
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan islam pertama dan tertua di 

indonesia yang terus mendukung terhadap keberlangsungan sistem pendidikan 

nasional. Selama ini tidak dapat diragukan lagi kontribusi pondok pesantren dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mencetak kader-kader 

intelektual yang siap untuk mengapresiasikan potensi keilmuannya di masyarakat 

(Chotimah, 2013a) 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan islam yang sejak awal 

berdirinya telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencerdaskan bangsa, 

dan juga telah memberikan andil yang besar dalam pembinaan dan pengembangan 

kehidupan umat islam di indonesia. Keberadaan pesantren selalu mendapat 

perhatian dan pengakuan dari masyarakat. Menurut Mukti Ali Para pengamat 

perkembangan masyarakat di indonesia, akan mengakui bahwa pesantren telah 

melahirkan banyak pemimpin dan Tidak sedikit para pemimpin di negeri ini, baik 

pemimpin yang duduk dalam pemerintahan maupun non pemerintahan, yang 

dilahirkan dari rahim pondok pesantren” (Chotimah, 2013b). 

Mengenai kedudukan pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional 

dapat dilihat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 tentang pendidikan keagamaan pasal 30 bahwa pondok pesantren merupakan 

salah satu bentuk dari pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan ayat 1, yang dapat diselenggarakan pada jalur 

pendidikan formal, non formal, dan informal ayat 3. 

Yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan lembaga yang 

lainnya adalah pondok pesantren mengharuskan semua peserta didiknya tinggal di 

asrama yang berada di lingkungan pondok pesantren tersebut seperti ditemukan di 

pondok pesantren modern sedangkan di pondok pesantren tradisional ada sebagian 



 

 

yang  memperbolehkan santrinya tidak mukim di asrama. Keberadaan pondok 

pesantren tidak dapat dilepaskan dengan masyarakat, oleh karena itu pondok 

pesantren harus bisa mengakomodir keinginan masyarakat. Masyarakat bisa 

menjadi potensi yang positif dalam upaya pengembangan pondok pesantren, namun 

juga dapat menjadi penghambat dalam pengembangan pondok pesantren. Oleh 

karena itu pondok pesantren harus benar-benar dapat memanfaatkan potensi 

masyarakat secara baik, agar nantinya masyarakat pun dapat memberikan 

kontribusi yang baik pula bagi pengembangan pondok pesantren. 

Masyarakat akan memberikan dampak yang baik bagi pengembangan pondok 

pesantren apabila pondok pesantren tersebut tanggap terhadap aspirasi masyarakat. 

Namun sebaliknya, masyarakat akan memberikan dampak yang negatif bagi 

pengembangan pondok pesantren, manakala pihak pondok pesantren kurang 

tanggap terhadap keinginan masyarakat. Oleh karena itu sikap tanggap pondok 

pesantren dengan memanfaatkan pendekatan social dan bisa memanfaatkan 

beberapa teknik hubungan masyarakat perlu terus di kembangkan. masyarakat 

harus dijadikan sebagai mitra dalam upaya pengembangan pondok pesantren, sebab 

dari, oleh dan untuk masyarakatlah pondok pesantren itu didirikan (Kurniawan, 

2014). 

Keberadaan pondok pesantren haruslah dapat memberikan dampak yang baik 

bagi lingkungan disekitarnya sehingga akan tercipta lingkungan yang simultan, 

Pondok memberikan manfaat bagi masyarakat lewat usaha mencerdaskan 

masyarakat sebagai aset bangsa, begitupun masyarakat harus bahu membahu dalam 

memajukan lembaga pendidikan yang menjadi tempatnya ditempa lewat layanan 

pendidikan yang ada di pondok pesantren. (Kurniawan, 2014) 

Dewasa kini ada pendapat yang mengatakan bahwa pondok pesantren tidak 

memainkan peranan yang apik. Baik di ranah sosial maupun di ranah pendidikan. 

Hal ini diperkuat lagi dengan pendapat Azyumardi Azra yang menyatakan 

bahwasanya reputasi pesantren tampaknya dipertanyakan oleh sebagian masyarakat 

Islam Indonesia. Karena mayoritas pondok pesantren masa kini seolah berada di 

menara gading, elitis, jauh dari realitas sosial. Problem sosialisasi dan aktualisasi 



 

 

ini ditambah lagi dengan problem keilmuan, yaitu terjadi kesenjangan, alienasi serta 

diferensiasi antara dunia pesantren dengan dunia masyarakat. (Kurniawan, 2014). 

