten 

Purbalingga mengimplementasikan manajemen humas yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan mengangkat prinsip Islam 

seperti ta‟aruf, tarahum, tafahum, tasyawur, ta‟awun, dan tafakul.
28
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Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih 

berfokus pada implementasi manajemen humas di Pondok Pesantren Islam 

Nurul Huda dan Pondok Pesantren An-Nahl Karangreja Kabupaten 

Purbalingga, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada manajemen 

program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan 

di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. Adapun 

persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Maulana (2020) dengan judul 

“Strategi Manajemen Humas Dalam Membangun Citra Pondok Pesantren 

Tebuireng Jombang Jawa Timur” Tesis Universitas Islam Negeri Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan telah melakukan manajemen 

hubungan masyarakat dalam membangun citra lembaganya. Kegiatannya 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, kemudian menghasilkan citra baik 

pesantren bagi Pondok Pesantren Tebuireng.
29

 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih 

berfokus pada strategi manajemen humas dalam membangun citra Pondok 

Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, sedangkan penelitian peneliti 

lebih berfokus pada manajemen program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi. Adapun persamaannya yaitu sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi 

kasus.  
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Diana Hasna dan Mustadlo (2017) 

dengan judul “Manajemen Humas Dalam Upaya menarik Minat 

Masyarakat Di SMP Al-Aziziyah Sidoarjo” Jurnal  Inspirasi Manajemen 

Pendidikan Volume 5 Nomor 1. 

Hasil penelitian menunjukkan untuk menarik minat masyarakat, 

SMP Al-Aziziyah Sidoarjo melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, evaluasi, dan faktor yang mempengaruhi minat masyarakat.
30

 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih 

berfokus pada manajemen humas dalam upaya menarik minat masyarakat 

di SMP Al-Aziziyah Sidoarjo, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus 

pada manajemen program hubungan masyarakat dalam pengembangan 

lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Nur Aini (2014) dengan judul 

“Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam upaya peningkatan pencitraan 

sekolah (Studi Kasus Di SMP Al Hikmah Surabaya)” Jurnal Inspirasi 

Manajemen Pendidikan Volume 4 Nomor 4. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan humas 

diagendakan melalui rapat tahunan, pelaksanaan humas dilakukan sesuai 

dengan perencaan dimana humas memberikan informasi seluruh kegiatan 

kepada masyarakat, evaluasi dilakukan pihak internal dan eksternal, dan 
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upaya untuk meningkatkan humas dengan melakukan penyampaian 

informasi yang lebih meningkat serta melakukan perbaruan informasi 

melalui sarana informasi seperti website, majalah sekolah, dan lainnya.
31

 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus 

pada Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam upaya peningkatan 

pencitraan sekolah, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada 

manajemen program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga 

pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. 

Adapun persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. 

Table 2.1 

Orisinalitas Penelitian 

  

 

NO 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

Penelitian 

 

Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Orisinalitas 

Penelitian  

1. Nabila Amalia 

(2021) dengan 

judul 

“Implementasi 

Program Hubungan 

Masyarakat Dalam 

Menjalin 

Kerjasama Sekolah 

Dengan Dunia 

Usaha Di SMK 

Negeri Darul Ulum 

Muncar 

Banyuwangi” 

a. Sama-sama 

meneliti 

tentang 

program 

humas 

b. Sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

Penelitian 

terdahulu 

berfokus pada 

implementasi 

program 

hubungan 

masyarakat 

dalam 

menjalin 

kerjasama 

sekolah 

dengan dunia 

usaha di SMK 

Negeri Darul 

Ulum Muncar 

Penelitian 

peneliti lebih 

berfokus pada 

manajemen 

program 

hubungan 

masyarakat 

dalam 

pengembangan 

lembaga 

pendidikan di 

Pondok 

Pesantren 

Sunan 

Gunungjati 

Patoman 

Banyuwangi 

                                                             
31
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NO 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

Penelitian 

Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Orisinalitas 

Penelitian 

2. Tukijan (2016) 

dengan judul 

“Implementasi 

Manajemen Humas 

Di Pondok 

Pesantren Islam 

Nurul Huda dan 

Pondok Pesantren 

An-Nahl 

Karangreja 

Kabupaten 

Purbalingga” Tesis 

Institut Agama 

Islam Negeri 

(IAIN) 

Purwokerto. 

a. Sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif. 

Penelitian 

terdahulu lebih 

berfokus pada 

implementasi 

manajemen 

humas di 

Pondok 

Pesantren 

Islam Nurul 

Huda dan 

Pondok 

Pesantren An-

Nahl 

Karangreja 

Kabupaten 

Purbalingga 

Penelitian 

peneliti lebih 

berfokus pada 

manajemen 

program 

hubungan 

masyarakat 

dalam 

pengembangan 

lembaga 

pendidikan di 

Pondok 

Pesantren 

Sunan 

Gunungjati 

Patoman 

Banyuwangi 

3.  Irfan Maulana 

(2020) dengan 

judul “Strategi 

Manajemen Humas 

Dalam 

Membangun Citra 

Pondok Pesantren 

Tebuireng 

Jombang Jawa 

Timur” 

a. Sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

b. Sama-sama 

menggunakan 

jenis 

penelitian 

studi kasus 

Penelitian 

terdahulu lebih 

berfokus pada 

strategi 

manajemen 

humas dalam 

membangun 

citra Pondok 

Pesantren 

Tebuireng 

Jombang Jawa 

Timu 

Penelitian 

peneliti lebih 

berfokus pada 

manajemen 

program 

hubungan 

masyarakat 

dalam 

pengembangan 

lembaga 

pendidikan di 

Pondok 

Pesantren 

Sunan 

Gunungjati 

Patoman 

Banyuwangi 

4. Devi Diana Hasna 

dan Mustadlo 

(2017) dengan 

judul “Manajemen 

Humas Dalam 

Upaya menarik 

Minat Masyarakat 

Di SMP Al-

Aziziyah Sidoarjo”  

a. Sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

b. Memiliki 

fokus 

permasalahan 

yang sama 

Penelitian 

terdahulu lebih 

berfokus pada 

manajemen 

humas dalam 

upaya menarik 

minat 

masyarakat di 

SMP Al- 

Penelitian 

peneliti lebih 

berfokus pada 

manajemen 

program 

hubungan 

masyarakat 

dalam 

pengembangan  
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NO 

Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

Penelitian 

Persamaan 

Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Orisinalitas 

Penelitian 

 

Jurnal  Inspirasi 

Manajemen 

Pendidikan 

Volume 5 Nomor 

1. 

 Aziziyah 

Sidoarjo 

lembaga 

pendidikan di 

Pondok 

Pesantren 

Sunan 

Gunungjati 

Patoman 

Banyuwangi 

5. Ira Nur Aini (2014) 

dengan judul 

“Manajemen 

Hubungan 

Masyarakat Dalam 

upaya peningkatan 

pencitraan sekolah 

(Studi Kasus Di 

SMP Al Hikmah 

Surabaya)” Jurnal 

Inspirasi 

Manajemen 

Pendidikan 

Volume 4 Nomor 4 

a. Sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

b. Jenis penelitian 

studi kasus.  

Penelitian 

terdahulu lebih 

berfokus pada 

manajemen 

hubungan 

masyarakat 

dalam upaya 

peningkatan 

pencitraan 

sekolah 

Penelitian 

peneliti lebih 

berfokus pada 

manajemen 

program 

hubungan 

masyarakat 

dalam 

pengembangan 

lembaga 

pendidikan di 

Pondok 

Pesantren 

Sunan 

Gunungjati 

Patoman 

Banyuwangi 

 

Dari beberapa kajian terdahulu di atas, kebaruan atau orisinalitas 

penelitian ini adalah pengelolaan program hubungan masyarakat yang 

diterapkan dari lembaga yang terkait. Penelitian sebelumnya meneliti 

manajemen hubungan masyarakat dalam upaya peningkatan citra lembaga, 

menarik minat masyarakat dan menjalin kerjasama. Sedangkan dalam 

penelitian ini memfokuskan pada manajemen hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi. 
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B. Kajian Teori 

1. Manajemen Program Hubungan Masyarakat 

a. Hubungan Masyarakat di Lembaga Pendidikan 

Hubungan masyarakat pada dasarnya merupakan bagian integral 

dari suatu organisasi, berperan sangat signifikan dan kontribusinya turut 

menentukan keberhasilan organisasi untuk mencapai visi, misi dan 

tujuan bersama. Menurut Oemi, hubungan masyarakat atau public 

relation adalah seni sekaligus ilmu sosial untuk menganalisis 

kecenderungan, memprediksi kosenkuensinya, memberi pengarahan 

kepada pemimpin organisasi/instansi, dan melaksanakan program yang 

terencana yang dapat memenuhi kepentingan organisasi maupun 

masyarakat yang terkait.
32

 Selain itu, Frank Jefkins juga menjelaskan 

bahwa public relation adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan 

komunikasi terencana, baik ke dalam maupun keluar, antara suatu 

organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian.
33

 

Merujuk pada beberapa pengertian hubungan masyarakat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat suatu kegiatan 

yang diatur sedemikian rupa, berlangsung secara terprogram dan teratur 

dan dilakukan oleh orang yang ahli dalam mengatur tata kelola 

komunikasi yang baik sehingga terciptanya kepercayaan dan citra 

positif dari masyarakat. 
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Berdasarkan hal tersebut, hubungan masyarakat di lembaga 

pendidikan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh lembaga, 

direncanakan secara baik dan berlangsung secara kontinu dalam 

mengadakan dan membina hubungan harmonis kepada masyarakat agar 

dapat memahami, mempercayai, dan memberikan dukungan terhadap 

program-program yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. 

Hubungan masyarakat dalam dunia pendidikan adalah salah satu 

bagian dari komponen kegiatan manajerial lembaga pendidikan, yang 

berkaitan dengan terwujudnya kerjasama yang harmonis antara pihak 

dari lembaga pendidikan dengan masyarakat. Adapun menurut 

Suharsimi Arikunto, pentingnya hubungan masyarakat dalam lembaga 

pendidikan yaitu sarana mengenalkan diri kepada masyarakat tentang 

apa yang sedang dikerjakan, menyebarkan gagasan kepada orang lain, 

memperoleh bantuan yang diperlukan dari orang atau badan lain, serta 

memenuhi keingintahuan manusia dalam rangka memenuhi naluri 

untuk selalu berkembang.
34

 

Adapun fungsi utama hubungan masyarakat adalah 

menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara lembaga atau 

organisasi dengan publik, internal maupun eksternal, dalam 

menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi 
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publik untuk menciptakan iklim pendapat umum yang menguntungkan 

lembaga atau organisasi
.35 

Fungsi hubungan masyarakat menurut Betrand R. Canfield 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengabdi pada kepentingan umum 

Organisasi akan sukses apabila segala tindakannya 

merupakan pengabdian kepada kepentingan umum.  

2) Memelihara komunikasi yang baik 

Pemimpin yang berhasil pada kepemimpinannya akan 

melakukan komunikasi yang baik bukan hanya dengan dalam 

hubungan pekerjaan, tetapi juga diluar pekerjaan. Misalnya dengan 

kegiatan silaturrahmi, olahraga bersama, dan lain sebagainya. 

3) Menitik beratkan pada moral dan tingkah laku 

Seorang pemimpin yang baik akan bisa menjadi teladan bagi 

bawahannya. Ia akan mempunyai wibawa apabila tidak cacat moral 

dan tingkah laku.
36

 

Dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan lembaga 

pendidikan, peranan dan fungsi humas menjadi faktor penting untuk 

menggerakkan dan menjalankan program-program pendidikan yang 

nantinya diinformasikan kepada masyarakat. Adapun fungsi hubungan 

masyarakat pada lembaga pendidikan tersebut, antara lain: 
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1) Sebagai mediator dalam berkomunikasi baik secara langsung dan 

tidak langsung kepada pimpinan lembaga dan publik internal seperti 

dosen, guru, siswa dan lainnya. 

2) Mendukung penuh pada kegiatan yang berkaitan dengan publikasi 

lembaga. 

3) Mewujudkan citra positif lembaga pendidikannya.
37

 

Menurut Sulistyorini hubungan masyarakat juga memiliki tujuan 

dan sasaran di lembaga atau organisasi, yaitu: 

1) Untuk mengembangkan pembinaan pengertian masyarakat tentang 

semua aspek atau bidang pelaksanaan program pendidikan di 

sekolah/madrasah. 

2) Wadah untuk menampung harapan-harapan tentang tujuan 

pendidikan di sekolah/madrasah atau pesantren. 

3) Mendapatkan partisipasi, support, dan bantuan secara konkret dari 

masyarakat. 

4) Membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada 

masyarakat terhadap kelangsungan program pendidikan di 

sekolah/madrasah atau pesantren secara tepat. 

5) Melibatkan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi sekolah/masyarakat atau pesantren.
38

 

Berdasarkan paparan di atas, hubungan masyarakat di lembaga 

pendidikan pada umumnya hampir sama dengan hubungan masyarakat 
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yang ada di pesantren. Hanya saja komunikasi yang terjalin dalam 

hubungan masyarakat di pesantren menekankan pada muatan nilai yang 

harus ada tata krama atau etika pesantrennya. 

Sejalan dengan itu, menurut  Mulyono, hubungan masyarakat 

yang islami melalui beberapa hal, diantaranya saling mengenal 

(ta‟aruf), saling memahami (tafahum), saling mengasihi (tarahum), 

saling bermusyawarah (tasyawur), saling kerjasama (ta‟awun), dan 

saling menanggung (takaful) guna mewujudkan kerjasama yang baik 

antar berbagai pihak yang terlibat.
39

 

b. Program Hubungan Masyarakat di Pesantren 

Pada dasarnya setiap lemabaga pendidikan salah satunya 

pesantren melakukan program kehumasan karena untuk menciptakan 

hubungan baik dengan publik atau masyarakat. Secara umum program 

dapat diartikan suatu bentuk rencana yang hendak dilakukan.
40

 Program 

sendiri memuat beberapa gambaran yang dilaksanakan beserta petunjuk 

cara-cara pelaksanaanya sehingga segala bentuk rencana tersebut dapat 

terorganisir dengan baik dan mudah untuk dioperasionalkan. 

Berdasarkan hal tersebut, program hubungan masyarakat di 

pesantren diartikan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh hubungan 

masyarakat pesantren agar dapat mencapai hubungan yang harmonis 
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dan kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pesantren 

mendapatkan dukungan secara sadar dan sukarela dari masyarakat. 

Dalam hal ini, program hubungan masyarakat diarahkan untuk 

membangun kerjasama dan pencitraan positif demi perkembangan 

lembaga. Dalam hal ini, sasaran program hubungan masyarakat dapat 

dilihat secara internal dan eksternal. 

Adapun kegiatan hubungan masyarakat internal dan eksternal 

sesuai yang diungkapkan oleh Suryosubroto adalah sebagai berikut:
41

 

1) Kegiatan Internal 

Kegiatan internal sasarannya ke dalam pesantren, yakni 

warga lembaga pendidikan yang bersangkutan seperti guru, tenaga 

tatausaha, dan seluruh siswa. Kegiatan internal ini dibedakan 

menjadi kegiatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung 

berupa rapat, rekreasi bersama, penjelasan lisan pada berbagai 

kesempatan, dan lain sebagainya. Sedangkan tidak langsung dapat 

berupa kegiatan penyampaian informasi melalui media surat kabar, 

papan pengumuman, dan lain sebagainya. 

2) Kegiatan Eksternal 

Kegiatan ini ditujukan untuk publik atau masyarakat luar, 

bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan 

langsung seperti berkonsultasi dengan tokoh masyarakat sekitar, 

melayani tamu dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan tidak 
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langsung merupakan kegiatan berhubungan melalui media tertentu. 

Misalnya televisi, media cetak dan lainnya. 

Jadi program hubungan masyarakat di pesantren diartikan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh hubungan masyarakat 

Pesantren agar dapat mencapai hubungan yang harmonis dan 

kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pesantren mendapatkan 

dukungan secara sadar dan sukarela dari masyarakat. 

Dalam menciptakan keharmonisan antara lembaga dengan 

masyarakat ada beberapa sifat-sifat komunikatif Rasulullah Saw. Yang 

dapat diterapkan di lembaga pendidikan Islam yaitu:
42

 

1) Sebagai suri teladan yang baik 

2) Selalu bermusyawarah dengan bawahan 

3) Menghormati, menghargai, dan mengakui hak asasi manusia 

4) Menggunakan perkataan yang baik 

5) Menggunakan bahasa yang efektif 

c. Manajemen Program Hubungan Masyarakat di Pesantren 

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang artinya 

mengatur. Pengaturan itu dilakukan melalui proses dan diatur 

berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen untuk mewujudkan 

tujuan. Menurut Siagian dalam Nasution pengertian manajemen adalah 

sebagai proses menggerakkan orang lain untuk memperoleh hasil 

tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 
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sebelumnya. Dalam manajemen, Proses merupakan bentuk 

keterampilan dan kemauan untuk memperoleh hasil dalam pencapaian 

tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang ada organisasi. 

Menurut Ruslan, manajemen  hubungan masyarakat adalah 

suatu proses menangani perencanaan, pengorganisasian, 

mengkomunikasikan serta pengkoordinasian yang secara serius dan 

rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau 

lembaga yang diwakilinya.
43

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen program hubungan masyarakat adalah proses mengelola 

suatu kegiatan yang terencana berdasarkan petunjuk yang telah 

ditetapkan agar tercapainya tujuan bersama baik berupa kepentingan 

organisasi, kepentingan publik maupun kepentingan umum. 

Adapun tahapan-tahapan dalam manajemen program hubungan 

masyarakat antara lain: 

1) Perencanaan Program Hubungan Masyarakat 

Dalam sebuah kegiatan manajemen, perencanaan merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan. Sebuah perencanaa berangkat 

dari kondisi sekarang hingga merencanakan kondisi yang 

diharapkan, sehingga kegiata perencanaan membutuhkan keseriusan 
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dan pandangan jauh ke depan. Menurut William H Newman 

perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang dikerjakan.
44

 

Perencanaan program hubungan masyarakat merupakan 

langkah awal yang harus dilalui oleh para perencana hubungan 

masyarakat untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai, serta 

menentukan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan rencana 

yang disusun bersama.  

