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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 
yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat di ambil 
yaitu: 

5.1.1 Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman 
di SD Kanisius Gendongan Salatiga 

Hasil analisis SWOT faktor kekuatan utama 
yang dimiliki SD Kanisius Gendongan Salatiga adalah 
PDKB dan PPR yang diintegrasikan dalam kurikulum 
pendidikan; Sekolah memiliki gedung dan fasilitas 
pembelajaran yang memadai; status sekolah yang 
Terakreditasi A; Lokasi sekolah yang strategis; 
Kemampuan staf/TU (dalam pembuatan laporan 
keuangan, pemberian informasi dan penyusunan 
kelengkapan administrasi); serta kemampuan finansial 
untuk biaya operasional sekolah yang memadai. 

Hasil analisis SWOT faktor kelemahan yang 
dimiliki SD Kanisius Gendongan Salatiga antara lain 
supervisi kepala sekolah yang berkaitan dengan 
administrasi pembelajaran maupun kegiatan 
pembelajaran dirasakan masih sangat kurang; 
kurangnya kegiatan promosi maupun hubungan 
kemasyarakatan yang dilakukan oleh sekolah; 
terbatasnya jumlah guru; rendahnya variasi 
penggunaan metode mengajar serta media 
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pembelajaran; kualifikasi tenaga pendidik maupun 
guru yang rendah; serta rendahnya tingkat 
kemampuan dan penguasaan teknologi informasi guru 
dan siswa.  

Peluang yang dimiliki oleh SD Kanisius 
Gendongan Salatiga dalam upaya meningkatkan 
jumlah siswa baru berdasarkan variabel marketing mix 
adalah sekolah memiliki TK sendiri sebagai pemasok 
siswa; adanya kesadaran dari orang tua untuk 
mendidik anak bermental Kristiani yang baik; adanya 
ketersediaan transportasi umum yang memadai; 
adanya sumber pendanaan dari pemerintah; 
kepercayaan masyarakat terhadap sekolah makin 
tinggi; dan yang terakhir dikarenakan letak sekolah 
dekat dengan perumahan penduduk. 

Sedangkan dari hasil analisis SWOT yang 
menjadi faktor ancaman bagi sekolah antara lain 
diberlakukannya kebijakan pemerintah yang 
menghapus biaya pendidikan (sekolah gratis); latar 
belakang ekonomi orang tua siswa yang tergolong 
dalam ekonomi menengah ke bawah; meningkatnya 
tuntutan masyarakat terhadap output yang dihasilkan 
(kelulusan); rendahnya daya dukung orang tua siswa 
terhadap kegiatan sekolah; keberadaan lokasi pesaing 
dalam lingkup kecamatan yang cukup dekat; tingkat 
pertumbuhan dan perkembangan pesaing yang tinggi. 
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5.1.2  Rencana Strategi Pemasaran berdasarkan 
variabel marketing mix di SD Kanisius 
Gendongan Salatiga 

Hasil analisis SWOT dari variabel marketing mix 
untuk meningkatkan jumlah siswa baru maka posisi 
SD Kanisius Gendongan Salatiga berada di kwadran 
SO, yang mendukung strategi agresif  untuk 
mendukung pertumbuhan sekolah maka dibuat 
rencana strategi pemasaran sebagai upaya 
meningkatkan jumlah siswa baru yang menggunakan 
kekuatan dari lingkungan internal sekolah untuk 
dapat memanfaatkan peluang dari lingkungan 
eksternal sekolah antara lain (1) Merevisi visi dan misi 
sekolah, (2) Membuat program bedah alat peraga dan 
fasilitas pembelajaran, (3) Meningkatkan kualitas 
layanan pada peserta didik maupun stakeholder, (4) 
Meningkatkan promosi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang 
dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi Yayasan 

a. Pihak yayasan Kanisius perlu untuk 
meningkatkan profesionalisme sumber daya 
manusia (Guru, karyawan dan staf) sehingga 
layanan pendidikan dalam proses belajar 
mengajar dapat ditingkatkan. Oleh karena itu 
hendaknya pihak yayasan mengadakan seminar, 
pelatihan,dan workshop bagi para guru. Selain 
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itu pihak yayasan bisa memberikan bea siswa 
bagi para guru untuk melakukan studi lanjut 
bagi guru yang belum Sarjana.  

b. Sesuai dengan kebutuhan akan tenaga guru, 
maka sebaiknya yayasan mulai 
mempertimbangkan untuk menambah jumlah 
tenaga guru sesuai dengan yang dibutuhkan 
sekolah. Salah satu cara yang bisa dilakukan 
yaitu dengan mengangkat guru wiyata bakti. 

 

2. Bagi kepala sekolah 

Hendaknya visi dan misi sekolah dibuat 
secara singkat dan jelas supaya mudah untuk 
diingat, dipahami dan dilaksanakan.  

Supaya rencana strategi pemasaran untuk 
meningkatkan jumlah siswa baru di SD Kanisius 
Gendongan Salatiga dapat berjalan sesuai yang 
diharapkan maka sekolah perlu untuk memperbaiki 
kelemahan internal dengan cara : (1) Membuat 
program Supervisi Akademik bagi guru-guru yang 
ada, meliputi administrasi pembelajaran maupun 
kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan 
supervisi klinis; (2) Menyusun program promosi 
sekolah yang melibatkan para guru, staf/karyawan 
dan komite sekolah dan meningkatkan anggaran 
promosi yang dapat dilakukan dengan pembuatan 
leaflet, pengumuman melalui iklan,dan 
meningkatkan kualitas sekolah; (3) Memberdayakan 
Komite sekolah dalam menjalin kerjasama dan 
hubungan baik dengan masyarakat; (4) Memberikan 
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usulan kepada yayasan Kanisius supaya menambah 
jumlah guru sesuai yang diperlukan; (5) Memotivasi 
para guru supaya meningkatkan penggunaan alat 
peraga beserta fasilitas yang ada di sekolah sehingga 
kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan; (6) 
Memotivasi dan memfasilitasi guru untuk 
melanjutkan pendidikan baik dengan biaya dari 
Yayasan maupun biaya sendiri; (7) Melengkapi SDM 
dengan ketrampilan yang diperlukan untuk 
peningkatan kinerja. Para guru maupun tenaga 
administrasi/staf (TU) hendaknya dimotivasi dan 
diikutsertakan dalam  pelatihan-pelatihan  guna 
meningkatkan ketrampilan serta profesionalitas 
SDM di sekolah tersebut.  

     

3. Bagi guru dan staf 

Guru dan staf perlu mempunyai usaha dalam 
meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan 
sehingga dapat memperbaiki kinerja masing-masing 
serta mempunyai komitmen bersama untuk 
membangun image yang positif tentang sekolah dengan 
perbaikan kualitas pelayanan dan peningkatan untuk 
memberikan jaminan pelayanan dengan tingkat 
keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan yang 
berguna untuk lebih meningkatkan kepuasan 
pelanggan salah satunya dengan mengikuti seminar, 
pelatihan,dan workshop. 

 