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh azyumardi diatas dapat, pondok 

pesantren tidak dibenarkan untuk mengisolasi diri dari masyarakat, pondok 

pesantren tidak boleh menjadi masyarakat tersendiri yang menutup diri terhadap 

masyarakat disekitarnya, pondok pesantren tidak boleh menjalankan idenya sendiri 

dengan mengenyampingkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Karena masyarakat 

pun tidak akan mengiginkan lembaga pendidikan yang bersikap ekslusif terhadap 

informasi dari luar. Masyarakat mengiginkan lembaga didirikan untuk 

meningkatkan mutu pendidkan di daerah tersebut. Masyarakat juga mengiginkan 

lembaga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat baik 

secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk maksud ini berarti masyarakat 

mendukung usaha usaha lembaga didaerahnya. 

Pondok pesantren Al-Basyariyah didirikan oleh seorang kyai, yaitu Buya Drs. 

K.H Saeful Azhar, didirikan di suatu perkampungan yang pada zamannya daerah 

ulama sohor bandung selatan, yaitu Eyang Cimindi yang mana beliau adalah 

keturunan Waliyullah Eyang Mahmud. Pondok yang didirikan dari nol, saat ini 

telah menjelma menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memiliki luas lahan 

sekitar ±17.000 m². Kobong santri yang dulunya hanya gubuk yang sangat 

sederhana saat ini telah bertransformasi  menjadi puluhan lokal asrama santri yang 

dapat menampung santri dengan kapasitas dua ribu orang santri lebih. dengan izin 

Allah, dalam perjalanan perjuangan pondok pesantren Al-Basyariyah ini telah 

banyak meluluskan para santri di seluruh wilayah jawa barat,  dan bahkan mereka 

para alumni telah banyak yang mampu untuk mendirikan pondok pesantren juga. 

Hingga saat ini pondok pesantren Al-Basyariyah telah memiliki empat cabang 

kampus yang berada di (1) Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kampus I yang 

berlokasi di daerah di Cibaduyut Kota Bandung; (2) Kampus II Pondok Pesantren 

Al-Basyariyah Kampus II yang berlokasi di daerah Cigondewah; (3) Pondok 

Pesantren Al-Basyariyah Kampus III yang berada di daerah Arjasari, Banjaran 



 

 

Kabupaten Bandung; dan Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kampus IV yang 

berlokasi di daerah Cikungkurak, Caringin Kota Bandung. 

Status Pondok Pesantren Al-Basyariyah sebagai lembaga pendidikan formal 

sudah diakui oleh Negara, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam Nomor 2582 Tahun 2015 tentang penetapan status kesetaraan satuan 

pendidikan Mu’adalah pada pondok pesantren dengan Madrasah Tsanawiyah atau 

sederajat dan Madrasah Aliyah atau sederajat, dan juga tentang status Pondok 

Pesantren Al-Basyariyah dengan Jenjang Sekolah Menegag Atas (SMA) Negeri, 

sesuai dengan Surat Keterangan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

240/C/Kep/2003 dan sudah mendapatkan akreditasi dengat peringkat A (Baik 

Sekali) sesuai dengan Surat Keputusan penetapan hasil akreditasi BAP-S/M 

Nomor: 02.00/322/BAP-SM/XI/2010. Sehingga status ijazah yang dikeluarkan 

oleh Pondok Pesantren Al-Basyariyah, adalah sebagai tanda  kelulusan dapat 

digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke 

berbagai perguruan tinggi yang berstatus negeri ataupun swasta, baik itu yang ada 

didalan ataupun di luar negeri.  

Berdasarkan survei pendahuluan, yang telah dilakukan pada tanggal 15 

Desember 2018 di Pondok Pesantren Al-Basyariyah, Jalan Mahmud Desa 

Cigondewah Hilir, Kecamatan. Margaasih, Kabupaten. Bandung, Jawa Barat 40218 

yang di kepalai oleh Endang Suhendi menyatakan bahwa kebanyakan santri putra 

dan putri di Pondok Pesantren Al-Basyariyah tinggal di kobong dan bahkan banyak 

diantara mereka yang berasal dari luar kota bahkan ada yang berasal dari luar 

Provinsi Jawa Barat. Dari latar belakang peserta didik di atas, mengakibatkan 

timbulnya suatu masalah dalam hal komunikasi antara lembaga dengan orang tua 

santri terlebih lagi dengan aturan pondok yang melarang setiap santrinya untuk 

tidak membawa barang elektronik termasuk didalamnya alat komunikasi tentunya 

ini menjadi suatu permasalahan bagi kelancaran komunikasi, bagaimana cara 

pondok pesantren Al-Basyariyah agar dapat memegang kepercayaan orang tua 

terhadap lembaga tersebut, dan mampu menjaga serta menjalin hubungan yang baik 



 