Sebelum merencanakan tentunya terlebih dahulu melakukan 

penelitian terhadap masyarakat terkait harapan masyarakat, 

dukungan masyarakat, dan keikutsertaan masyarakat terhadap 

kegiatan pesantren. Kemudian dari informasi yang sudah terkumpul 

tersebut disimpulkan, sebagai tindak lanjut untuk merumuskan 

program hubungan masyarakat. 

Terdapat empat alasan yang paling penting bagi perlunya 

hubungan masyarakat memiliki perencanaan, yaitu: 

a) Untuk menetapkan target-target operasi hubungan masyarakat 

yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas hasil yang diperoleh. 

b) Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya 

yang diperlukan. 

c) Untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah 

program dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan 

program hubungan masyarakat. 
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d) Untuk menentukan kesiapan atau kelayakan pelaksanaan berbagai 

upaya dalam rangka mencapai tujuan tertentu sesuai dengan 

jumlah, kualitas personel, dan daya dukung.
45

 

Jika tidak ada perencanaan program yang baik, maka praktisi 

hubungan masyarakat akan mudah kehilangan arah. Bahkan 

terkadang cenderung ingin melakukan hal-hal baru, sementara hal-

hal yang lama belum terselesaikan. Pada akhirnya akan kesulitan 

mengukur sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dan hasil yang 

telah dihasilkan. 

Terdapat beberapa langkah perencanaan program hubungan 

masyarakat yang dipaparkan oleh Zainal Mukarom, yaitu membuat 

keputusan mengenai sasaran dan tujuan program, identifikasi 

khalayak, menentukan kebijakan atau aturan, menentukan langkah 

seperti apa yang digunakan.
46

 Menurut Fathul Aminudin Aziz, 

perencanaan hubungan masyarakat di pesantren harus 

mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam didalamnya, antara lain:
47

 

a) Menggunakan kata-kata yang baik atau diam 

b) Informasi yang disampaikan mengandung kebenaran 

c) Ucapan dengan kata-kata yang pantas dan lemah lembut 

d) Mengajak kepada kebaikan 

e) Mendamaikan perselisihan 
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f) Menghindari berbisik kecuali untuk kebaikan. 

2) Pengorganisasian Program Hubungan Masyarakat 

Setelah tahap perencanaan, selanjutnya yaitu 

pengorganisasian yang berarti memilih dan menempatkan seseorang 

yang sesuai dengan bidang dan kemampuan menjalankan tugas yang 

diberikan. Menurut Gorton, langkah-langkah mendasar dalam 

mengorganisasi program-program di lembaga pendidikan yaitu 

menentukan tugas, parameter waktu dan kebutuhan, jabatan dan 

tanggungjawab, merinci hubungan kewenangan, hubungan 

kepengawasan, dan hubungan komunikasi.
48

 

Kaitannya dengan hubungan masyarakat yakni memberikan 

tugas kepada orang yang terlibat dalam kerjasama dengan lembaga 

pendidikan pesantren dan memiliki keilmuan dan kemampuan dalam 

menjalankan komunikasi dengan instansi yang berada diluar 

lembaga pendidikan. 

3) Pelaksanaan Program Hubungan Masyarakat 

Pelaksanaan program hubungan masyarakat merupakan 

langkah untuk merealisasikan kegiatan hubungan masyarakat yang 

sudah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut Syarifuddin menjelaskan 

bahwa program yang dapat dilaksanakan antara lain: 

a) Melaksanakan program-program kemasyarakatan (kebersihan 

lingkungan pesantren, bantuan sosial, dan lainnya) 
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b) Mengadakan open house untuk memberikan kesempatan bagi 

masyarakat mengetahui program pesantren 

c) Mengadakan buletin, majalah, atau lembaran informasi secara 

berkala yang memuat program pesantren yang dilaksanakan. 

4) Evaluasi Program Hubungan Masyarakat 

Evaluasi program hubungan masyarakat diartikan sebagai 

salah satu kegiatan untuk mengetahui dan memperbaiki realisasi 

perilaku orang yang terlibat dalam program hubungan masyarakat di 

lembaga pendidikan. Definisi lain manyatakan bahwa evaluasi 

program hubungan masyarakat merupakan pengukuran dan 

perbaikan pelaksanaan kerja anggota agar tujuan program hubungan 

masyarakat dapat tercapai.
49

 

Proses evaluasi dalam program hubungan masyarakat 

terdapat 2 tahap, yaitu sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif 

merupakan evaluasi yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan dan 

program berlangsung. Sedangkan evaluasi formatif merupakan 

evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan atau program hubungan 

masyarakat dilakasanakan.
50

  

Evaluasi program hubungan masyarakat bertujuan untuk 

mengetahui implikasi suatu lembaga pendidikan terhadap publik 
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dalam berbagai hal. Berikut fungsi evaluasi pelaksanaan hubungan 

masyarakat di lembaga pendidikan adalah:
51

 

a) Evaluasi berfungsi selektif yakni memiliki cara untuk 

mengadakan seleksi terhadap berbagai kinerjanya apakah itu tetap 

dilaksanakan, dimodifikasi atau ditinggalkan. 

b) Evaluasi berfungsi diagnostik, dengan melihat hasil akan 

mengetahui berbagai kelemahannya dari apa yang telak 

dilaksanakan selama ini. 

Sejalan dengan itu, Renal Kasali juga memaparkan bahwa 

untuk mengetahui apakah prosesnya sudah selesai atau belum, 

seorang praktisi hubungan masyarakat  perlu melakukan evaluasi 

atas langkah-langkah yang telah diambil.
52

 

Sehingga, adanya evaluasi tersebut program hubungan 

masyarakat dapat diketahui ketercapaian maupun kegagalan 

program-program yang telah dilaksanakan. Program yang berjalan 

dengan baik dan mendapatkan respon yang baik harus di tingkatkan 

lagi. 

2. Pengembangan Lembaga Pendidikan Pesantren 

a. Lembaga Pendidikan Pesantren 

1) Pengertian Pesantren 

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang 

tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama 
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(komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui 

sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya dibawah 

kedaulatan dari leadership seorang (Kiai) dengan ciri khas yang 

bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal. Kiai 

pesantren adalah mereka yang memusatkan perhatiannya pada 

aktivitas mengajar di pesantren untuk meningkatkan kualitas SDM 

(Sumber Daya Manusia) masyarakat melalui pendidikan.
53

 

Pengertian pesantren juga diungkapkan oleh Muljono 

Damopoli dalam bukunya yang berjudul Pesantren Modern IMMIM 

(Ikatan Masjid Mushola Indonesia Makasar) bahwa pesantren 

sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, 

memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam 

dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman 

perilaku sehari-hari.
54

 

Pada umumnya sebuah pondok pesantren dikembangkan oleh 

seorang kiai yang kemudian dijadikan seorang pemimpin pondok 

pesantren, dan perkembangan sebuah pondok pesantren tidak 

terlepas dari peran sentral seorang kiai, yang berperan sebagai 

pendidik sekaligus menjadi pimpinan pada lembaga pondok 

pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat membentuk karakter 
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dan kepribadian santri, mereka diajarkan sopan santun, 

kesederhanaan hidup dan rasa kekeluargaan. 

Hampir dapat dipastikan lahirnya pondok pesantren berawal 

dari beberapa elemen dasar yang selalu ada didalamnya dan tidak 

bisa dipisahkan satu sama lain. Elemen dasar tersebut yaitu kiai, 

santri, pondok, mushalla, dan pengajian kitab kuning. 

2) Tujuan 

Adapun tujuan pendidikan pondok pesantren itu sendiri  

dibagi dua, yaitu: 

a) Tujuan Umum 

Membimbing peserta didik (santri) untuk menjadi manusia 

yang berkpribadian Islami yang sanggup menyiarkan Islam 

melalui ilmu dan amalnya. Tujuan ini merujuk kepada firman 

Allah SWT., dalam Surat Adz-Zariyat ayat 56: 

                 

 

Artinya: Dan aku tidak meciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
55

 

 

b) Tujuan Khusus 

Mempersiapkan peserta didik (santri) untuk menjadi 

manusia yang alim dalam ilmu agama yang telah diajarkan oleh 
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kiai sehingga mampu mengamalkan segala ilmunya untuk 

menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan umat.
56

 

3) Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren 

Selain tujuan diatas, ada pula nilai-nilai pendidikan yang 

terdapat dalam pesantren yang mana terimplikasi dalam panca jiwa 

pondok pesantren sebagai berikut: 

a) Jiwa keikhlasan: jiwa keikhlasan tercermin dalam segala 

rangakain sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual. 

Jiwa ini terbentuk karena adanya keyakinan kepada Allah SWT, 

bahwa suatu kebaikan yang kita lakukan akan digantikan dengan 

kebaikan pula dan begitupun sebaliknya. 

b) Jiwa kesederhanaan: kesederhanaan tidak berarti pasif, miskin, 

namun mengandung makna kekuatan dan ketabahan hati, dan 

kesederhanaan ini menjadi ciri khas santri. 

c) Kemandirian: kesanggupan membentuk kondisi pesantren sebagai 

institusi pendidikan Islam yang merdeka. 

d) Ukhuwah Islamiyah: kehidupan di pondok pesantren diliputi 

dengan suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala suka 

dan duka dirasakan bersama. 

e) Jiwa bebas: bebas memilih jalan hidup dan masa depan dengan 

optimis dan berjiwa besar dalam menghadapi segala 

permasalahan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam. 
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b. Aspek Pengembangan Lembaga Pendidikan 

Aspek-aspek lembaga pendidikan yang dikembangkan meliputi: 

1) Aspek akademik, 2) Aspek tenaga kependidikan, 3) Aspek tenaga 

administrasi, 4) Aspek kesiswaan, 5) Aspek sarana dan prasarana, 6) 

Aspek pembiayaan, 7) Aspek kurikulum.
57

 

Selain itu, Baharuddin mengklasifikasikan pengembangan 

lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan 

kurikulum dan pembelajaran, 2) Pengembangan personalia, 3) 

Pengembangan peserta didik, 4) Pengembangan administrasi, 5) 

Pengembangan sarana dan prasarana, 6) Pengembangan pembiayaan, 7) 

Pengembangan partisipasi masyarakat
.58 

Dari beberapa pendapat di atas, secara umum aspek-aspek 

pengembangan lembaga pendidikan Islam, yaitu:
59

 

1) Kurikulum 

Kurikulum sering diibaratkan sebagai paru-paru lembaga 

pendidikan. Kurikulum suatu lembaga pendidikan pada dasarnya 

merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila 

tujuan pendidikan kurang atau tidak berhasil maka orang akan 

cenderung untuk meninjau kembali kurikulumnya. Dengan demikian 

kurikulum perlu direncanakan dan disusun dengan baik.
60
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2) Personalia 

Dalam berlangsungnya kegiatan pendidikan unsur Sumber 

Daya Manusia (SDM) merupakan unsur terpenting, karena 

kelancaran pelaksanaan program pendidikan sangat ditentukan oleh 

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankannya. 

Selain itu, sebaik apapun kepemimpinan kepala sekolah/madrasah 

tanpa ditunjang dengan SDM yang kompeten hasilnya tidak akan 

optimal.
61

 Oleh karena itu, pengembangan SDM perlu diperhatikan. 

Pengembangan SDM berupa pengembangan pendidik, peserta didik, 

pegawai, dan peran serta masyarakat.  

3) Peserta didik 

Peserta didik merupakan sentral layanan pendidikan di 

sekolah/madrasah atau pesantren. Peserta didik adalah individu yang 

memiliki kepribadian, tujuan, cita-cita hidup, dan potensi diri.
62

 Oleh 

karena itu peserta didik tidak bisa diperlakukan dengan semena-

mena, dan tentunya semua kegiatan yang ada di lembaga pendidikan 

diarahkan agar peserta didik mendapat layanan pendidikan yang 

baik. Dengan demikian lembaga pendidikan dapat terus 

meningkatkan kualitas dan daya guna secara bersama-sama dan 

menyeluruh dalam mewujudkan visi dan misi lembaga pendidikan 

baik sekolah/madrasah tersebut. 
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4) Sarana dan prasarana 

Pengadaan sarana dan prasarana ditentukan dengan 

kebutuhan yang ada di pesantren atas kerjasama antara pesantren, 

pemerintah baik pusat maupun daerah.
63

 Sarana dan prasarana 

merupakan bagian dari alat-alat pendidikan untuk menunjang 

keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya 

pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang baik untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila sarana dan prasarana 

suatu lembaga itu baik maka proses pembelajaran akan berjalan 

dengan baik dan lancar. 

5) Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan hal yang cukup mendasar di lembaga 

pendidikan, karena seluruh komponen yang ada di lembaga 

pendidikan erat kaitannya dengan komponen uang. Dalam hal ini, 

pembiayaan juga menentukan kesuksesan untuk mencapai visi, misi 

dan tujuan lembaga pendidikan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan 

antara yaitu: anggaran pendapatan dan belanja pondok pesantren, 

penerimaan keuangan, pembukuan keuangan, 

6) Partisipasi masyarakat 

Masyarakat merupakan partner lembaga pendidikan untuk 

melaksanakan pendidikan. Kerjasama yang terjalin dengan 
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masyarakat sangat untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, 

kepemilikan, dan dukungan operasional baik moral maupun 

finansial. Selain itu, peran serta masyarakat dan menjalin kerjasama 

dengan pihak lain juga diperuntukkan sebagai upaya pengembangan 

lembaga pendidikan. 

c. Strategi Pengembangan Lembaga Pondok Pesantren 

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian strategi 

pengembangan lembaga pendidikan antara lain: 

1) Menurut Mut Chiristene S Becker 

Strategi pengembangan menurut lembaga pendidikan adalah 

proses perubahan berencana terhadap orang-orang yang ada dalam 

organisasi secara keseluruhan. 

2) Menurut Richard Backhard 

Strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah usaha 

menyeluruh, yang memerlukan dukungan dari pimpinan atas yang 

dirancang untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi 

melalui penggunaan beberapa teknik intervinsi dengan menerapkan 

pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku. 

3) Menurut James L. Gibson 

Strategi pengembangan lembaga adalah suatu proses yang 

meningkatkan efektifitas keorganisasian dengan mengintegrasikan 

keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan tujuan 

organisasi. Secara khusus proses ini merupakan usaha mengadakan 
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perubahan secara berencana yang meliputi sistem total sepenjang 

periode tertentu, dan usaha mengadakan perubahan ini berkaitan 

dengan misi organisasi. 

4) Menurut Miles and Schmuch 

Strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah usaha 

yang terencana dan berkelanjutan untuk menerapkan ilmu perilaku 

guna pengembangan sistem dengan menggunakan metode-metode 

refleksi dan analisa diri.
64

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan strategi 

pengembangan lembaga pendidikan adalah cara atau strategi berencana 

guna mengembangkan dan meningkatkan lembaga pendidikan yang 

memerlukan usaha untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi di 

masa yang akan datang. 

Dalam upaya pengembangan pondok pesantren ada dua hal yang 

perlu diperhatikan yaitu pengembangan dari segi ekstrenal dan internal. 

Adapun pengembangan dari segi eksternal sebagai berikut:
65

 

1) Selalu menjaga citra pondok sesuai dengan harapan masyarakat. 

Oleh karena itu mutu keluaran atau output pondok harus mempunyai 

nilai lebih dari keluaran pendidikan lain yang sederajat. 

2) Pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional dan santrinya 

adalah bagian dari integral masyarakat karena mereka dipersiapkan 

untuk memikul tanggungjawab dalam masyarakat. Oleh karena itu 
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dalam menjalankan lembaganya harus peduli terhadap aturan main 

dalam mengatur pendidikan nasional. 

3) Santri-santri dalam pondok pesantren dipersiapkan untuk 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk. 

4) Pondok pesantren terbuka terhadap perkembangan dan temuan-

temuan ilmiah dalam masyarakat, termasuk temuan baru dalam 

pendidikan. 

5) Pondok pesantren hendaknya bisa dijadikan sebagai pusat studi 

(laboratorium agama) guna kepentingan bangsa dan umat Islam pada 

khususnya. 

Sedangkan pengembangan dari segi internal hal yang perlu 

dilakukan yaitu: 

1) Materi pendidikan Islam pada umumnya maupun pendidikan pondok 

pesantren khususnya bisa menyatu dengan baik antara aspek intelek-

emosional agama spiritual, dan kinerja psikomotor. 

2) Tenaga pengajar pada pondok pesantren. Memperbaiki proses cara 

pengajaran guna mengembangkan daya nalar, kritik, dan kreativitas 

anak. 

3) Sarana pendidikan. Hampir bisa dipastikan faktor yang menetukan 

yaitu sarana belajar yang lengkap seperti ruang belajar yang baik, 

media belajar, dan lainnya. 

4) Aktivitas kesantrian. Aktivitas kesantrian selain kegiatan keagamaan 

maka perlu berolah raha, seni, koperasi, dan lain sebagainya. 
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3. Manajemen Program Hubungan Masyarakat dalam Pengembangan 

Pesantren 

Ada beberapa alasan mengapa hubungan masyarakat penting untuk 

pengembangan lembaga pendidikan di pesantren, yaitu:
66

 

a. Memelihara kelangsungan hidup pondok 

b. Meningkatkan mutu pendidikan di pondok yang bersangkutan 

c. Memperlancar proses belajar mengajar 

d. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam 

pengembangan dan pelaksanaan program. 

Berikut ini beberapa kegiatan yang dilakukan terkait manajemen 

program hubungan masyarakat dalam mengembangkan lembaga 

pendidikan pesantren, yaitu: 

1) Perencanaan 

Perencanaan disusun berdasarkan berbagai macam persepsi 

yang akan membentuk visi, misi, tujuan dan strategi serta sasaran 

organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahap ini opini, 

sikap, dan ide-ide yang ada digunakan untuk menetapkan program 

hubungan masyarakat yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan 

pihak yang berkepentingan. 

2) Pengorganisasian 

Pada tahap ini meliputi koordinasi dan pembagian pekerjaan, 

pelaksana, dan penentuan waktu kegiatan. Praktisi hubungan 
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masyarakat akan mengkoordinasi kegiatan, kemudian membentuk tim 

yang bertugas membantunya dengan persetujuan pimpinan, mengatur 

pembagian kerja tim, jadwal kegiatan beserta sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian 

program dan kegiatan dalam mengembangkan pesantren diantaranya: 

a) Adanya pembagian kerja dan wewenang dalam kepengurusan 

b) Adanya koordinasi kegiatan 

c) Adanya pimpinan, bawahan, dan pelaksana 

d) Adanya kaderisasi dalam kepengurusan pondok pesantren 

Terkait dengan hal tersebut, hubungan masyarakat diharapkan 

bisa menjalin komunikasi positif agar bisa memunculkan rasa saling 

pengertian, mengisi, dan membantu, serta tidak ada tumpang tindih 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

3) Pelaksanaan 

Menurut Linggar Anggoro kegiatan yang terdapat dalam proses 

pelaksanaan dalam pengembangan lembaga pendidikan, antara lain:
67

 

a) Memperkenalkan kegiatan yang akan dan sedang diselenggarakan 

lembaga pendidikan kepada masyarakat. 

b) Mensosialisasikan kepada masyarakat secara intensif terhadap 

kebijakan yang berkaitan dengan akademis, keuangan dan 

sebagainya agar persepsi masyarakat tidak keliru. 
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Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan hubungan 

masyarakat adalah orang tua siswa, masyarakat sekitar, masyarakat luas 

yang berkepentingan dengan lembaga dan lain sebagainya. Praktisi 

hubungan masyarakat adalah pengendali utama manajemen hubungan 

masyarakat di pesantren sehingga sudah selayaknya menjadi kreator 

utama dalam mensosialisasikan/mempublikasikan profil, visi, misi, 

program, dan kegiatan yang menjadi aktivitas rutin pesantren. 

4) Evaluasi 

Proses evaluasi dalam program hubungan masyarakat terdapat 2 

tahap, yaitu sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi 

yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan dan program berlangsung. 

Sedangkan evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan 

setelah kegiatan atau program hubungan masyarakat dilakasanakan. 

Evaluasi program hubungan masyarakat harus diketahui secara 

keseluruhan dimulai dari persiapan, implementasi, dan dampak. 

Menurut Lattimore, Evaluasi dalam manajemen hubungan 

masyarakat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Persiapan 

Persiapan yang dimaksud merupakan mengkaji kecukupan informasi 

yang terkumpul meliputi pengaturan dan isi materi program, 

pengemasan serta presentasi materi program yang telah di buat. 
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b) Implementasi 

Implementasi ini untuk mengukur jumlah pesan yang terkirim, 

jumlah pesan yang mendapat respon, jumlah penerimaan pesan, 

warga yang mengikuti kegiatan pesantren dan lain sebagainya. 

c) Dampak 

Mengevaluasi dampak terkait apa yang menjadi sasaran dari 

program dan aktivitas hubungan masyarakat yang terealisasikan.
68

 

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam melakukan manajemen 

program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan 

memerlukan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
69

 Pada bab ini mengulas 

mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, 

teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap 

penelitian. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah untuk menemukan informasi 

yang mendalam terkait fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dan 

dideskripsikan sehingga menghasilkan makna dan mudah difahami orang 

lain.
70

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi 

kasus. Dalam studi kasus, peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata melalui 

pengumpulan data mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi 

untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait fenomena yang 

terjadi.
71

 Menurut Creswell dalam Puji Rianto mengemukakan bahwa studi 
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kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendefinisikan suatu 

kasus tertentu.
72

 

Sesuai dengan metode dan jenis penelitian yang digunakan yaitu 

metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, maka 

penelitian yang dilakukan berusaha untuk mendeskripsikan tentang 

“Manajemen Program Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi”. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak 

dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, 

peristiwa, teks dan sebagainya). Adapun lokasi yang dijadikan objek peneliti 

adalah di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Dusun Patoman Desa 

Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. 

Lokasi tersebut dipilih dengan berbagai pertimbangan dan sesuai 

dengan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di lembaga tersebut, 

karena Pondok Pesantren Sunan Gunungjati berlokasi di desa yang 

masyarakatnya banyak beragama Hindu. Selain itu juga memiliki program 

unggulan kelas diniyah yaitu satu tahun bisa membaca kitab kuning 

menggunakan metode Sidogiri, tahfidzul Qur‟an, pelatihan membuat 

kerajinan, Kajian rutin dan Istighosah, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 
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yang kesemuanya itu tidak lepas dari peran masyarakat dan mampu membuat 

lembaga pendidikan pesantren berkembang. 

C. Subyek Penelitian 

Pada tahap ini, peneliti menentukan beberapa informan sebagai 

subyek penelitian yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang 

masalah penelitian. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti 

menggunakan teknik purposive untuk menentukan siapa yang menjadi 

sumber data yang peneliti tuju. Teknik purposive dilakukan dengan 

mengambil orang-orang terpilih yang memenuhi ciri-ciri spesifik yang 

dibutuhkan dalam penelitian penulis.
73

 

Purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

teliti, sehingga akan memudahkan peneliti untuk mengetahui situasi yang 

diteliti.
74

 Subyek yang dipilih haruslah subyek yang berkaitan dengan obyek 

yang diteliti. Pertimbangan yang ditetapkan oleh peneliti yaitu orang-orang 

yang dianggap memahami dan mengerti tentang tujuan yang dimaksud 

peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui situasi yang akan 

diteliti. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan informan. 
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Dalam penelitian ini subyek penelitian atau informan yang terlibat antara 

lain: 

a. Pengasuh yaitu KH Ismail Marzuki 

b. Penanggungjawab Humas yaitu M. Yudi Hermawan 

c. Ketua pondok putra dan putri yaitu 

1) Abdul Rohim 

2) Nesa Indira Pratama 

d. Asatidz yaitu 

1) Abdul Rohim  

2) Lailatul Maulida 

e. Masyarakat yaitu Nur 

f. Santri yaitu Siti Aisah 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai pendukung dari 

data primer yang berupa hasil observasi, dokumentasi, serta berbagai 

referensi yang berupa data buku, skripsi, tesis, jurnal yang menjelaskan 

tentang manajemen hubungan masyarakat. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data yang memenuhi standar dan bermutu.
75

 Beberapa teknik pengumpulan 

data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari 

aspek psikologis dan biologis. Pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung yang dibantu dengan instrumen. Observasi dilakukan dengan 

cara peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung dan melihat 

dengan mata dan kepala sendiri mengenai fenomena yang terjadi, 

mendengar, dan kemudian mencatat dan menganalisis. 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti tidak ikut andil dalam kegiatan 

yang dilakukan. Peneliti hanya mengamati dan mencatat mengenai objek 

penelitian. 

Adapun peneliti melakukan observasi terhadap manajemen 

program hubungan masyarakat yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program. Adapun alat yang 

digunakan untuk membantu selama melakukan observasi adalah 

handphone untuk merekam suara dan gambar serta buku catatan. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap data 

yaitu: profil dan sejarah pondok pesantren, unit pendidikan, data pendidik, 

data santri, struktur pengurus, program hubungan masyarakat, visi dan 

misi, sarana dan prasarana 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah interaksi antar dua orang yang berupa 

pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 



 

 

59 

melahirkan konstruksi makna yang mendalam pada suatu topik tertentu.
76

 

Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif ini adalah semi terstruktur 

dimana dalam wawancara ini peneliti menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka dan penggunaannya lebih fleksibel serta panduan wawancara 

berasal dari pengembangan topik. 

Wawancara penelitian ini difokuskan pada manajemen program 

hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. Adapun 

peneliti melakukan wawancara terhadap data yaitu: profil pondok 

pesantren, rogram hubungan masyarakat, perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan evaluasi program hubungan masyarakat, pembelajaran 

kitab, tahfidzul Qur‟an, kajian rutin, istighosah, grebek santri, pelatihan 

membuat kerajinan, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan haflah 

akhirussanah. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Dalam penelitian kualitatif dokumen menjadi pelengkap 

metode observasi dan wawancara.
77

 Seperti buku-buku, gambar, catatan 

harian, notulen rapat, dan mengenai data terkait profil Pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. Metode ini sebagai alat untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul proposal penulis. 

Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi yaitu: 
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a. Profil Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

c. Program kerja Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

d. Struktur lembaga Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

e. Data santri Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

f. Data guru Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

g. Sarana dan prasarana Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

h. Data foto kegiatan program hubungan masyarakat di Pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

E. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data 

dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang 

bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian yang 

sesuai dengan kondisi sebenarnya. Langkah-langkah analisis data kualitatif 

menurut Miles, Huberman, dan Saldana sebagai berikut:
78

 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Kondensasi merujuk pada proses memilih, memfokuskan, 

menyederhanakan, membuat abstraksi data dari catatan lapangan, interview, 
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transkip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Kesimpulannya bahwa 

proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara 

kemudian dipilih manakah yang sesuai dengan fokus penelitian yang 

dibutuhkan peneliti. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

atau dengan teks yang bersifat naratif. Analisis kualitatif akan menjadi valid 

jika pada penyajian datanya baik. Dengan menyajikan data, maka peneliti 

akan mudah memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Pada tahap ini pula hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan 

kajian masing-masing. 

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan simpulan atau verifikasi. Simpulan yang dibuat 

harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan 

penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Simpulan 

penelitian bukan ringkasan penelitian.
79

 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dan sumber yang 
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telah ada.
80

 Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam melakukan penelitian 

kualitatif tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran saja, namun lebih 

kepada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya atau lokasi penelitian 

yang telah ditentukan. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan dari sumber yang 

sama. Hal ini dengan membandingkan data hasil wawancara antara beberapa 

informan dengan hasil observasi dan isi dokumentasi yang terkait dengan 

penelitian. Triangulasi teknik di gunakan untuk menguji kredibilitas data 

yang telah diperoleh dari lapangan, adapun teknik yang digunakan seperti 

teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Dengan demikian, triangulasi sumber dan teknik tersebut digunakan 

untuk menghasilkan data yang lebih mendalam untuk sebuah hasil penelitian 

tentang Manajemen Program Hubungan Masyarakat dalam Pengembangan 

Pesantren di Pondok Pesantren Sunan Gungjati Banyuwangi. 
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G. Tahap-Tahap Penelitian 

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan 

melalui prosedur kerja yang berurutan. Keurutannya diperlihatkan melalui 

cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian 

dilalui tahapan-tahapan yaitu: tahapan sebelum lapangan (persiapan), tahap 

lapangan (pelaksanaan), analisis data dan penulisan laporan. 

1. Tahap Persiapan 

a. Observasi dan wawancara awal 

b. Mengidentifikasi masalah 

c. Pengajuan judul penelitian ke Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 

d. Melakukan kegiatan pustaka yang sesuai dengan judul penelitian 

e. Menyusun rancangan penelitian diantaranya judul, konteks, fokus, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode pengumpulan data. 

f. Menentukan informan 

g. Membuat matrik 

h. Mengurus surat perizinan penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Memasuki atau turun ke lapangan 

b. Menyerahkan surat izin penelitian 

c. Melakukan interaksi dengan informan dengan baik 

d. Memulai mencari data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

e. Mengevaluasi data 
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3. Tahap Analisis Data 

a. Menyajikan hasil wawancara dalam bentuk hasil daftar wawancara 

b. Menganalisis data 

c. Menyajikan data dalam bentuk laporan 

d. Menyempurnakan laporan dengan merevisi data 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Sebagaimana diterangkan pada teknik analisis data, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif (pemaparan), dan data yang 

diperoleh peneliti baik dari hasil observasi, dokumentasi, maupun wawancara 

dari pihak-pihak yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan akan 

dipaparkan pada bagian ini. Uraian berikut ini adalah salah satu upaya untuk 

mendeskripsikan keberadaan dari lokasi penelitian serta mendeskripsikan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun data-data yang dipaparkan dan 

dianalisis oleh peneliti sesuai fokus penelitian. Untuk lebih jelasnya adalah 

sebagai berikut. 

1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

Berdasarkan hasil studi dokumen dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa Pondok Pesantren Sunan Gunungjati yang terletak di Dusun 

Patoman, Desa Waktukebo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten 

Banyuwangi, Jawa Timur, ± 2 km dari Kota Kecamatan Blimbingsari, ± 15 

km dari Kota Banyuwangi dan ± 285 km dari Kota Propinsi Jawa Timur. 

Luas area Pondok Pesantren Sunan Gunungjati ± 1 Ha yang ditempati 

bangunan Sekitar 8.000 M³. Didirikan oleh KH. Ismail Marzuki bersama 

istrinya yaitu Nyai Siti Zulaikha dengan Akta Notaris Nomor 59 dengan 
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Keputusan Menkumham RI No AHU.06087.50.10.2021 dengan nomor 

statistik pondok pesantren 510035100123.
81

 

Bermula pada tahun 2003 KH. Ismail Marzuki mendirikan Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an (TPQ) dengan 3 santri putra dan 5 santri putri, 

kemudian tahun 2004 jumlah santri semakin bertambah, dan didirikanlah 

kelas Diniyah. Pada tahun 2005, KH. Ismail Marzuki resmi membuka 

Yayasan Pondok Pesantren Sunan Gunungjati. 

Hingga pada sekarang ini tepatnya tahun ajaran 2021-2022, jumlah 

santri yang murni bermukim di pondok kurang lebih 204 santri putra dan 

putri dan menjadi cabang Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan secara resmi 

terkait kurikulum pembelajarannya dengan nomor registrasi cabang 282 dan 

sudah melakukan pengiriman guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri 

Pasuruan. 

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

Berdasarkan hasil studi dokumen yang dilakukan peneliti visinya 

adalah mencetak santri yang berilmu, berakhlaqul Karimah dan senantiasa 

berjuang di masyarakat. Adapun misi Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

ialah belajar intensif di pondok pesantren, menerapkan slogan tidak ada 

waktu tanpa belajar, menyiapkan santri dengan membekali kemampuan 

dasar baik pengetahuan umum maupun agama agar mampu 
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mengembangkan hidupnya, dan membangun komunikasi positif demi 

terwujudnya ukhuwah islamiyah.
82

 

3. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

Berdasarkan hasil studi dokumen yang dikaji oleh peneliti bahwa 

pengasuh sekaligus ketua yayasan Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

yaitu KH. Ismail Marzuki. Adapun struktur kepengurusannya di bagi 

menjadi kepengurusan putra dan putri. Dalam hal ini, Nyai Siti Zulaikha 

istri dari KH Ismail Marzuki juga membantu dalam kepengurusan putri. 

Dalam hal ini, KH. Ismail Marzuki juga menjabat sebagai Ketua Yayasan 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. Di dalam 

menjalankan kegiatan yang ada, tentunya di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati juga dibantu oleh pengurus harian yang meliputi kepengurusan 

putra dan putri. 

Kepengurusan putra Pondok Pesantren Sunan Gunungjati yang 

terdapat di sini adalah Ketua pondok yaitu Ustadz Rohim yang sekaligus 

sebagai pengajar, Sekretaris yaitu M. Yudi Hermawan, Devisi Pendidikan 

yaitu Ardava Ghifara Putra, Devisi Keamanan yaitu M Ali Wafa dan Moh. 

Iqbal Firdaus Akbar, Devisi Kesehatan yaitu Agus Siswanto dan Amir 

Mahmud, Devisi Kebersihan yaitu Ahmad Roziqin, Alfin Alfarizi Anam 

Asyura, dan Rama Ana Lendra, Devisi Pembangunan yaitu Rahmad Bin 

Tunin dan Syaikhul Riyan Hidayat, Petugas Koperasi yaitu Agung 
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Pamungkas, Petugas Dapur yaitu Achmad Husaini dan Irfan Hidayat, 

Petugas Masjid yaitu Hanif Mulyana Hafizd dan Ebiedur Zulfa Ries. 

Adapun kepengurusan putri Pondok Pesantren Sunan Gunungjati antara lain 

Ketua pondok yaitu Nesa Indira Pratama, Sekretaris yaitu Vira Daton 

Amelia, Bendahara yaitu Ela Indah Tri Lestari, Devisi Pendidikan yaitu Inda 

Riadlotus Soimah, Devisi Keamanan yaitu Bilqis Ainun Nabilatul Azahra 

dan Lailatus Zulfa, Devisi Kebersihan yaitu Ilmiyatul Khotimah dan Siti 

Lailatul Aniul Jadidah, Devisi Kesehatan yaitu Ayu Fauziah Nur Bintang 

dan Khusnia.
83

 

4. Unit-unit Pendidikan Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

Berdasarkan hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati memiliki beberapa unit pendidikan 

terdiri dari non formal dan formal. Unit pendidikan non formal yaitu TPQ 

Sunan Gunungjati, Diniyah Sunan Gunungjati, Tahfidz al-Qur‟an, dan Kelas 

unggulan. Adapun pendidikan formalnya yaitu SMP Islam Sunan 

Gunungjati dan SMK Sunan Gunungjati.
84

 

5. Kondisi Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

Berdasarkan hasil studi dokumen dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti, terdapat beberapa kondisi yang perlu dipaparkan yaitu: 
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a. Kondisi Guru 

Berdasarkan hasil dokumen yang dikaji oleh peneliti bahwa di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati memiliki 8 guru. Adapun guru-guru 

tersebut 5 berasal dari Pondok Pesantren Karang Panas Pasuruan, 1 

berasal dari Pesantren Darul Qur‟an Takhassus, dan 2 lainnya berasal 

dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Dari Pondok Pesantren Karang 

Panas Pasuruan yaitu Imam Maliki, Nur Muhammad Wahyudi, Khoiril 

Maulida, Rohmatus Sa‟diyah, dan Silvi Amalia. Dari Pesantren Darul 

Qur‟an Takhassus yaitu Lailatul Maulida. Dari Pondok Pesantren 

Sidogiri Pasuruan yaitu Abdul Rohim dan Fuadi.
85

 

Tentunya dalam pembelajaran terdapat guru/asatidz yang 

memberikan dan menyalurkan ilmunya kepada santri. Dalam hal ini, 

pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sunan Gunungjati yaitu 

KH. Ismail Marzuki juga berkontribusi sebagai guru salah satunya untuk 

menerima sorogan kitab kuning para santri. 