 

dan harmonis antara pondok pesantren Al-Basyariyah Kabupaten Bandung dengan 

masyarakat.   

Fenomena diatas memunculkan suatu masalah yang penting untuk diteliti 

penulis lebih lanjut. Diantaranya adalah : Bagaimana Proses perencanaan program 

Hubungan Masyarakat di pondok pesantren Al-Basyariyah?, Bagaimana 

Implementasi Program Hubungan Masyarakat di Pondok Pesantren Al-

Basyariyah?,  Bagaimana proses evaluasi program Hubungan Masyarakat di 

pondok pesantren Al-Basyariyah?, Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat 

Hubungan Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Basyariyah?Bagaimana Hasil 

Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren, 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: 

MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN 

PONDOK PESANTREN (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Basyariyah 

Kabupaten Bandung). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan suatu pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses perencanaan  program Hubungan Masyarakat di Pondok 

Pesantren Al-Basyariyah? 

2. Bagaimana implementasi program Hubungan Masyarakat di Pondok 

Pesantren Al-Basyariyah? 

3. Bagaimana evaluasi program Hubungan Masyarakat di Pondok Pesantren 

Al-Basyariyah? 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Hubungan Masyarakat di 

Pondok Pesantren Al-Basyariyah? 

5. Bagaimana hasil Manajemen Program Hubungan Masyarakat dalam 

Pengembangan Pondok Pesantren Al-Basyariyah? 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu gambaran yang 

mendalam mengenai proses Manajemen Hubungan Masyarakat Di Pondok 

Pesantren.  Berdasarkan latar belakang dan rumusan  masalah  yang ada, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan:  

1. Mengetahui proses Perencanaan Program hubungan masyarakat di Pondok 

Pesantren Al-Basyariyah 

2. Mengetahui Implementasi program hubungan masyarakat di Pondok 

Pesantren Al-Basyariyah. 

3. Mengetahui Evaluasi Program hubungan masyarakat di Pondok Pesantren 

Al-Basyariyah. 

4. Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Hubungan Masyarakat di 

Pondok Pesantren Al-Basyariyah. 

5. Mengetahui Hasil Manajemen Hubungan Masyarakat dalam 

Pengembangan pondok pesantren Al-Basyariyah? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis serta manfaat 

praktis, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut; 

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini mampu menjadi sarana 

pengembangan teori tentang manajamen hubungan masyarakat di Pondok 

Pesantren. 

2. Manfaat Praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

mengembangkan suatu konsep mengenai Manajemen Hubungan 

Masyarakat di Pondok Pesantren serta dapat dijadikan sebagai sarana  

strategi dalam mengembangkan manajemen hubungan masyarakat di  

pondok pesantren . 



 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk dapat 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif 

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

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011). Hal tersebut dalam 

kerangka pemikiran penelitian ini, adalah Profil lahirnya Pondok Pesantren Al-

Basyariyah dan munculnya permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian 

yaitu : Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan Pondok Pesantren 

Al-Basyariyah Kabupaten Bandung. 

Dikutip dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sisitem pendidikan nasional menyatakan bahawa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar setiap peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensinya untuk dapat 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Setiap kegiatan didalam setiap organisasi tentunya akan membutuhkan 

manajemen didalamnya, begitu pun dalam kegiatan hubungan masyarakat di 

pondok pesantren. Manajemen dipahami sebagai suatu ilmu ataupun seni untuk 

dapat mencapai tujuan melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Dan hal ini 

menegaskan bahwa proses manajemen hanya akan dapat dilaksanakan apabila 

dalam pencapaian tujuannya tidak dilakukan oleh seorang saja, tetapi mesti 

dilakukan oleh lebih dari seorang untuk mencapai terhadap tujuan yang diinginkan 

(Chotimah, 2013b). 