Adapun guru yang mengajar di SMP Sunan Gunungjati berjumlah 

10 guru antara lain Lutfiatul Hidayati S.Pd, Siti Kholifah S. Kom, Siti 

Nurhasannah S.Kom, Inda Riyadlotus S, Abdul Hadi S.Pd, Dewi 

Maesyaroh S.Pd, Ladayna Khulus Utami, Nila Fuhkro S.Si, M. Yudi 

Hermawan, dan Randi Dwi Vigiansyah. Sedangkan di SMK Sunan 

Gunungjati terdapat 10 guru antara lain, Abdul Hadi S.Pd, Nikmatus 

Soleha S.Si, Yasinta Indriyani S.Pd, Ida Majida S.Pd, Nisa‟ul M, 
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Khusnia, Nur Aini S.Pd, Herlina Suci S.Pd, Helmi Isrofi A.Md, dan 

Afkarina M S.Pd.
86

 

b. Kondisi Santri 

Berdasarkan hasil dokumen yang dikaji oleh peneliti, sampai pada 

tahun ajaran 2021/2022 jumlah santri Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi yaitu 213 santri.
87

 Santri tersebut santri 

yang berasal dari luar daerah dan bermukim sekaligus menempuh 

pendidikan formal baik di SMP Islam Sunan Gunungjati maupun SMK 

Gunungjati.  

Adapun santri yang menempuh pendidikan di SMP Islam Sunan 

Gunungjati berjumlah sekitar 165 anak, dan jumlah santri yang 

menempuh pendidikan di SMK Sunan Gunungjati  yaitu 48 anak. 

c. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan hasil observasi yang dikaji oleh peneliti bahwa 

sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

sudah cukup mendukung dalam pembelajaran yaitu: Masjid Sunan 

Gunungjati yang digunakan untuk santri khusunya santri putra untuk 

beribadah maupun belajar ketika sedang tidak ada pelajaran. Selain itu, 

masjid ini juga bisa digunakan masyarakat sekitar untuk beribadah 

misalnya melaksanakan sholat jum‟at karena letak masjid berada diluar 

pondok dan berdampingan langsung dengan masyarakat sekitar. Di 
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masjid tersebut juga sering diadakan kegiatan pengajian pondok, 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan lain sebagainya. 

Selain itu, fasilitas yang ada ialah Musholla Putri, rumah 

pengasuh sekaligus tempat penyimpanan buku atau kitab yang akan 

digunakan. Ada juga beberapa kamar yang masing-masing disediakan 

lemari tempat santri meletakkan barang-barangnya yaitu 6 asrama putra 

dengan 18 kamar, 3 asrama putri dengan 10 kamar, 2 kamar pengurus. 

Tempat ini juga ditunjang dengan fasilitas 1 ruang aula, 4 kantor, 1 dapur 

umum, 2 gedung unit pendidikan yang masing-masing terdiri dari 2 

lantai, 2 kantin/ koperasi, 1 lapangan olah raga futsal, 1 lapangan olah 

raga bola voly, 30 kamar mandi, 2 jemuran, dan 2 area parkir yang cukup 

luas.
88

 

6. Kondisi dan Posisi Humas di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi 

Hubungan masyarakat di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

memiliki posisi yang sangat penting. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

KH Ismail Marzuki selaku pengasuh, bahwa: 

Jadi humas di lembaga pondok pesantren itu sangat penting, karena 

masyarakat lingkungan pondok pesantren itu sekaligus menjadi 

benteng lembaga pondok pesantren. Maka yang terpenting bagi 

pondok pesantren itu bisa menjalin silaturrahmi antara hubungan 

kepada masyarakat. Apalagi dalam membangun lembaga ngge, pasti 

masyarakat memiliki pengaruh besar. Meskipun lingkungan pondok 

pesantren itu tidak membantu berupa material, tapi ikut membantu 

mendukung dan berpartisipasi di setiap kegiatan serta turut menjaga 

keamanan pondok pesantren itu cukup luar biasa. Jadi humas itu 

                                                             
88

 Peneliti, “Buku Besar Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi”, 

Studi Dokumen, 5 Juli 2021 



 

 

72 

sangat penting yang tentunya harus dijaga dan selalu kita 

perhatikan.
89

 

 

Hubungan masyarakat di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi dan 

dukungan masyarakat pada setiap kagiatan yang diadakan pesantren, namun 

juga berperan dalam menjaga keamanan lingkungan pesantren. Mengenai 

struktur kehumasan beliau juga memaparkan bahwa: 

Untuk humas disini memang tidak ada struktur khusus mbak, saya 

langsung menunjuk Ustadz yudi untuk mengurusi segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kehumasan dan publikasi. Selain itu kami 

juga menunjuk para alumni yang berkeluarga dan berdomisili di 

lingkungan pondok pesantren yang sekaligus kami jadikan keamanan 

luar. Terkait tugas itu ngge saya sendiri yang mengkoordinir dan 

nanti juga ada rapat bulanan khusus humas setiap bulan untuk 

evaluasi.
90

 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi dan posisi 

hubungan masyarakat di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi langsung dijalankan oleh KH Ismail Marzuki itu sendiri 

melalui aktivitasnya sehari-hari. Beliau tidak membentuk kehumasan secara 

terstruktur namun langsung menunjuk penanggungjawab humas dan 

menunjuk beberapa alumni yang berdomisili di lingkungan pesantren. 

Hubungan masyarakat di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati menjadi hal 

yang sangat penting terutama dalam upaya pengembangan lembaga. Tanpa 

adanya hubungan masyarakat yang baik akan menjadi penyebab kurangnya 
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kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, sehingga perkembangan 

lembaga juga akan lambat. 

B. Penyajian Data Dan Analisis 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa penelitian 

ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka berikut ini 

adalah data yang disajikan oleh peneliti berdasarkan fokus penelitian. 

1. Perencanaan Program Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama di lokasi, dapat diketahui 

bahwa perencanaa program hubungan masyarakat dalam pengembangan 

lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi terdapat beberapa langkah, yaitu: 

a. Analisis Kebutuhan 

Langkah pertama dalam tahap perencanaan ini yaitu hubungan 

masyarakat menganalisa kebutuhan berdasarkan tujuan dan visi pesantren 

yang sudah ditetapkan sebelumnya, adapun kekurangan sebelumnya 

dapat dijadikan pijakan untuk membuat perencanaan baru. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Ustadz Yudi: 

Pesantren ini masih belum lama berdiri dan lokasinya pun di 

pelosok desa, sehingga pengasuh dan semua jajaran pengurus 

pondok memiliki PR penting untuk mampu membuat pesantren 

ini berkembang. Langkah awal yang perlu dilakukan yakni 
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menganalisa dan meneliti apa yang menjadi kebutuhan pesantren 

dan masyarakat.
91

 

 

Adapun tujuan analisis kebutuhan tersebut adalah untuk 

menyusun program hubungan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan, 

situasi, dan kondisi yang ada di Pesantren maupun masyarakat. Setelah 

mengetahui kondisi maupun masalah yang terjadi, kemudian masalah 

tersebut di kelompokkan serta dimusyawarahkan yang nantinya akan 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program. 

Sehingga masyarakat akan lebih percaya dan mendukung penuh 

setiap program-program yang dilaksanakan, dengan kepercayaan tersebut 

pesantren akan mampu berkembang dan mampu menghasilkan kualitas 

yang baik pula. 

b. Musyawarah 

Tahap setelah menganalisa yakni melakukan musyawarah, karena 

semua program dengan berbagai permasalahannya tentu harus di 

musyawarahkan, sehingga dengan adanya musyawarah akan banyak 

pendapat-pendapat yang nantinya dipilah dan dipertimbangkan sebagai 

solusi terbaik. Selain itu, dalam kegiatan musyawarah pula akan 

ditentukan sasaran dan tujuan hubungan kemasyarakatan yang ingin 

dicapai. Seperti yang di paparkan oleh KH. Ismail Marzuki bahwa: 

Sebelum membuat program itu kami melakukan rapat bersama 

dulu, kan nantinya program ini akan dijalankan bersama, dan jika 

ada masalah dan butuh penanganan segera pastinya pengurus 

membicarakannya ke saya. Biasanya pengurus musyawarah sama 
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saya itu setiap 1 bulan sekali mbak, tapi kalok ada masalah tiba-

tiba ngge kita adakan musyawarah dadakan. Setiap tahunnya kami 

juga mengadakan musyawarah untuk mengevaluasi dan 

merencanakan satu tahun kedepan mbak. Selain musyawarah 

dengan pihak pesantren, kami juga musyawarah dengan 

masyarakat luar pesantren mengenai program yang akan 

dilaksanakan.
92

 

 

Merencanakan program hubungan masyarakat sangat perlu 

menentukan tujuan, dan cita-cita yang hendak dicapai. Sehingga perlu 

adanya musyawarah bersama untuk merencanakan sebuah program yang 

akan dilaksanakan. Musyawarah hubungan masyarakat di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi juga menjadi rapat 

rutinan pesantren, karena program hubungan masyarakatnya di 

realisasikan dalam program-program pesantren. Hal ini juga diperkuat 

dengan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti: 

Pada saat itu, mbak Nesa selaku ketua pondok mengumpulkan 

beberapa anggotanya untuk melaksanakan musyawarah yang 

bertempat di kamar pengurus. Menunggu sekitar 5 sampai 7 

menitan anggotanya berkumpul. Setelah semua berkumpul dan 

membawa alat tulis untuk catatan hasil musyawarah, mbak nesa 

membuka musyawarah tersebut dengan membaca surah al-

fatihah. Kemudian mbak Nesa menyampaikan usulan untuk 

mengadakan kegiatan demonstrasi gabungan satu bulan sekali, 

kemudian usulan ini juga ditanggapi dengan pengurus yang lain. 

Berdasarkan hasil musyawarah, semua anggota setuju dan 

nantinya hal ini akan dirapatkan kembali dengan pengasuh.
93
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Gambar 4.1 

Dokumentasi Musyawarah Internal Pengurus Putri 

 

Di dalam gambar 4.1 adalah kegiatan musyawarah pengurus yang 

dilaksanakan di salah satu pengurus. Mbak Nesa selaku ketua 

pondok membuka dan memimpin musyawarah pada saat itu. 

Beberapa pengurus juga membawa buku catatan dan juga ada 

yang membawa laptop untuk mencatat hasil rapat. 

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

program hubungan masyarakat di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi terbentuk melalui musyawarah internal dan 

beberapa pihak eksternal terkait. Dengan adanya musyawarah program 

yang akan dilaksanakan tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik 

apakah program ini memang benar-benar sangat dibutuhkan dan sesuai 

dengan kondisi pada saat ini atau tidak. Dalam perencanaan program 

humas juga sangat perlu menentukan tujuan yang ingin di capai. 

c. Penyusunan Program 

Setalah menganalisa dan musyawarah, maka pengurus dengan 

persetujuan pengasuh menyusunan program yang nantinya akan 

dilaksanakan, karena program itu sendiri dapat menimbulkan terjadinya 
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hubungan komunikasi dan kerjasama antara pesantren dengan 

masyarakat baik internal maupun eksternal. Adapun program-program 

hubungan masyarakat di pondok Pesantren Sunan Gunungjati meliputi 

kerjasama dengan Pondok Pesantren Sidogiri, instansi pemerintahan, dan 

melalui pendekatan keagamaan yang kemudian diimplementasikan dalam 

program pesantren. 

Berdasarkan pemaparan KH Ismail Marzuki selaku pengasuh, 

bahwa: 

Penyusunan program ini sebenarnya berdasarkan evaluasi tahun 

sebelumnya mbak, respon masyarakat, masalah yang terjadi, 

selain itu juga dari masukan-masukan wali santri yang kami 

tampung. Program ini juga disusun bertahap, karena juga harus 

mempertimbangkan baik-baik program yang mau dijalankan, tapi 

sebisa mungkin memang benar-benar sesuai dengan kondisi, 

situasi dan kebutuhan. Tapi bukan hanya untuk kebutuhan 

pesantren nggeh, tapi juga masyarakat.
94

 

  

Dalam penyusunan program hubungan masyarakat di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati ada beberapa yang dipertimbangkan seperti 

evaluasi tahun sebelumnya, respon masyarakat, masalah yang terjadi dan 

juga masukan-masukan yang berasal dari wali santri.  

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Yudi: 

Program humas di pondok kami ini ada mbak, seperti kerjasama 

dengan lembaga pesantren sidogiri, pemerintah kota Banyuwangi 

juga, ngge kegiatane berupa pembelajaran kitab, tahfidzul qur‟an, 

kajian rutin malam selasa, istighosah, grebek santri, Pelatihan 

membuat kerajian, haflah akhirussanah, Peringatan Hari Besar 

Islam. Pondok kami juga kerjasama dengan Sidogiri mbak, dan 

alhamdulillah adanya kerjasama itu sangat berdampak baik bagi 
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lembaga kami. Untuk waktu pelaksanaan program itu masing-

masing mbak.
95

 

  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga 

pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

melakukan analisis kebutuhan yang bertujuan untuk mencari informasi 

terkait apa saja yang menjadi kebutuhan pesantren dan kebutuhan  

masyarakat. Melakukan musyawarah baik dengan warga internal 

pesantren maupun dengan warga eksternal pesantren. Menyusun program 

kerjasama pesantren dengan beberapa instansi,di antaranya yaitu: a) 

dengan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan; b) dengan Dinas Koperasi 

dan UMKM Banyuwangi; dan c) kegiatan keagamaan dengan 

masyarakat sekitar pesantren. Kemudian program tersebut direalisasikan 

dalam beberapa kegiatan pesantren yaitu pembelajaran kitab dan 

tahfidzul Qur‟an, kajian rutin, istighosah, grebek santri, pelatihan 

membuat kerajinan, haflah akhirussanah, dan Peringatan Hari Besar 

Islam (PHBI). 

2. Pengorganisasian Program Hubungan Masyarakat Dalam 

Pengembangan Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi 

Pengorganisasi program hubungan masyarakat adalah aktivitas 

membagi program sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. 
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Pekerjaan yang dilakukan berbagai pihak yang bertugas akan diatur 

sedemikian rupa agar program yang akan diselenggarakan dapat memenuhi 

sasaran. Dalam tahap pengorganisasian, terdapat 2 hal yang dilaksanakan di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi yakni 

pembagian tugas dan pembuatan jadwal kegiatan. 

a. Pembagian Tugas dan wewenang 

Setiap program hubungan masyarakat yang telah disusun dan di 

implementasikan dalam bentuk program pesantren tentunya harus ada 

pembagian tugas dan wewenang untuk menjalankannya. Pada dasarnya 

setiap pengurus juga bertanggungjawab untuk setiap program yang ada di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati, namun tetap harus ada pembagian 

tugas kemudian menetapkan wewenang agar program maupun kegiatan 

dapat terorganisir dengan baik. Sehingga hal ini juga akan meminimalisir 

kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan karena adanya 

kerancuan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Yudi: 

Setelah program direncanakan kami membagi beberapa orang 

yang dirasa ahli dalam bidangnya dan tidak lupa antar bidang itu 

harus berokoordinasi mbak, karena ngge agar tidak berbenturan 

ngoten.
96

 

 

Hal ini juga didukung dengan pemaparan Ustadz Rohim selaku 

ketua pondok, bahwa:  

Untuk kegiatannya sendiri wonten beberapa mbak, seperti 

demonstrasi, khitobah, bahtsul masail, kajian malam selasa. 

Bulanan, Istighosah. Tahunan kiambek niku maulid nabi, 1 

Muharrom, Akhirussanah, kurang lebih niku mbak. Tapi 
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kegiatan-kegiatan itu ada penanggungjawabnya masing-masing 

nggeh niku pengurus madrasiyah kaleh pengurus ma‟hadiyah. 

Untuk kegiatan khitobah, bahtsul masail, demonstrasi niku yang 

bertanggungjawab pengurus madrasiyah, selebihnya seperti kajian 

malam, istighosah niku tanggungjawabnya pengurus 

ma‟hadiyah.
97

 

 

Hal ini juga ditambahkan oleh Ustadz Yudi: 

Teng kepengurusan niku dibagi maleh mbak, ada kepengurusan 

ma‟hadiyah dan kepengurusan madrasiyah. Untuk Ma‟hadiyah 

diketuai kaleh Ustadz Rohim kalau Madrasiyah ketuanya Ustadz 

Imam Maliki. Program yang termasuk dalam madrasiyah niku 

ngge diniyah niku, demonstrasi, khitobah, intinya yang berkaitan 

kaleh madin. Kalok kegiatan kajian, istighosah niku masuk teng 

Ma‟hadiyah mbak. Terus untuk program tahunannya sendiri niku 

gabungan antara pengurus ma‟hadiyah dan madrasiyah. 

Sebenarnya penanggungjawab dari semua program niki ngge pak 

yai mbak, karena juga selalu dipantau kaleh pak yai. Kalaupun 

ada hal yang mendesak dan harus diselesikan cepat, Kyai yang 

langsung turun tangan, waktu rapat beliau juga selalu 

mengingatkan untuk selalu berkoordinasi satu sama lain.
98

 

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian 

tugas hubungan masyarakat perlu dilakukan karena program tersebut 

juga menjadi program pesantren. Adapun pembagian tugas tersebut juga 

mencakup pengurus ma‟hadiyah  diketuai oleh ustadz Rohim yang 

bertanggung jawab atas program kajian rutin, dan istighosah dan 

Madrasiyah diketuai oleh Ustadz Imam Maliki bertanggung jawab atas 

diniyah. Sedangkan untuk program tahunan menjadi tanggung jawab 

bersama yaitu Ma‟hadiyah dan Madrasiyah.  
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b. Pembuatan Jadwal 

Setelah pembagian tugas, maka langkah selanjutnya yaitu 

membuat jadwal kegiatan maupun program yang akan di realisasikan. 

Pembuatan jadwal kegiatan akan membantu mengelola waktu dan juga 

lebih mudah mengingat kegiatan-kegiatan apa saja yang akan 

dilaksanakan, karena dalam jadwal terdapat keterangan kapan kegiatan 

itu dilaksanakan maupun diberhentikan, misalnya jadwal kegiatan 

pondok. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Rohim: 

Mengenai jadwal kegiatan disini ada harian, mingguan, bulanan, 

tahunan mbak. Jadi setiap harinya itu santri melakukan kegiatan 

yang sudah ditentukan. Misalnya setiap jam setengah 8 malam 

sampai 10 malam niku wonten diniyah malam, dan kegiatan 

lainnya niku pun.
99

 

 

Hasil wawancara ini diperkuat dengan hasil observasi dan 

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi. 

Pukul 08.00 peneliti mendatangi Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati untuk melihat kegiatan disana, pada saat disana santri 

sedang melaksanakan sekolah formal, baik SMP maupun SMK. 

Pada waktu dzuhur para santri sholat berjama‟ah. Kemudian pada 

pukul 14.30 bel pondok berbunyi menandakan bahwa kegiatan 

diniyah sudah dimulai. Dan disana peneliti juga melihat jadwal 

kegiatan yang di tempel di dinding depan kamar salah satu 

santri.
100
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Gambar 4.2 

Dokumentasi Jadwal Kegiatan Pondok 

 

Di dalam gambar 4.2 Yaitu tentang dokumentasi kegiatan pondok 

yang ada di brosur penerimaan santri baru. Dari jadwal kegiatan 

tersebut dapat diketahui adalah kegiatan yang merupakan salah 

satu bentuk kerjasama dengan pesantren Sidogiri yakni 

pembelajaran kitab dan al-Qur‟an. 

 

Hal tersebut juga sesuai dengan pemaparan Ustadzah Inda: 

Begini mbak, jadwal harian itu dibuat oleh pengurus berdasarkan 

persetujuan pengasuh. Pripun lek misal mboten terjadwal mbak? 

Ngge pasti bingung. Apalagi kami sebagai pengurus yang 

menjadi tangan kanannya pengasuh nggeh, otomatis kami 

berusaha maksimal kangge menjalankan kegiatan teng pondok 

niki. Kersane mboten rancu ngoten mbak, dan jadwal harian niki 

tidak hanya diumumkan saja mbak tapi juga kami tempel di 

depan-depan kamar santri, mading, dan tempat lainnya kersane 

mudah dilihat sama santri. Bahkan karena mereka terbiasa dengan 

kegiatan harian rutin niku, sekarang hafal-hafal sendiri.
101

 

  

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian program hubungan masyarakat dalam mengembangkan 

lembaga di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati adalah pembagian tugas 
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dan pembuatan jadwal. Adapun pembagian tugas program hubungan 

masyarakat Pondok Pesantren Sunan Gunungjati tidak terlepas dari 

kepengurusan pondok karena program hubungan masyarakat tersebut 

diimplementasikan dalam program pesantren. Adapun Pengurus 

ma‟hadiyah  diketuai oleh ustadz Rohim yang bertanggung jawab atas 

program kajian rutin, dan istighosah dan Madrasiyah diketuai oleh 

Ustadz Imam Maliki bertanggung jawab atas diniyah. Sedangkan untuk 

program tahunan menjadi tanggung jawab bersama yaitu Ma‟hadiyah dan 

Madrasiyah. Program hubungan masyarakat yang ada tersebut 

diimplementasikan dalam program pesantren. 

3. Pelaksanaan Program Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

Pelaksanaan dari suatu program merupakan kegiatan yang 

terpenting, karena dengan pelaksanaan tersebut maka dimulailah suatu 

kegiatan kerja yang akan dilaksanakan hubungan masyarakat, sehingga 

dapat diketahui bagaimana program kerja hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaan program hubungan 

masyarakat, Pondok Pesantren Sunan Gunungjati melakukan kerjasama 

dengan beberapa instansi yakni dengan Pondok Pesantren Sidogiri 

Pasuruan, Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi, dan kegiatan 

keagamaan dengan masyarakat sekitar pesantren untuk menjalin komunikasi 
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yang baik, yang direalisasikan dalam beberapa program pesantren yang 

berupa pelaksanaan harian, mingguan, bulanan, tahunan. 

a. Pelaksanaan Harian 

Pada saat ini, Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi telah bekerjasama dan menjadi cabang resmi Pondok 

Pesantren Sidogiri Pasuruan dengan nomor cabang 282. Adapun 

kerjasama yang terjalin yaitu dalam program pembelajaran kitab dan 

tahfidzul Qur‟an. 

1) Pembelajaran Kitab Metode Sidogiri 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

KH Ismail Marzuki selaku pengasuh: 

Saat ini PonPes Sunan Gunungjati sudah resmi bekerja sama 

dengan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan sejak tahun 2018 

mbak, pembelajaran baca kitab sebelumnya niku ndamel 

jurumiyah, imrithi, dan mabadi. Setelah ada kerjasama ini, 

alhamdulillah, dalam waktu 1 tahun saja santri bisa membaca 

kitab apabila sungguh-sungguh belajarnya. Santri yang akan 

diluluskan juga akan di tes di pentas, dan dilihat seluruh wali 

santri dan masyarakat yang hadir saat akhirussanah. Dengan 

hasil yang didapat ini wali santri jadi semakin percaya pada 

lembaga kami mbak.
102

 

 

Hal ini juga didukung dengan hasil dokumentasi yang peneliti 

dapat dari Ustadz Yudi: 
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Gambar 4.3 

Dokumentasi Pelepasan Guru Tugas P.P Sidogiri Pasuruan 

 

Dalam gambar 4.3 yaitu tentang pemberian surat tugas 

sekaligus pelepasan guru tugas dari Pondok Pesantren 

Sidogiri Pasuruan yang nantinya akan mengajar di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. Di 

sebelah kanan terdapat KH. Ismail Marzuki selaku pengasuh 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati, sebelah kiri merupakan 

Gus Halim Mawali selaku perwakilan pihak P.P Sidogiri 

Pasuruan, dan di tengah-tengah ada Ustadz Fuadi selaku 

koordinator kegiatan tersebut. 

 

Adapun pelaksanaan program tersebut berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ustadz Rohim, bahwa: 

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan setiap hari 

selain malam jum‟at dan hari jum‟at, bertempat di gedung 

diniyah Pondok Pesantren Sunan Gunungjati dengan alokasi 

waktu kurang lebih 120 menit mbak. Selain itu juga 2 waktu 

pembelajaran diniyah yaitu diniyah sore mulai jam 14.30 

sampai 15.30 dan diniyah malam mulai jam 19.30 sampai 22. 

00. Kalok jam masuk diniyah niku biasanya ada yang mencet 

bel mbak dan santri segera masuk ke masing-masing kelas.
103

 

  

Pembelajaran kitab di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

dilaksanakan sebagai program harian. Adapun langkah untuk 
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meningkatkan hasil pembelajaran dan menambah jalinan baik 

dengan lembaga yang lain, Pondok Pesantren Sunan Gunungjati juga 

menyelenggarakan pelatihan metode Sidogiri Al Miftah Lil‟ulum 

yang narasumbernya langsung didatangkan dari Pondok Pesantren 

Sidogiri Pasuruan dan peserta berasal dari beberapa lembaga 

diantaranya perwakilan dari Safinda yang merupakan salah satu 

metode pembelajaran al-Qur‟an yang cukup banyak peminatnya di 

Banyuwangi. 

Hal ini di dukung dengan hasil dokumentasi yang peneliti 

dapatkan dari Ustadz Yudi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Metode Sidogiri 

 

Dalam gambar 4.4 Yaitu tentang dokumentasi kegiatan 

pelatihan metode Sidogiri yang dilaksanakan pada tanggal 16 

Desember 2019. Peserta pelatihan tidak hanya berasal dari 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati saja melainkan juga 

berasal dari berbagai pihak, diantara dari Safinda dan 

perwakilan dari lembaga-lembaga. Dalam gambar tersebut 

ada Ustadz Zaini sebagai narasumber dan 4 santri Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati yang dijadikan sebagai sampel 

untuk di tes membaca dan mengartikan kitab Fathul Qorib 

yang tanpa harokat dan makna, yang terlebih dahulu sudah 

menerapkan metode Sidogiri. Santri yang sebelah kiri 
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bernama Rohib, sebelahnya ada Imam, Syahru, Dan Royan. 

Adapun Rohib dan Imam merupakan angkatan ke 3, 

sedangkan Syahru dan Royan angkatan ke 2. 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran metode Sidogiri dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Menurut hasil studi observasi dan dokumentasi kegiatan 

pembelajaran kitab yang dilakukan oleh peneliti, bahwa: 

Sebelum memulai pembelajaran para santri terlebih dahulu 

tawassul kepada pengarang kitab, kemudian santri 

melanjutkan nadzoman sembari menunggu ustadznya datang. 

Setelah ustadz datang, beliau memberi salam dan cek 

kehadiran santri. Kemudian pembelajaran dimulai dengan 

sekilas mengulang pelajaran dihari sebelumnya. Metode yang 

digunakan yaitu ceramah, bernyayi, dan hafalan. Pada 

kegiatan inti yakni menyampaikan dan menjelaskan materi 

pelajaran. Sedangkan pada kegiatan penutup, ustadz 

menyimpulkan materi, memberi motivasi untuk belajar, dan 

membaca do‟a bersama.
104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Dokumentasi Pembelajaran Metode Sidogiri Gabungan 

 

Dalam gambar 4.5 adalah tentang dokumentasi kegiatan 

pembelajaran metode sidogiri yakni menggunakan kitab Al 

Miftah Lil‟Ulum. Pembelajaran ini di ikuti oleh semua santri 

baik putra maupun putri. Para santri putra duduk di depan 
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sedangkan santri putri di belakangnya. Pembelajaran 

dilaksakana di gedung diniyah menggunakan media 

proyektor. Para santri dengan seksama mendengarkan 

penjelasan dari ustadznya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Dokumentasi Kitab Al Miftah Lil’ulum dan Fathul Qorib 

 

Dalam Gambar 4.6 Yaitu tentang dokumentasi kitab yang 

digunakan dalam pembelajaran membaca kitab menggunakan 

metode sidogiri yakni Al Miftah Lil‟ulum. Kitab Al Miftah 

Lil‟ulum terdapat 4 Jilid, 1 Tashrif dan kitab yang di kaji 

ialah kitab fathul qorib. Fathul Qorib sendiri ada 2 yang 

digunakan yakni fathul qorib taktek yang mana sudah 

terdapat penjelasan terkait kedudukannya dan kitab fathul 

qorib yang murni kosongan tanpa keterangan kedudukan, 

harokat, dan makna. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, kerjasama yang terjalin 

sangat mempengaruhi perkembangan pesantren baik mengenai 

kualitas santri dalam kemampuan membaca kitab yang didukung 

dengan adanya pengiriman guru tugas serta pelatihan metode 

sidogiri. dalam hal ini, semakin banyak jalinan hubungan kerjasama 

dengan pihak terkait, dan kepercayaan masyarakat yang semakin 
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meningkat sehingga banyak orang tua yang mulai tertarik untuk 

mendaftarkan anaknya masuk pesantren. 

2) Tahfidzul Qur‟an 

Tahfidzul Qur‟an merupakan salah satu program yang 

mewadahi santri yang menghafal al-Qur‟an. Dalam kegiatan ini, 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi juga 

menggunakan mushaf Al Miftah dari Pondok Pesantren Sidogiri 

Pasuruan sejak tahun 2018. Sebagaimana yang dipaparkan oleh 

Ustadzah Lailatul Maulida: 

Pembelajaran tahfidz di pondok ini menggunakan mushaf al 

miftah dari Sidogiri mbak. Mushaf al-miftah itu sendiri terdiri 

dari 6 jilid mbak, ada jilid 1 sampai 6, terus ngge perjilid itu 

memuat 5 juz. Biasanya anak-anak kalok anak-anak setoran 

itu rata-rata 2 kaca, kalok yang cepet nangkep hafalannya itu 

bisa lebih mbak. Kegiatan tahfidzul Qur‟an niki dilaksanakan 

setiap jadwal diniyah, jadi untuk yang mengikuti tahfidz ada 

kelasnya sendiri mbak. Kalok metode keseharian yang 

digunakan niku setoran dan muroja‟ah. Kalok untuk tasmi‟ 

digunakan di mingguan.
105

 

 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan dokumentasi yang 

dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi. 
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Gambar 4.7 

Dokumentasi Mushaf Al-Miftah 

 

Di dalam gambar 4.7 Yaitu tentang dokumentasi mushaf Al-

Miftah salah satu santri yang bernama Siti Lailatul Ainul 

Jadidah yang merupakan santri yang mengikuti program 

Tahfidzul Qur‟an Di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi. Mushaf Al-Miftah terdapat 6 jilid, 

dimulai dari mushaf yang berwarna hijau yakni jilid 1, warna 

biru jilid 2, warna ungu jilid 3, warna oranye jilid 4, warna 

kuning jilid 5, dan warna merah jilid 6. 

 

Dalam pembelajaran tahfidzul Qur‟an, Pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati menggunakan mushaf al-Miftah dari Sidogiri 

Pasuruan. Dari jalinan kerjasama pada program tahfidzul qur‟an ini 

juga mendukung perkembangan lembaga. Sebagaimana yang telah 

dipaparkan oleh KH Ismail Marzuki: 

Hampir semua lembaga pendidikan saat ini yang saya ketahui 

memiliki program tahfidz karena program ini merupakan 

program yang dianggap tepat mbak. Program ini saya rasa 

mampu memberikan pengaruh penting untuk membentuk 

karakter santri yang baik. Apalagi jika wali santri mengetahui 

jika anaknya memiliki akhlak yang baik dan menjadi 

hammilul qur‟an tentu akan sangat bangga, pesantren pun 

semakin mendapatkan kepercayaan yang lebih. Terlebih lagi 

sekarang banyak sekolah-sekolah atau kampus yang memiliki 
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beasiswa untuk anak-anak yang hafal al-qur‟an. Dengan ini 

orang tua juga akan merasa terbantu mbak.
106

 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa program 

tahfidzul Qur‟an di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

menggunakan mushaf Al-Miftah yang merupakan mushaf yang 

dikirim langsung oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Adapun dampak 

adanya program tahfidzul Qur‟an adalah mencetak lulusan yang 

hafal Qur‟an dan menjadi sumber dukungan dan kepercayaan 

masyarakat kepada Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi. 

b. Pelaksanaan Mingguan 

Pelaksanaan mingguan program hubungan masyarakat di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati yaitu Kajian rutin setiap malam selasa. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu cara pihak pesantren 

berkomunikasi dengan masyarakat, agar tidak terkesan tertutup sehingga 

hubungan silaturrahmi dengan masyarakat semakin erat. 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh KH Ismail Marzuki selaku 

pengasuh: 

Kajian ini sebenarnya sudah ada sejak pesantren berdiri mbak, 

hanya saja beberapa kali wonten perubahan harinya. Kemudian 

ditetapkan kajiannya niku setiap malam selasa ba‟da sholat 

maghrib sampai isya‟ yang mengkaji kitab Durrotun Nasihin. 

Biasanya dihadiri oleh seluruh santri, pengasuh, dan masyarakat 

sekitar terutama yang ikut jama‟ah di masjid. Sebenarnya niki 

ngge salah satu bentuk pendekatan pesantren dengan masyarakat 

sekitar. Selain kajian disini, biasanya saya juga mendatangi 
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pengajian-pengajian masyarakat, terkadang ngge kaleh ngisi 

ceramah-ceramah.
107

 

  

Hal ini juga sesuai dengan observasi dilakukan peneliti di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati. 

Pada malam selasa tepatnya tanggal 12 Juli 2021 ba‟da maghrib, 

peneliti mendatangi area sekitar masjid Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati. Disana peneliti mendengar suara KH Ismail Marzuki 

dari speaker masjid yang menjelaskan tentang keutamaan sholat 

tahajjud. Terlihat dari luar masjid ada masyarakat sekitar dan para 

santri.
108

 

 

Hal ini juga didukung dengan studi dokumentasi kegiatan kajian 

rutin. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

Dokumentasi Kegiatan Kajian Rutin Malam Selasa 

 

Di dalam gambar 4.8 adalah dokumentasi kegiatan kajian rutin 

malam selasa yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 

bersama KH Ismail Marzuki. Adapun kitab yang dibahas yaitu 

kitab Durratun Nasihin bab keutamaan shalat tahajjud dan shalat 

dhuha.  

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa program kajian 

rutin malam Selasa dilaksanakan setelah sholat maghrib sampai 
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menjelang sholat isya‟. Kitab yang dikaji yaitu Durrotun Nasihin yang 

memuat berbagai kisah maupun keutamaan-keutamaan dari setiap 

ibadah, seperti keutamaan puasa, keutamaan shalat tahajjud, maupun 

ibadah-ibadah lainnya. Melalui kegiatan kajian rutin yang dilaksanakan 

di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati mampu menarik perhatian 

masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut, begitu juga pihak 

pesantren akan lebih mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat 

baik informasi pendidikan maupun informasi tentang pembangunan 

pesantren. 

c. Pelaksanaan Bulanan 

Pelaksanaan bulanan program hubungan masyarakat di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati yaitu istighosah setiap malam Jum‟at pahing 

yang dihadiri oleh para santri dan masyarakat sekitar. Sebagaimana yang 

dipaparkan oleh KH Ismail Marzuki: 

Pelaksanaan istighosah ini banyak faedahnya mbak, diantaranya 

minta pertolongan kepada Allah Swt. supaya diberikan 

keselamatan, kesehatan, kebaikan, serta dimudahkan menjalani 

permasalahan hidup. Manfaat dzikir itu tidak terbatas sebetulnya 

mbak, masih banyak lagi manfaatnya. Manfaat adanya kegiatan 

istighosah bagi lembaga sendiri juga bisa menjadi strategi 

pendekatan dengan masyarakat, apalagi istighosah ini bukan 

hanya berhubungan dengan manusia saja tapi juga Allah 

insyaalloh yakin segala harapan dan urusan dilancarkan mbak.
109
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Adanya pelaksanaan program istighosah ini juga  diperkuat 

dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Nur, selaku warga 

sekitar: 

Nggeh mbak, memang ada istighosah yang dilaksanakan setiap 

malam jum‟at pahing disini. Pas kulo hadir sonten niku, Ustadz 

Mail kiambek yang mimpin
110

 

 

Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi dan dokumentasi 

peneliti di Masjid Pondok Pesantren Sunan Gunungjati. 