Menurut Siagian seperti yang dikutip oleh Nasution, Manajemen adalah 

sebagai proses menggerakan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses dalam 

manajemen merupakan bentuk kemampuan atau keterampilan memperoleh hasil 

dalam rangka pencapaian tujuan melauli kegiatan-kegiatan organisasi tersebut. 



 

 

Karena itu dalam manajemen mencakup konsep kepemimpinan, public relation, 

pengambilan keputusan, manusia, sarana, dan kerjasama (Chotimah, 2013b). 

The International Public Relations Association (IPRA) seperti yang dikutip 

Onong dalam (Iriantara, 2013) mendefinisikan public relation sebagai fungsi 

manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara 

berkesinambungan yang oleh beberapa lembaga dan organisasi-organisasi umum 

dan pribadi digunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati, 

dan dukungan dari mereka yang ada sangkut pautnya dan yang diduga akan ada 

kaitannya dengan cara menilai suatu opini publik mereka dengan tujuan sedapat 

mungkin menghubungkan kebijakan dan ketatalaksanaan, guna mencapai 

kerjasama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan yang berencana dan 

tersebar luas. Sedangkan cutlip mendefinisikan public relations sebagai fungsi 

manajemen yang membentuk dan memelihara relasi yang saling menguntungkan 

antara lembaga dengan publiknya. 

Berdasarkan dari pengertian manajemen dan pengertian public relations 

seperti yang telah dijelaskan maka manajemen hubungan masyarakat menurut 

Ruslan 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 

(Chotimah, 2013b). 

Pada tahap perencanaan program humas, hal pertama yang harus 

dilaksanakan adalah penetapan tujuan terlebih dahulu dan apa yang akan 

dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa yang 

akan mengerjakannya. Perencanaan merupakan langkah awal dalam penetuan 

kegiatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang. Menurut Nasution 

“perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan 

menentukan cakupan penilaiannya” (Chotimah, 2013b). 

Demikian juga dalam hal proses manajemen hubungan masyarakat Seorang 

manajer pendidikan harus mampu bertindak seusai dengan prosedur dan dengan 

cekatan dapat memahami kondisi masyarakat yang berada di sekitar lembaga 



 

 

tersebut. Tanpa adanya suatu pemahaman serta langkah strategis yang tepat, maka 

lembaga pendidikan tersebut tidak akan mampu melakukan relasi yang baik dengan 

masyarakatnya. 

Tahapan selanjutnya adalah dalam pengimplementasian program yang telah 

direncanakan, karena sebaik apapun rencana tetaplah jadi rencana. Tanpa adanya 

implementasi atas apa yang telah direncanakan. Dalam mengimplementasikan 

rencana ini akan ada dua hal penting yaitu rencana aksi dan pelaksanaan rencana 

aksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan kedua hal tersebut mesti disesuaikan 

dengan sumberdaya finansial yang dimiliki lembaga. Implementasi rencana berarti 

menjalankan berbagai upaya dalam bentuk program atau kegiatan yang telah 

ditetapkan. 

Pada saat divisi hubungan masyarakat merencanakan programnya, maka ia 

mesti menyusun suatu grand design terlebih dahulu yang berisi suatu analisis situasi 

dan kondisi terkini, namun terkadang informasipun bisa luput dari pengamatannya, 

sehingga tidak dapat terinventarisir dengan baik dalam grand design tersebut. Dan 

hal ini menyebabkan divisi humas tidak mendapatkan dukungan yang cukup 

informasi latar belakang ketika merencanakan programnya. 

Evaluasi adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk menilai bagaimana 

sebuah program hubungan masyarakat yang telah disusun telah dikelola secara 

efektif. Evaluasi ini akan melihat apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan ataukah belum. Sedangkan evaluasi hasil menilai efek 

apa yang didapat dari pelaksanaan program humas, apakah sudah memenuhi tujuan 

apa belum. Penilaian atau evaluasi merupakan penentuan derajat kualitas 

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan program. 