 

Gambar 4.9 

Dokumentasi Kegiatan Istighosah 

 

Di dalam gambar 4.9 yakni tentang dokumentasi kegiatan 

Istighosah malam jum‟at pahing tanggal 30 Juli 2021 ba‟da shalat 

Maghrib sampai isya‟ kemudian dilanjutkan shalat isya‟ 

berjama‟ah di Masjid Pondok Pesantren Sunan Gunungjati. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat sekitar dan santri yang 

di pimpin istighosah langsung oleh Pengasuh.  

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan pelaksaan bulanan 

yaitu kegiatan istighosah setiap malam Jum‟at Pahing setelah shalat 

maghrib sampai menjelang waktu isya‟ dan dilanjutkan shalat isya‟ 

berjama‟ah di Masjid Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

                                                             
110

 Nur, diwawancarai oleh Penulis, Patoman, 28 Juli 2021 



 

 

95 

Banyuwangi. Dalam hal ini, istighosah menjadi salah satu cara menjalin 

kedekatan bersama dan menarik simpati masyarakat. 

d. Pelaksanaan Tahunan 

1) Grebek Santri 

Grebek santri merupakan kegiatan yang dilaksanakan 1 hari 

sebelum Peringatan Hari Santri Nasional, dimana kegiatan ini untuk 

menyambut peringatan Hari Santri Nasional. Sebagaimana yang 

dipaparkan oleh KH Ismail Marzuki selaku pengasuh: 

Saya sendiri bahkan masih belum percaya bisa mendirikan 

yaysan ini mbak. Saya ngge tidak kuliah seperti njenengan, 

saya hanya lulusan pondok tapi dengan kuasa Allah saya bisa 

memiliki anak yang begitu banyak nggeh niku para santri. 

Sehingga kegiatan grebek santri ini memang kami adakan 

untuk menyambut HSN, kemeriahan ini merupakan bentuk 

ungkapan rasa syukur dan terutama menumbuhkan rasa bangga 

menjadi seorang santri. Sebelum kegiatan itu dimulai kami 

juga memberikan wejangan. Dalam pelaksanaannya terdapat 

partisipasi masyarakat, sehingga sebisa mungkin memang 

kami ini dekat dengan masyarakat agar masyarakat juga 

mendukung program yang ada di pesantren. 
111

 

 

Hal ini juga diperkuat dengan hasil dokumentasi yang 

didapatkan peneliti dari Ustadz Yudi: 
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Gambar 4.10 

Dokumentasi Kegiatan Grebek Santri 

 

Di dalam gambar 4.10 yaitu tentang dokumentasi kegiatan 

grebek  santri yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 

2019 dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 2019. 

Seluruh santri kirab dari Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi menuju lapangan Watukebo dan 

kembali lagi ke pondok. Para santri berbaris rapi menjadi 3, 

dan diikuti oleh satri dibelakanya. Untuk 3 santri di depan 

membawa benner bertuliskan Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati, dan 3 santri di belakangnya lagi membawa 2 

bendera merah putih dan 1 bendera pondok. Grebek santri ini 

juga diiringi rebana oleh santri putra dan juga kuntulan dari 

beberapa masyarakat yang berpartisipasi. 

 

Diperkuat juga dengan pemaparan ustadz Yudi: 

Grebek santri itu dilaksanakan satu hari sebelum Hari Santri 

Nasional (HSN) dimulai jam 8 pagi sampai selesai. Saat mau 

kirab, santri disuruh untuk berbaris rapi dan barisan paling 

depan sendiri memegang. Selain itu juga diiringi dengan 

hadrah dan kuntulan. Pada saat kirab disepanjang jalan yang 

dilewati itu banyak sekali masyarakat yang melihat.
112

 

 

Dari pemaparan di atas, kegiatan grebek santri dilaksanakan 

pada tanggal 21 Oktober, H-1 menuju Hari Santri Nasional yang 
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dirayakan melalui kirab santri mulai Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati ke lapangan desa Watukebo dan kembali ke pondok lagi. 

2) Pelatihan Pembuatan Kerajinan 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

juga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan yaitu Dinas 

Koperasi dan UMKM Banyuwangi. Adapun program yang muncul 

dari kerjasama ini yaitu mengadakan pelatihan membuat kerajinan 

kayu untuk memiliki kemampuan dan keterampilan pembuatan 

kaligrafi kayu dan kotak tisu dari kerang. Kegiatan ini dilaksanakan 

bersama para santri maupun masyarakat sekitar yang bertujuan untuk 

memunculkan jiwa kewirausahaan dan mengurangi angka 

pengangguran. Sabagaimana yang dipaparkan oleh KH Ismail 

Marzuki: 

Kami ingin melatih santri untuk menumbuhkan wirausaha 

mbak, selain itu sangat bermanfaat sekali menambah wawasan 

santri membuat kerajinan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 

satu tahun sekali mbak.
113

 

 

Pertama kali dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016, dan 

sampai tahun berikutnya masih berlanjut. Adapun waktu 

pelaksanaannya setiap bulan Oktober dan itu nantinya akan dibahas 

kembali tepatnya hari dan tanggal berapa akan dilaksanakan. 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz  Fuadi: 
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Berdasarkan hasil musyawarah bersama pelatihan ini 

dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan Oktober mbak. Tapi untuk 

hari tanggalnya itu akan di bicarakan kembali. 

 

Hal ini juga didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi 

yang didapatkan peneliti dari Ustadz Yudi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Dokumentasi Pelatihan Membuat Kerajinan 

 

Di dalam gambar 4.11 Yaitu dokumentasi saat diadakan 

pelatihan membuat kerajinan kayu dan kotak tisu dari kerang 

di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati yang diikuti juga oleh 

masyarakat sekitar.  Pada gambar ini terlihat para santri, ibu-

ibu, dan bapak-bapak turut berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut. ada yang mulai menghias, mengukir kayu menjadi 

kaligrafi, ada juga yang membantu memotong kayu. 

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan kegiatan pelatihan 

membuat kerajinan merupakan salah satu program kerjasama dengan 

instansi pemerintahan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 

satu tahun sekali di bulan Oktober. Adapun manfaatnya untuk melatih 

santri dan masyarakat yang berpartisipasi untuk menumbuhkan 
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wirausaha dan dengan keterlibatan masyarakat, maka jalinan 

pesantren dan masyarakat akan semakin dekat. 

3) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Dalam kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati juga melibatkan masyarakat dengan 

menjadikan sebagian dari mereka sebagai panitia dalam kegiatan 

seperti Kegiatan Maulid Nabi, peringatan tahun baru Islam, hari raya 

Idul Adha dan lainnya. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh KH. 

Ismail Marzuki: 

Pondok kami ini punya masjid yang alhamdulillah besar nggeh 

mbak, dan lokasi bangunannya juga berdampingan dengan 

masyarakat. Sehingga yang menggunakan bukan hanya para 

santri, tapi juga masyarakat sekitar misalnya untuk sholat 

jum‟at, pengajian, istighosah, dan lainya. Terlebih lagi kalok 

kegiatan hari besar Islam, pastinya kami juga membutuhkan 

kontribusi dan kerjasama dengan masyarakat. Kami juga 

mengikut sertakan masyarakat untuk berpartisipasi seperti 

menjadi panitia kegiatan. Sehingga bukan hanya kami yang 

merasa memiliki pondok ini, tapi juga agar masyarakat 

memiliki jalinan kedekatan dengan kami dengan harapan 

masyarakat juga mempunyai rasa memiliki. Kan alhamdulillah 

kalau seperti itu.
114

 

 

Kegiatan Peringatan Bari Besar Islam (PHBI) di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi juga dijadikan 

sebagai wadah untuk melaksanakan komunikasi dengan masyarakat, 

sehingga hal ini akan memudahkan jalinan komunikasi. 

Sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi bahwa: 
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Tanggal 19 Oktober memperingati Maulid Nabi Muhammad 

SAW di Masjid Pondok Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi. kegiatan iti dihadiri pengasuh, para santri, wali 

santri, asatidz, dan lainnya. Pelaksanaan maulid pada tahun ini 

tanpa kirab, karena kondisi yang masih belum memungkinkan. 

Ada beberapa rangkaian acara dalam kegiatan ini, diantaranya 

sholawat nabi, ceramah agama, dan diakhir acara ada 

pembagian kembang ndog pada seluruh yang hadir termasuk 

anak-anak kecil.
115

 

 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi dan dokumentasi 

yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Dokumentasi Kegiatan Maulid Nabi 

 

Di dalam gambar 4.12 yaitu tentang dokumentasi kegiatan 

Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi Pada tanggal 19 Oktober 

2021. Kegiatan ini dihadiri oleh para santri, baik santri pondok 

maupun santri TPQ dan masyarakat sekitar. Santri perempuan 

yang mamakai kerudung merah merupakan sebagian dari santri 

TPQ, terlihat juga beberapa bingkisan makanan dan bunga 

yang diisi telur kemudian di tancapkan ke batang pohon pisan 

(kembang ndong) yang nantinya akan dibagikan kepada santri 

dan masyarakat yang hadir. 
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Selain ada kegiatan Maulid Nabi, juga ada hari raya Idul Adha, 

peringatan tahun baru Islam. Sebagaimana didukung dengan hasil 

dokumentasi yang didapatkan dari Ustad Yudi: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Dokumentasi Penyembelihan Hewan kurban 

 

Di dalam gambar 4.13 yaitu tentang kegiatan memperingati 

Hari Raya Kurban dan dilanjutkan penyembelihan hewan 

kurban di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi, ada 4 orang warga sedang memegangi kambing 

yang akan di sembelih dan 1 orang memegang pisau dan 

bersiap untuk menyembelih. Terlihat beberapa santri sedang 

melihat proses penyembelihan dan bersiap membantu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Dokumentasi Lomba Nyate 

 

Di dalam gambar 4.14 adalah tentang kegiatan santri pada hari 

raya Idul Adha yaitu lomba membuat sate yang diikuti seluruh 

santri baik putra maupun putri. 
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Dari pemaparan di atas, dalam pelaksanaan Peringatan Hari 

Besar Islam (PHBI) melibatkan partsisipasi masyarakat sebagai wadah 

untuk melaksanakan komunikasi dengan masyarakat. 

4) Haflah Akhirussanah 

Haflah akhirussanah merupakan salah satu acara puncak 

pelepasan santri yang telah dinyatakan lulus. Kegiatan ini dihadiri 

oleh seluruh pihak pesantren, seluruh wali santri, tokoh masyarakat 

sekitar, dan pihak-pihak lainnya. Kegiatan ini akan mempererat 

hubungan silaturrahmi keluarga pesantren dengan keluarga santri atau 

masyarakat. 

Rangkaian acara dalam haflah akhirussanah selain dari 

pengajian umum juga ada hiburan atau kreasi santri. Para santri akan 

menunjukkan kebolehannya mulai dari membaca kitab, menghafal al-

qur‟an, seni hadrah, qasidah, dan biasanya juga mengundang 

mubaligh untuk menjadi pembicara memberikan siraman rohani. 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh KH Ismail Marzuki selaku 

pengasuh: 

Setiap bulan sya‟ban diakhir tahun pembelajaran sebelum 

memasuki bulan suci Ramadhan kami melaksanakan haflah 

mbak, ngge berisi imtihan kaleh wisuda santri. Pada kegiatan 

haflah niku santri menunjukkan keterampilannya mbak, ngge 

misalnya seperti pembacaan kitab kuning, sholawatan, ngge 

dan lain-lain niku. Kegiatan ini juga sekaligus bisa menarik 

perhatian masyarakat untuk memondokkan anaknya.
116
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Sebagaimana yang dipaparkan oleh Siti Aisah, salah satu santri 

di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati: 

Kalok haflah itu biasanya santri menampilkan kreasi mbak, 

jadi sebelum pelaksanaan haflah santri itu sudah harus latihan. 

Nanti kalok H-1 santri gladi bersih.
117

 

 

Ditambah juga oleh ustadz Yudi: 

Susunan acaranya niku sendiri ngge pembukaan, pembacaan 

ayat suci al qur‟an, sambutan-sambutan, penampilan santri, 

prosesi, penutup atau do‟a.
118

 

 

Rangkaian acara dalam haflah akhirussanah yaitu pra acara, 

pembukaan, pembacaan lantunan ayat suci al-Qur‟an, sambutan-

sambutan, penampilan santri, prosesi, penutup atau do‟a. Selain itu, 

haflah akhirussanah menjadi salah satu ajang pembuktian akan 

pembelajaran yang selama ini diajarkan oleh para guru. 

Hal ini juga didukung dengan hasil dokumentasi yang di 

peroleh peneliti dan Ustadz Yudi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 

Dokumentasi Kegiatan Haflah Akhirussanah 
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Di dalam gambar 4.15 yaitu tentang dokumentasi kegiatan 

haflah akhirussanah. Di sana ada 3 santri putri di atas pentas 

sedang menjadi pembawa acara 3 bahasa yaitu bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. 

 

Dalam kegiatan haflah akhirussanah ini juga banyak mengikut 

sertakan masyarakat di dalamnya, karena masyarakat tidak bisa 

dilupakan dalam mengembangkan sebuah lembaga pondok pesantren. 

Maju dan berkembangnya lembaga seperti pondok pesantren tidak 

terlepas dari bantuan dan dukungan masyarakat. Hal tersebut 

sebagaimana yang dipaparkan oleh KH Ismail Marzuki, selaku 

pengasuh: 

Dampak dari adanya program-program ini sangat besar mbak, 

terutama untuk kemajuan pesantren sendiri. Tahun ini jumlah 

santri yang mendaftar lebih banyak dibandingkan tahun 

sebelumnya, selain itu Pondok Pesantren Sunan Gunungjati juga 

sudah mulai dikenal masyarakat. Ada juga beberapa wali santri 

memberikan sodaqoh jariyah untuk pembangunan gedung.
119

 

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

haflah akhirussanah dilaksanakan pada bulan Sya‟ban yakni diakhir 

tahun pembelajaran sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Adapun 

rangkaian acara dalam haflah akhirussanah yaitu pra acara, pembukaan, 

pembacaan ayat suci al qur‟an, sambutan-sambutan, penampilan santri, 

prosesi, penutup atau do‟a. 
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4. Evaluasi Program Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

Evaluasi Program Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Lembaga merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui program 

yang dilaksanakan tersebut telah mencapai tujuan atau tidak, apakah 

pengorganisasian sudah tepat atau masih perlu dibenahi, apakah 

pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan program. Selain itu, pada 

tahap ini akan dilihat seberapa banyak respon terhadap program yang telah 

dilaksanakan serta dampak yang diperolah. Evaluasi program ini berguna 

bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan apakah perencanaan, 

pengorganisasian, dan pelaksanaan akan diperbaiki, dimodifikasi, atau 

ditingkatkan lagi. 

Evaluasi Program Hubungan Masyarakat di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati berada di bawah pengawasan langsung oleh pengasuh, karena 

sebagai monitoring terhadap setiap pelaksanaan program yang berada di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. Evaluasi ini 

dilaksanakan secara terus menerus selama program berjalan dan setelah 

program berakhir. Dalam kegiatan evaluasi ini pengasuh juga dibantu oleh 

guru maupun pengurus. Sebagaimana yang dipaparkan oleh KH Ismail 

Marzuki selaku pengasuh: 

Tentu saja ada, kami setiap kegiatan melakukan evaluasi mbak. 

Kami juga melaksanakan evaluasi program yang sedang berjalan 

dari awal hingga akhir dilakukan secara berkala dan situasional. 

Apabila ada kendala, maka sebisa mungkin kita atasi supaya 
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program yang ada tetap berjalan dengan lancar. Akan tetapi jika ada 

kendala diluar kendali kami maka ngge sebisa mungkin kami 

berusaha mencari altenatif lainnya mbak. Hal ini nantinya juga 

menjadi pertimbangan kami sebagai bahan evaluasi untuk membuat 

program di tahun depan. Kalau untuk evaluasi program humas secara 

keseluruhan kami evaluasi pada rapat tahunan. Kemudian dari hasil 

rapat tersebut dapat diketahui manakah program yang berjalan baik 

atau program yang masih butuh pembenahan mbak. 
120

 

 

Dalam hal ini, peneliti mengklasifikasikan evaluasi program 

hubungan masyarakat di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi secara keseluruhan dievaluasi melalui rapat tahunan. Namun 

selain dievaluasi pada rapat tahunan, program hubungan masyarakat yang 

diimplementasikan sebagai program pesantren perlu di evaluasi secara 

berkala  dan situasional situasional dengan maksud memberikan penilaian 

dengan apa yang telah dilakukan humas sebagai pertimbangan program 

kerja kedepan serta untuk mengetahui kendalan-kendala maupun 

keberhasilan yang dicapai. Adapun evaluasi masing-masing program dibagi 

menjadi 4, yaitu: 

a. Evaluasi Program Harian 

Evaluasi program harian di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi yaitu: 

1) Pembelajaran Kitab Metode Sidogiri 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh KH Ismail Marzuki: 

Setiap malam ahad itu demonstrasi santri untuk mengetahui 

hasil pembelajaran selama satu minggu, anak-anak di tes untuk 

membaca kitab beserta menjelaskan tasrif, nahwau sharafnya, 

dan maknanya sesuai dengan jadwal untuk melihat selama satu 
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minggu itu bagaimana pembelajarannya dan juga akan 

mengetahui kekurangan dan keberhasilannya. Kalau memang 

saat di tes itu lancar berarti pembelajarannya bagus, jika anak-

anak kurang lancar maka diketahui pembelajarannya bisa dari 

ustadz atau anaknya yang kurang memperhatikan. Kalok 

Penilaiannya itu juga dari ustadnya mbak, jadi ustadznya 

sendiri yang menilai.
121

 

 

Hal ini dikuatkan dengan hasil observasi dan dokumentasi 

peneliti yang dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati, bahwa: 

 

Gambar 4.16 

Dokumentasi Evaluasi Pembelajaran Kitab  

 

Di dalam gambar 4.16 Adalah catatan kelulusan pembelajaran 

kitab metode Sidogiri kelas Takhossus putra tanggal 23 Juli 

2021 yang diikuti oleh 9 santri yang bernama Abdul Hadi Raja 

Mabrur dengan nilai jilid 1 sampai jilid 4 80, tasrif 80, takte‟an 

dan kosongan 80, nilai tulis 100, mendapatkan nilai rata-rata 

82,5 dan dinyatakan lulus. Abiedur Zulfa Aries jilid 1 sampai 

jilid 4 90, tasrif, takte‟an, kosongan, dan nilai tulis 90, dengan 

rata-rata 90 dan lulus. Fathulloh dengan nilai jilid 1 sampai 

jilid 4 80, tasrif, takte‟an, kosongan, dan nilai tulis 80, rata-rata 

80 dan lulus. Muhammad Syahru Irfani dengan nilai jilid 1 

sampai jilid 4 100, tasrif, takte‟an, kosongan, dan nilai tulis 

100, rata-rata 100 dan dinyatakan lulus. Muhammad Ihsanil 

Husna dengan nilai jilid 1 sampai jilid 4 90, tasrif, takte‟an, 

kosongan, dan nilai tulis 90, rata-rata 90 dan lulus. Moh. Axcel 

Zurro Pratama dengan nilai jilid 1 sampai 4 70, tasrif 70, 

takte‟an dan kosongan 70, nilai tulis 95, rata-rata 73 dan 

dinyatakan tidak lulus. Moh. Loh Gawe dengan nilai jilid 1 

sampai 4 80, tasrif, takte‟an, dan kosongan 80, nilai tulis 95, 

rata-rata 82 dan dinyatakan lulus. Moh. Premas Elang P 

dengan nilai jilid 1 sampai 4 80, tasrif, takte‟an, dan kosongan 
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80, nilai tulis 85, rata-rata 81 dan lulus M. Zulfan Bin Ya‟cub 

dengan nilai jilid 1 sampai jilid 4 70, tasrif, takte‟an, kosongan, 

nilai tulis 70, rata-rata 70 dan dinyatakan tidak lulus. 

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

program pembelajaran kitab metode Sidogiri di Pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi dilaksanakan setiap malam 

minggu yang dikemas dalam kegiatan demonstrasi, dimana guru yang 

bertugas akan mencatat nilai santri yang sudah melaksanakan ujian di 

bukunya. 

2) Tahfidzul Qur‟an  

Evaluasi program tahfidzul qur‟an terdiri dari evaluasi harian, 

mingguan, bulanan, dan tahunan. Hal ini juga dipaparkan oleh ustadz 

Wahyudi: 

Untuk penilaian tahfidz ini ada ujiannya mbak, setiap satu 

minggu sekali. Dan itu nilainya akan kami tempel di mading 

mbak. kalok untuk setiap harinya santri setoran, misalkan ada 

yang kurang tepat atau lupa ngoten kami langsung 

mengingatkannya langsung. Jika memang belum lancar betul 

ngge saya suruh murojaah lagi, nanti saya panggil kembali 

untuk setoran niku. Kalok untuk bulanan itu biasanya santri 

muroja‟ah bersama mbak, kalok di tahunannya itu ada tasmi‟ 

mbak. 

 

Hal ini diperkuat dengan hasil dokumentasi peneliti di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati 
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Gambar 4.17 

Dokumentasi Nilai Ujian Tahfidz 

 

Di dalam gambar 4.17 Adalah dokumentasi nilai ujian tahfidz 

mingguan. Adapun aspek penilaian yaitu tes tulis dan 

muhafadzoh yang berkaitan dengan kelancara hafalan santri, 

termasuk juga penguasaan tajwid, makhorijul huruf, dan 

fasohahnya dalam menghafal al-Qur‟an. 

 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

program tahfidzul qur‟an meliputi harian yang tidak ditulis namun 

langsung dibenahi oleh gurunya, mingguan dengan ujian, bulanan dengan 

murojaah bersama, dan tahunan dengan kegiatan tasmi‟. 

b. Evaluasi Program Mingguan 

Program hubungan masyarakat mingguan yang dilaksanakan di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati yaitu kajian rutin setiap malam 

selasa. Adapun evaluasi kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan rapat 

evaluasi bulanan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Yudi: 

Evaluasi kegiatan kajian ini bersama dengan rapat bulanan mbak, 

ngge bersama pengurus, asatidz dan pengasuh mbak. jadi 

nantinya program-program harian, mingguan dan bulanan itu 

dibahas bersama dalam rapat evaluasi bulanan.
122
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Berdasarkan paparan di atas, kajian rutin merupakan kegiatan 

mingguan yang akan dievaluasi dalam rapat bulanan. 

c. Evaluasi Program Bulanan 

Program istighosah setiap malam jum‟at pahing merupakan 

program bulanan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati, adapun evaluasi kegiatan tersebut pada saat rapat bulanan. 

Sebagaimana yang dipaparkan Ustadz Yudi mengenai evaluasi program 

mingguan yang dilaksanakan bersama dengan evaluasi program bulanan, 

hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Nesa 

Indira Pratama, selaku ketua pondok Putri: 

Kalok evaluasi program istighosah niki ngge ikut di rapat bulanan 

mbak. Dados ngge mboten enten evaluasi khusus untuk kegiatan 

istighosah niki, tapi tumut teng rapat bulanan niku .
123

 

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

program kajian rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali dalam rapat 

evaluasi bulanan. 

d. Evaluasi Program Tahunan 

Evaluasi program tahunan seperti grebek santri, pelatihan 

membuat kerajinan, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan haflah 

akhirussanah, dilaksanakan setelah kegiatan itu terlaksana. Namun untuk 

keseluruhan program dalam satu tahun baik harian, mingguan, bulanan, 

dan bulanan akan dievaluasi pada rapat tahunan yang diadakan oleh KH 
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Ismail marzuki selalu Ketua Yayasan Pondok Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh KH Ismail 

Marzuki selaku pengasuh, bahwa: 

 Program tahunan dan program-program yang lain akan di 

evaluasi pada rapat tahunan yayasan untuk mengevaluasi hasil 

dari kinerja selama 1 tahun ini. Apakah programnya berjalan 

dengan baik atau masih perlu dibenahi. Disini semua program 

yang ada di Pondok Pesantren Sunan gunungjati akan dibahas 

mbak, mengenai kendala, terus capaiannya, dampak adanya 

program itu bagaimana dan tindak lanjutnya bagaimana. 

Sebenarnya yang kami harapkan itu respon baik dari masyarakat 

nggeh, karena kalok respon yang didapat tidak baik kan pastinya 

berpengaruh ke lembaga.
124

 

 

Hal ini juga diperkuat dengan hasil dokumentasi peneliti di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.18 

Dokumentasi Rapat Tahunan Yayasan 

 

Di dalam gambar 4.18 Adalah dokumentasi rapat tahunan 

yayasan, yang dihadiri oleh pengasuh dan beberapa 

penanggungjawab unit pendidikan yang ada di Yayasan Pondok 
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Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi. Hal yang 

dibahas terutama evaluasi terhadap semua program yang dalam 

setahun sudah direalisasikan sudah terlaksana dengan baik atau 

tidak. Jika ada kendala dalam satu bulan itu, maka pada rapat 

evaluasi akan dicari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. 

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan evaluasi program 

diantaranya evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil secara terus 

menerus selama program berjalan dan setelah program berakhir melalui 

rapat tahunan. Dalam rapat tahunan ini akan dievaluasi program yang 

satu tahun ini sudah dilaksanakan selama satu tahun. 

Berdasarkan dari hasil temuan peneliti dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Matriks Temuan Penelitian 

 

No  Fokus Penelitian Temuan Penelitian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana perencanaan 

program hubungan masyarakat 

dalam pengembangan lembaga 

pendidikan di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi? 

Ditemukan perencanaan program 

hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi diantaranya: 

1. Melakukan analisis kebutuhan yang 

bertujuan untuk mencari informasi 

terkait apa saja yang menjadi 

kebutuhan pesantren dan kebutuhan  

masyarakat. 

2. Melakukan musyawarah baik dengan 

warga internal pesantren maupun 

dengan warga eksternal pesantren. 

3. Menyusun program kerjasama 

pesantren dengan beberapa instansi, 

di antaranya yaitu: a) dengan Pondok 

Pesantren Sidogiri Pasuruan; b) 

dengan Dinas Koperasi dan UMKM 

Banyuwangi; dan c) kegiatan 

keagamaan dengan masyarakat sekitar 
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No Fokus Penelitian Temuan Penelitian 

  Pesantren 

2 Bagaimana pengorganisasian 

program hubungan masyarakat 

dalam pengembangan lembaga 

pendidikan di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi? 

Ditemukan pengorganisasian program 

hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi diantaranya: 

1. Pembagian tugas dan wewenang 

2. Pembuatan jadwal untuk membantu 

mengelola waktu dan juga lebih 

mudah untuk mengingat kegiatan  apa 

saja yang nantinya akan dilaksanakan 

dan diberhentikan 

3 Bagaimana pelaksanaan 

program hubungan masyarakat 

dalam pengembangan lembaga 

pendidikan di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi? 

 Ditemukan pelaksanaan program 

hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi dengan menjalin 

kerjasama diantaranya yaitu: a) dengan 

Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan 

dalam pembelajaran kitab dan tahfidzul 

Qur‟an; b) dengan Dinas Koperasi dan 

UMKM Banyuwangi dalam kegiatan 

pelatihan membuat kerajian; dan c) 

kegiatan keagamaan dengan masyarakat 

sekitar pesantren dalam kegiatan kajian 

rutin, istighosah, grebek santri, 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan 

haflah akhirussanah. 

4 Bagaimana evaluasi program 

hubungan masyarakat dalam 

pengembangan  

lembaga pendidikan di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi? 

Ditemukan evaluasi program hubungan 

masyarakat dalam pengembangan 

lembaga pendidikan di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi diantaranya evaluasi 

perencanaan, pelaksanaan, dan hasil 

secara terus menerus selama program 

berjalan dan setelah program berakhir 

melalui rapat tahunan dengan maksud 

memberikan penilaian dengan apa yang 

telah dilakukan humas sebagai 

pertimbangan program kerja kedepan. 
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C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini akan membahas tentang keterkaitan antara data yang 

telah ditemukan dengan teori yang relevan, data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi akan dianalisi melalui pembahasan 

temuan kaitannya dengan teori. Pembahasan akan dirinci sesuai dengan fokus 

penelitian yang telah ditentukan agar mampu menjawab permasalahan yang 

ada di lapangan. 

1. Perencanaan Program Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi. 

Perencanaan adalah gambaran langkah tentang apa saja yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
125

 Berdasarkan 

penyajian dan analisis data yang telah peneliti uraikan di atas, maka 

sangatlah jelas bahwa sebelum adanya pelaksanaan program hubungan 

masyarakat perlu melakukan perencanaan. 

Menurut Poerwadarminta dalam Ichromsyah Arrochman 

perencanaan diartikan sebagai hal, cara, atau hasil kerja merencanakan 

(berniat untuk melakukan sesuatu).
126

 Perencanaan program hubungan 

masyarakat yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

Patoman Banyuwangi adalah sebuah langkah awal untuk menentukan arah 

hubungan masyarakat dalam melakukan kegiatan apa saja yang akan 

direalisasikan, sehingga bisa terarah untuk mencapai tujuan. 
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Dalam mencapai tujuan tersebut, Perencanaa dalam program 

hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi terdiri dari Analisis 

Kebutuhan, Musyawarah, dan penyusunan program. 

a. Analisis Kebutuhan 

Bahwasannya analisis kebutuhan dalam perencanaan program 

hubungan masyarakat di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi dengan tujuan untuk mencari informasi terkait apa saja yang 

menjadi kebutuhan pesantren dan kebutuhan  masyarakat, sehingga 

dengan adanya analisis kebutuhan tersebut akan lebih mudah 

mendapatkan informasi yang nantinya akan di musyawarahkan sebagai 

bahan menyusun program hubungan masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan teori Gorton dalam Baharuddin bahwa 

pengelola hubungan masyarakat di lembaga pendidikan Islam perlu 

memahami situasi daerah dan penduduk lingkungan lembaga tersebut. 

Selama membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat, maka 

pengelola manajemen humas di lembaga pendidikan Islam juga 

membutuhkan dukungan untuk memahami dan mengembangkan 

hubungan masyarakat yang bagus.
127

 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan 

program hubungan masyarakat perlu adanya analisis kebutuhan untuk 

mengetahui kondisi lembaga dan hal apa saja yang menjadi kebutuhan 
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pesantren dan kebutuhan  masyarakat, sehingga nantinya program-

program yang telah direncakanan bisa mencapai target sesuai harapan. 

b. Musyawarah 

Tahap perencanaan program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi setelah analisis kebutuhan yaitu 

musyawarah. Musyawarah dalam perencanaan program hubungan 

masyarakat sendiri menjadi hal yang penting untuk mengambil keputusan 

mengenai program-program yang akan dilaksanakan. Dalam 

merencanakan program hubungan masyarakat Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati melakukan musyawarah baik dengan warga internal 

pesantren maupun dengan warga eksternal pesantren. 

Musyawarah merupakan langkah atau cara yang tepat dilakukan 

ketika hendak membentuk sebuah program, karena dengan musyawarah 

akan banyak pendapat-pendapat yang bisa didapatkan dan 

dipertimbangkan sehingga nantinya dapat memunculkan sebuah 

kesepakatan. 

Selain itu, merencanakan program kehumasan sangat perlu untuk 

menentukan tujuan, dan cita-cita yang ingin dicapai dari sebuah program. 

Oleh karena itu sangat perlu adanya musyawarah bersama untuk 

merencanakan program-program yang sesuai. 

Hal ini senada dengan teori Veithzal dan Arviyan dalam 

Ichromsyah Arrochman bahwa humas dalam lembaga pendidikan Islam 
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yang ideal didasarkan pada prinsip syura atau musyawarah.
128

 Salah satu 

yang bisa diterapkan oleh humas di lembaga pendidikan Islam adalah 

selalu menjadi contoh bagi stakeholder dan masyarakat luas serta selalu 

bermusyawarah. 

c. Penyusunan Program 

Dari hasil musyawarah yang telah dilakukan, maka diperoleh 

suatu perencanaan serta penyusunan program yang nantinya akan 

dilaksanakan. Adapun Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi menyusun program kerjasama pesantren dengan beberapa 

instansi, di antaranya yaitu: a) dengan Pondok Pesantren Sidogiri 

Pasuruan; b) dengan Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi; dan c) 

kegiatan keagamaan dengan masyarakat sekitar pesantren. 

2. Pengorganisasian Program Hubungan Masyarakat Dalam 

Pengembangan Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi. 

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang membagi tugas-

tugas yang harus dikerjakan, serta menata sumber daya yang ada untuk 

mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dalam fungsi pengorganisasian, seluruh 

rencana kegiatan yang diperlukan diterjemahkan ke dalam struktur tugas 

dan kewenangannya.
129
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Adapun pengorganisasian program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi adalah sebagai berikut: 

1. Pembagian Tugas dan wewenang 

Setiap penetapan program hubungan masyarakat yang ada di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati harus ada pembagian tugas 

kemudian menetapkan wewenang, dalam pembagian tugas dan 

wewenang tidak terlepas dari kepengurusan karena program hubungan 

masyarakatnya diimplementasikan dalam program pesantren. 

Pembagian tugas dan wewenang dilakukan agar program maupun 

kegiatan yang akan direalisasikan dapat terorganisir dengan baik. Dalam 

pembagian rugas dan wewenang, Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

membagi 2 kepengurusan yaitu ma‟hadiyah dan madrasiyah. Sehingga 

hal ini juga akan meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi 

dalam pelaksanaan karena adanya kerancuan. Selain itu, pembagian tugas 

dan wewenang juga juga akan bisa menciptakan aktivitas-aktivitas yang 

berguna dan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Pembuatan jadwal 

Setelah pembagian tugas, maka langkah selanjutnya yaitu 

membuat jadwal kegiatan maupun program yang akan di realisasikan. 

Pembuatan jadwal kegiatan akan membantu mengelola waktu dan juga 

lebih mudah mengingat kegiatan-kegiatan apa saja yang akan 
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dilaksanakan, karena dalam jadwal terdapat keterangan kapan kegiatan 

itu dilaksanakan maupun diberhentikan. 

3. Pelaksanaan Program Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

Pelaksanaan adalah suatu hal yang sangat penting dari suatu program 

kegiatan, karena dengan pelaksanaanlah kegiatan akan dimulai. Dalam 

pelaksanaan program hubungan masyarakat diharapkan bisa menjadi tali 

komunikasi lembaga dengan masyarakat, sehingga lembaga akan lebih 

mudah menyampaikan informasi dan peluang tersampaikannya pada 

masyarakat cukup besar. 