Dalam Hubungan Masyarakat di pondok pesantren pastinya tidak akan luput 

dari masyarakat yang ada disekitar pesantren tersebut, atau yang lebih dikenal 

dengan istilah publik internal dan publik eksternal. dengan menciptakan lingkungan 

kerjasama yang baik antar berbagai publik, kegiatan hubungan masyarakat harus 

dapat diarahkan pada publik internal dan eksternal karena dalam usaha untuk 

memahami komunikasi yang dilakukan organisasi tidak akan cukup hanya dilihat 



 

 

dari aktivitas komunikasi internal yang sedang berlangsung, maka komunikasi 

organisasi perlu dipahami dari bebagai sisi sekaligus. yaitu komunikasi internal dan 

eksternal publik. Begitupun komunikasi yang dilakukan haruslah baik karena tidak 

akan ada pesantren jika tidak ada masyarakat. Dan cara komunikasipun nantinya 

berbeda-beda disesuaikan dengan sasaran dan tujuannya (Afkarina, 2018). 

Faktor Pendukung adalah segala hal yang akan membantu atau dapat 

mendukung terhadap keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dan dalam 

mencapai tujuan. Sedangkan faktor penghambat adalah segala hal yang dapat 

mempengaruhi, memperlambat kinerja pelaksanaan pendidikan dan dalam meraih 

tujuan. Faktor Pendukung dan faktor penghambat dapat bersumber dari faktor 

internal maupun eksternal yang ada didalam masing-masing lembaga atupun 

organisasi 

Penelaahan terhadap faktor-faktor Pendukung dan faktor-faktor penghambat 

merupakan suatu usaha dalam menemukan kelebihan dan kekurangan dari suatu 

sistem, sehingga dengan ditemukannya faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan 

suatu proses dalam pengembangan lembaga yang efektif dan efisien, dalam 

mengelola lembaga pendidikan yang ada. Kajian mengenai faktor- faktor tersebut 

akan mempengaruhi pada tingkat keberhasilan sebuah model, dengan demikian 

usaha meniru pula faktor- faktor Pendukungnya, dan meminimalisir fakor- faktor 

penghambatnya. 

Dalam upaya mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu, berdaya 

saing tinggi, dan berkembang sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga, maka 

dalam hal ini pimpinan pondok pesantren dituntut agar mampu mengaplikasikan 

aspek-aspek kelembagaan, baik itu dari sisi pengembangan sumber daya manusia 

yang ada dalam lembaga pendidikan pesantren seperti gedung, sarana pembelajaran 

dalam kelas, asrama tempat tinggal para santri, perpustakaan dan laboratorium, 

Bahkan terlebih kepada pengembangan partisipasi masyarakat. 

Diantara aspek-aspek kelembagaan yang dikembangkan meliputi; (1) aspek 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; (2) aspek kesiswaan; (3) aspek sarana 

dan prasarana; (4) aspek pembiayaan;  (5) aspek  hubungan masyarakat. Maka hasil 



 

 

manajemen hubungan masyarakat dalam pengembangan pondok pesantren di 

pondok pesantren al-basyariyah diupayaka untuk dapat mencapai aspek 

pengembangan lembaga tersebut. 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis diarahkan 

untuk meneliti tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Profil didirikannya 

Pondok Pesantren Al-Basyariyah kabupaten bandung, Manajemen Hubungan 

masyarakat yang meliputi Perencanaan, Implementasi Program Hubungan 

Masyarakat dan evaluasi program Hubungan Masyarakat, serta faktor Pendukung 

dan penghambat pelaksanaan Hubungan Masyarakat di pondok pesantren Al-

Basyariyah. 

Keberhasilan suatu konsep manjerial suatu lembaga akan dapat dijadikan 

suatu tuntunan jika di anggap berhasil. Untuk itu suatu kajian keberhasilan yang 

terukur mengenai penerapan suatu konsep manajemen merupakan salah satu hal 

yang sangat penting untuk diungkapkan supaya para pengguna hasil peneltian 

tersebut dapat mengambil manfaat secara optimal. Untuk mempermudah 

pemahaman bagi para pembaca, maka penulis membuat suatu skema kerangka 

berpikir penelitian tentang Manajamen Hubungan Masyarakat di Pondok Pesantren 

Al-Basyariyah Kabupaten Bandung, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kerangka Pemikiran Manajemen Hubungan Masyarakat dalam 

Pengembangan Pondok Pesantren Al-Basyariyah Kabupaten Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran – Manajemen Hubungan Masyarakat dalam 

Pengembangan Pondok Pesantren 

 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperoleh kajian menegenai manajemen hubungan masyarakat di 

pondok pesantren ini telah dikaji beberapa pustaka yang relevan dengan penelitian 

ini, diantaranya :  
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