Hal ini senada dengan teori Kasali dalam Nurtanio Agus dan 

Rahmania Utari bahwa peran dan tugas hubungan masyarakat adalah 

menciptakan, membina, dan mengembangkan hubungan baik dengan publik 

atau stakeholders pendidikan. Stakeholders adalah setiap kelompok yang 

berada di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki peran dalam 

menentukan keberhasilan lembaga.
130

 

 Pelaksanaan program humas di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

dilaksanakan melalui wadah-wadah yang dijadikan sebagai perantara untuk 

menjalin komunikasi dengan publik internal dan eksternal. Adapun 

pelaksanaan program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga 

di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi dengan 
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menjalin kerjasama diantaranya yaitu: a) dengan Pondok Pesantren Sidogiri 

Pasuruan dalam pembelajaran kitab dan tahfidzul Qur‟an; b) dengan Dinas 

Koperasi dan UMKM Banyuwangi dalam kegiatan pelatihan membuat 

kerajian; dan c) kegiatan keagamaan dengan masyarakat sekitar pesantren 

dalam kegiatan kajian rutin, istighosah, grebek santri, Peringatan Hari Besar 

Islam (PHBI) dan haflah akhirussanah. 

Kemudian program-program tersebut diimplementasikan dalam 

beberapa program pesantren yang meliputi pelaksanaan harian, mingguan, 

bulanan, dan tahunan. 

a. Pelaksanaan Harian 

Pelaksanaan harian program hubungan masyarakat di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi yaitu: 

1) Pembelajaran Kitab Metode Sidogiri 

Dalam program pembelajaran kitab, Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi bekerjasama dengan Pondok 

Pesantren Sidogiri menggunakan metode Al-Miftah Lil „Ulum, yang 

mana pembelajaran kitab ini menjadi jadwal kegiatan harian santri. 

Dalam kerjasama ini pula didukung dengan adanya pengiriman 

guru tugas dan pelatihan. Adanya kerjasama ini menjadi hal penting 

bagi lembaga sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki dan 

mengembangkan lembaga. Pembelajaran kitab metode Sidogiri dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Hal ini senada dengan teori Maulana Restu dan Siti Wahyuni 
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bahwa prosedur pembelajaran kitab metode Al-Miftah Lil „Ulum 

terbagi menjadi tiga bagian yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

pembelajaran, dan kegiatan penutup. Ketiga kegiatan tersebut tersusun 

menjadi satu dalam satu kegiatan pembelajaran dan tidak dapat 

dipisah-pisahkan.
131

 

Metode Sidogiri merupakan metode yang didalamnya 

membahas kaidah nahwu dan sharaf yang penjelasannya lebih di 

singkat dan dirancang untuk mempermudah santri memahaminya.
132

 

Pembelajaran kitab di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

menggunakan metode pembelajaran metode ceramah, bernyanyi, dan 

hafalan yang akan mempermudah proses pembelajaran. Hal ini senada 

dengan teori Sugiyono dalam Mardiah Kalsum Nasution bahwa 

metode pembelajaran mempermudah proses kegiatan belajar 

mengajar.
133

 

2) Tahfidzul Qur‟an 

Tahfidzul Qur‟an merupakan salah satu program yang menarik 

minat masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati. Selain itu, program ini membawa 

dampak positif bagi perkembangan Pondok Pesantren Sunan 
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Gunungjati Patoman Banyuwangi, dimana masyarakat akan mengenal 

bahwa Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

mempunyai lulusan yang hafal al-Qur‟an sehingga mampu mendorong 

antusiasme masyarakat untuk lebih percaya kepada lembaga. 

Pelaksanaan program tahfidzul Qur‟an di pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi menggunakan mushaf Al-

Miftah, yang proses kegiatannya juga menjadi kegiatan harian. 

Adapun santri baru diharuskan membaca al-Qur‟an bin-nadhor 

terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas bacaan. Hal ini sesuai 

dengan teori Rudiyanto bahwa dengan adanya tes tahsin bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan awal membaca al-Qur‟an, berdasarkan 

tes seleksi nilai tahsin dibuat halaqoh tahfidz. Penilaian meliputi: 

kelancaran, makhraj, mad, gunnah, dan qolqolah.
134

 Metode yang 

digunakan dalam pembelajaran tahfidzul Qur‟an ialah setoran, 

murojaah, dan tasmi‟. 

b. Pelaksanaan Mingguan 

Pelaksanaan mingguan dalam program hubungan masyarakat di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati yaitu kajian rutin setiap malam 

Selasa. Pada kegiatan tersebut menerangkan kitab Durrotun Nasihin yang 

berisi tentang keutamaan-keutamaan setiap ibadah, seperti keutamaan 

sholah tahajjud dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai 

salah satu cara pihak pesantren berkomunikasi dengan masyarakat 
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melalui dakwah atau ceramah agama, agar tidak terkesan tertutup 

sehingga hubungan silaturrahmi dengan masyarakat semakin erat. 

Dalam hal ini, kegiatan dakwah merupakan langkah awal yang 

dilakukan dalam membangun sebuah lembaga pendidikan Islam. Dengan 

kegiatan dakwah pula akan mempererat hubungan silaturrahmi antara 

kiai dengan masyarakat, sehingga ajaran Islam dengan mudah mengalami 

perkembangan pesat.
135

 

c. Pelaksanaan Bulanan 

Pelaksanaan Bulanan Program hubungan masyarakat dalam 

pengembangan lembaga di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi yaitu istighosah setiap malam Jum‟at Pahing setelah shalat 

maghrib yang dihadiri oleh seluruh santri, dan masyarakat sekitar.  

Dalam kegiatan istighosah biasanya membaca dzikir, do‟a, 

bersholawat bersama yang bermanfaat untuk memohon bantuan, 

meminta pertolongan kepada Allah Swt. atas segala sesuatu yang 

dihadapi.
136

 Selain itu, dari segi hubungan masyarakat, kegiatan 

istighosah akan menciptakan jalinan komunikasi pihak pesantren dengan 

masyarakat.  

d. Pelaksanaan Tahunan 

Adapun pelaksanaan tahunan program hubungan masyarakat di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati meliputi: 
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1) Grebek Santri 

Kegiatan grebek santri di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati Patoman Banyuwangi merupakan kegiatan kirab santri 

yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober untuk menyambut 

Peringatan Hari Santri Nasional (HSN). 

Kegiatan ini diadakan sebagai ungkapan syukur dan bahagia 

dalam menyambut hari santri, karena hari santri merupakan 

momentum guna memupuk rasa nasionalisme dan menjadi pengingat 

bahwa yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah jihad membangun 

masa depan. Di sinilah setiap ruh jihad harus hadir di semua sendi 

kehidupan bernegara dan setiap diri anak bangsa khususnya santri.
137

 

2) Pelatihan Membuat Kerajinan 

Pelatihan membuat kerajinan merupakan kerjasama yang 

dilakukan Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

dengan Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi yang bertujuan 

untuk melatih santri dan masyarakat yang berpartisipasi untuk 

menumbuhkan jiwa wirausaha. Selain itu, dengan adanya kegiatan 

pelatihan ini dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitas 

santri dan masyarakat yang berpartisipasi. Sehingga dengan adanya 

pelatihan membuat kerajinan ini diharapkan bisa menjadi peluang 

usaha menjadi sumber penghasilan. 
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Pemberian keterampilan tambahan bagi para santri pondok 

pesantren dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya, 

selain dari kegiatan harian yang sudah dijadwalkan dan sebagai bekal 

mereka untuk berwirausaha di sektor ekonomi kreatif. Hal ini senada 

dengan teori John Howkins dalam Lulup Endah Tripalupi dkk, bahwa 

ekonomi kreatif merupakan gagasan baru sistem ekonomi yang 

menempatkan informasi dan kreativitas manusia sebagai faktor 

produksi yang paling utama.
138

 

3) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di Pondok 

Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi merupakan salah 

satu acara tahunan yang diadakan oleh dengan maksud memperingati 

hari besar Islam. Acara ini biasa dilakukan dengan menghadirkan 

beberapa tokoh dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

kegiatannya. 

Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wadah untuk melakukan 

komunikasi dan publikasi kepada masyarakat agar selalu terjalin 

hubungan baik antara pesantren dan masyarakat. Karena tanpa 

komunikasi interaksi antar manusia baik secara perorangan, 

kelompok, ataupun organisasi tidak mungkin terjadi.
139
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4) Haflah Akhirussanah 

Haflah akhirussanah merupakan salah satu acara puncak 

pelepasan santri yang telah dinyatakan lulus setelah adanya ujian dan 

di wisuda. Adapun kegiatan haflah akhirussanah di Pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati dilaksanakan pada bulan Sya‟ban yakni diakhir 

tahun pembelajaran sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Dalam 

kegiatan haflah akhirussanah tidak hanya sebagai perkumpulan 

melainkan juga melaksanakan kegiatan yang bersifat hiburan, 

shalawatan, pengajian, dan wisuda santri.
140

 

4. Evaluasi Program Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan 

Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi 

Evaluasi program hubungan masyarakat merupakan pengukuran dan 

perbaikan pelaksanaan kerja anggota agar tujuan program hubungan 

masyarakat dapat tercapai.141 Evaluasi tersebut dilakukan ketika sedang 

mengerjakan program dan ketika program itu telah dikerjakan, ditujukan 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan hubungan masyarakat dalam 

menjalankan programnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan 

juga untuk mencari solusi atas kendala yang ditemui. 

Adapun dalam perspektif Islam, evaluasi disebut dengan muhasabah 

yakni menilai apa yang telah dikerjakan dan apakah pekerjaan tersebut 
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memberikan manfaat atau bahkan tidak bernilai apapun.
142

 Evaluasi 

program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan 

di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi  dengan 

melakukan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil secara terus 

menerus selama program berjalan dan setelah program berakhir melalui 

rapat tahunan. Dalam hal ini, evaluasi juga dilakukan secara situasional 

dengan maksud memberikan penilaian dengan apa yang telah dilakukan 

humas sebagai pertimbangan program kerja kedepan. 

Program hubungan masyarakat di Pondok Pesantren Sunan 

Gunungjati diimplementasikan dalam beberapa program pesantren yang 

nantinya program-program tersebut juga akan di evaluasi untuk mengetahui 

kegagalan dan keberhasilan program yang meliputi evaluasi program harian, 

evaluasi program mingguan, evaluasi program bulanan, dan evaluasi 

program tahunan. 

a. Evaluasi Program Harian 

1) Pembelajaran kitab metode Sidogiri 

Evaluasi program pembelajaran kitab metode Sidogiri di 

Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi yaitu 

dengan demontrasi. Dalam kegiatan ini, para santri di tes untuk 

mengukur dan menilai bagaimana kelancaran membaca, pemahaman 

nahwu sharaf, dan menerjemahkan kitabnya. Hal ini senada dengan 

yang dipaparkan oleh Suharsimi Arikunto bahwa mengadakan 
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evaluasi adalah meliputi kedua langkah diatas yaitu mengukur dan 

menilai.
143

 

2) Tahfidzul Qur‟an 

Evaluasi program tahfidzul qur‟an yaitu untuk mengetahui 

baik tidaknya hafalannya dari hasil muroja‟ah yang dilakukan oleh 

santri. Hal ini sesuai dengan teori Yahya Bin „Abdurrazaq Al-

Ghausani bahwasannya memelihara hafalan itu lebih sulit dari pada 

menghafalnya. Karena itu, perlu sesering mungkin untuk diulang.
144

 

Pelaksanaan evaluasi program tahfidzul qur‟an dilihat dari 

dua aspek yaitu kelancaran hafalan dan bacaan yang baik dan benar 

berdasarkan fashohah dan ilmu tajwidnya. Hal ini senada dengan 

teori Abdul Muhsin dalam Lailatuz Zuhro, Mufidatus Sholikhah dan 

Valensiana Vortunata Ari Ustoyo bahwasannya ketika menghafalkan 

al-Qur‟an terdapat faktor yang sangat penting sebagai tolak ukur 

keberhasilan menghafal al-Qur‟an. Dalam penilaian menghafal al-

Qur‟an ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan yaitu 

kefasihan, ketepatan tajwid, dan kelancaran menghafal bacaan.
145

 

Program tahfidzul qur‟an setiap minggunya ada ujian, setoran dan 

tasmi‟ untuk mengetahui ketercapaian hafalan dan kualitas 

hafalannya. 
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b. Evaluasi Program Mingguan 

Evaluasi kegiatan kajian rutin dilaksanakan melalui rapat 

bulanan, yang nantinya akan membahas ketercapaian program maupun 

kendala yang telah menghabat program tersebut. Hal ini sesuai dengan 

teori Suharsimi Arikunto bahwa adanya evaluasi seperti ini akan 

memberikan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu 

program yang direncanakan berhasil diterapkan.
146

 

c. Evaluasi Program Bulanan 

Evaluasi kegiatan istighosah dilaksanan ketika adanya rapat 

bulanan. Dalam rapat bulanan, seluruh program yang dilaksanakan 

selama satu bulan akan dievaluasi dan apabila ada program yang perlu 

dibenahi maka segera di benahi agar dapat menentukan rencana kedepan 

lebih baik. Hal ini sesuai dengan teori Qurtubi Dalam Chusnul May 

Syaroh, Muhammad Hanief, Muhammad Sulistiono bahwa dengan 

adanya evaluasi ini dapat dimungkinkan untuk melahirkan rencana yang 

lebih sempurna.
147

 

d. Evaluasi Program Tahunan 

Evaluasi program tahunan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati 

dilaksanakan ketika rapat tahunan. Pada rapat tahunan ini akan 

membahas evaluasi program selama satu tahun, bagaimana capaian 

program maupun kendala yang dihadapi, sehingga hasil ddari evaluasi ini 
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nantinya akan dijadikan acuan untuk merencanakan program untuk 

periode selanjutnya. 

Hal ini sesuai dengan teori Daryanto bahwa peranan evaluasi 

lebih bersifat konstruktif, karena informasi hasil penilaian dijadikan input 

bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan di dalam sistem pendidikan 

yang sedang dikembangkan. Selain itu juga dipandang sebagai faktor 

yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal.
148

  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen hubungan 

masyarakat pesantren berkaitan mengenai mengelola dalam kegiatan 

penciptaan pemahaman melalui pengetahuan serta kegiatan-kegiatan yang 

nantinya diharapkan memunculkan dampak positif bagi lembaga pendidikan 

pesantren. Hubungan yang terjalin baik antara pesantren dengan publik internal 

dan eksternalnya dipengaruhi dengan jalinan komunikasi yang baik. Adapun 

manusia yang paling sukses dalam melakukan hubungan masyarakat yang baik 

ialah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dan mensosialisasikan 

agamanya. Sehingga dalam  hal ini, peneliti memberikan rekomendasi dalam 

menciptakan manajemen hubungan masyarakat yang ideal ialah perlu 

menggunakan kaidah-kaidah Islam diantaranya: qaulan ma‟rufa (selalu berkata 

dan berbuat baik), qaulan sadida (perkataan yang benar, jujur), qaulan baligha 

(tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti), qaulan ma‟rufa (perkataan 

yang baik), qaulan karima (perkataan yang mulia), qaulan layyinan (perkataan 

yang lembut), dan qaulan maysura (perkataan yang ringan). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Setelah 

melakukan analisis dari hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian, 

maka bab ini akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan dan juga saran-saran 

yang dipandang perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait. 

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya yang merupakan perpaduan 

antara hasil kajian teoritis dengan hasil penelitian di lapangan, serta mengacu 

pada rumusan penelitian skripsi ini maka kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Perencanaan program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga 

Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

diantaranya: a) melakukan analisis kebutuhan yang bertujuan untuk mencari 

informasi terkait apa saja yang menjadi kebutuhan pesantren dan kebutuhan  

masyarakat; b) melakukan musyawarah baik dengan warga internal 

pesantren maupun dengan warga eksternal pesantren. c) menyusun program 

kerjasama pesantren dengan beberapa instansi, di antaranya yaitu: dengan 

Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dengan Dinas Koperasi dan UMKM 

Banyuwangi; dan kegiatan keagamaan dengan masyarakat sekitar pesantren. 

2. Pengorganisasian program hubungan masyarakat dalam pengembangan 

lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman 

Banyuwangi diantaranya: a) Pembagian tugas dan wewenang; b)Pembuatan 

jadwal untuk membantu mengelola waktu dan juga lebih mudah untuk 
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mengingat kegiatan  apa saja yang nantinya akan dilaksanakan dan 

diberhentikan 

3. Pelaksanaan program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga 

Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

dengan menjalin kerjasama diantaranya yaitu: a) dengan Pondok Pesantren 

Sidogiri Pasuruan dalam pembelajaran kitab dan tahfidzul Qur‟an; b) 

dengan Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi dalam kegiatan pelatihan 

membuat kerajian; dan c) kegiatan keagamaan dengan masyarakat sekitar 

pesantren dalam kegiatan kajian rutin, istighosah, grebek santri, Peringatan 

Hari Besar Islam (PHBI) dan haflah akhirussanah. 

4. Evaluasi Program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga 

Pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

diantaranya evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil secara terus 

menerus selama program berjalan dan setelah program berakhir melalui 

rapat tahunan dengan maksud memberikan penilaian dengan apa yang telah 

dilakukan humas sebagai pertimbangan program kerja kedepan. 

B. Saran-Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pondok Pesantren 

Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi khususnya mengenai manajemen 

program hubungan masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan 

maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut. 
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1. Bagi Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

Diharapkan pesantren dapat lebih meningkatkan manajemen program 

hubungan masyarakat ini dengan sebaik mungkin, agar dapat 

mengembangkan lembaga dan memiliki eksistensi dan mencapai tujuan 

pesantren yang diharapkan. 

2. Bagi Pengurus Pondok Pesantren Sunan Gunungjati Patoman Banyuwangi 

Diharapkan lebih bisa meningkatkan hubungan komunikasi yang baik 

dengan masyarakat, sehingga tercipta hubungan masyarakat yang efektif 

dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Bagi santri 

a. Semangat dalam melaksanakan setiap program yang ada di pesantren 

b. Diharapkan bisa memanfaatkan setiap program sebagai cara dalam 

pengembangan diri. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hendaknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang nantinya mampu 

mengungkapkan lebih dalam tentang manajemen program hubungan 

masyarakat atau kegiatan lain yang belum dijelaskan dalam penelitian ini 

dapat disempurnakan kembali oleh peneliti selanjutnya. 
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