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BAB  IV 

ANALISIS DAN BAHASAN 

 

4. 1. Deskripsi Obyek Penelitian 

SMK Negeri 2 Salatiga mulai menerima siswa 

baru pada tahun diklat 1999/2000. Status 

penegeriannya pada tanggal 17 Nopember 2000. SMK 

Negeri 2 Salatiga berlokasi pada Jalan Parikesit Raya 

km 2 Salatiga.SMK Negeri 2 merupakan SMK yang 

masuk kategoribaik dikota Salatiga dengan Akreditasi A 

dan telah menerapkan standar mutu internasional ISO 

9001:2008yang dibangun diatas lahan sekitar 6.8 ha, 

mempunyai potensi yang sangat besar, karena 

disamping memiliki sarana dan prasarana yang 

lengkap/memadai dan didukung oleh tenaga–tenaga 

profesional. 

Untuk saat ini SMK Negeri 2 Salatiga sudah 

mendidik +2731 siswa putra – putri bangsa Indonesia, 

dengan harapan setelah lulus nanti mampu menjadi 

teknisi – teknisi handal menengah yang profesional dan 

dapat berperan dalam Pembangunan Nasional.Kepala 

SMK Negeri 2 Salatiga sejak berdiri hingga sekarang 

secara berturut-turut adalah sebagai berikut:  

1. Drs. Reza Pahlevi, tahun 1999 - 2010. 

2. Drs. Kamaruddin, tahun 2010.  

3. Drs. Hadi Sutjipto, MT, tahun 2010 - sekarang. 
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Visi dan Misi SMK Negeri 2 Salatiga 

 

Visi: Menyiapkan tamatan yang mampu bersaing di era 

global dan berimtaq tinggi.  

Misi:   
a. Menyiapkan tamatan yang menguasai dan 

mempunyai imtaq 

b. Membentuk tamatan yang bagus dan 

berkepribadian unggul bagi pengembangan diri. 

c. Menyiapkan tenaga menengah yang profesional 

dalam bidang keahlian Gambar Bangunan, 

Perkayuan, Audio video, Otomotif, Pemesinan dan 

Jaringan Komputer. 

d. Mendidik melatih dan menyiapkan wirausahawan 

e. Meningkatkan mutu sekolah yang mandiri 

f. Sebagai sumber laporan informasi dan tempat 

latihan dibidang Bangunan Elektro, Mesin dan 

Komputer. 

Tujuan : 

 
1. Tahun 2013 siswa memiliki kompetensi 

penguasaan konsep untuk seluruh mata 

pelajaran secara komprehensif dan benar 

sehingga mampu berkompetisi ditingkat nasional 

dan tahun 2012 mampu berkompetisi di tingkat 

internasional. 

2. Tahun 2013 siswa mampu menggunakan Bahasa 

Inggris sebagai alat komunikasi untuk 

mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. 
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3. Tahun 2013 siswa mampu membangun 

kebiasaan yang aktif untuk mencari informasi 

menggunakan teknologi informasi. 

4. Tahun 2013 sekolah memiliki sarana dan 

prasarana penunjang PBM yang lengkap. 

5. Tahun 2013 sekolah memiliki guru dan tenaga 

pendukung yang handal untuk mendukung 

seluruh manajemen sekolah. 

6. Sekolah memiliki hubungan kemitraan yang baik 

dengan seluruh warga sekolah, stakeholdersdan 

instansi serta institusi pendukung pendidikan 

lainnya. 

7. Siswa memiliki, mengaplikasikan dan 

meningkatkan nilai-nilai ketuhanan serta nilai-

nilai kehidupan yang bersifat universal dalam 

kehidupannya. 

 SMK Negeri 2 Salatiga dengan no. statistik 

sekolah 321036203006 beralamat jalan Parikesit 

Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kodya 

Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah dan no 

telepon+62(0298) 313403. Dengan status sekolah hak 

pakai dengan akreditasi A. 

Bidang Keahlian: 

a. Teknik Bangunan : 

1. Teknik Konstruksi Kayu 

2. Teknik Konstruksi Batu dan Beton 

3. Teknik Gambar Bangunan 
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b. Teknik Elektro: 

4. Teknik Audio Video 

5. Teknik Elektronika Industri 

c. Teknik Mesin : 

6. Mekanik Otomotif 

7. Teknik Pemesinan 

d. Teknik Informatika : 

8. Teknologi Komputer dan Jaringan 

 

4. 2. Pembahasan data kuantitatifnya 

 

Berdasarkan rekapitulasi kuisoner hasil 

perhitungan dari ketujuh bauran pemasaran dari 

variabel produk, harga, lokasi, promosi, orang, fasilitas 

fisik dan proses dapat diketahui hasil jawaban 

responden terhadap pelaksanaan strategi pemasaran 

jasa pendidikan SMK Negeri 2 Salatiga. Responden 

terdiri dari 85 orang dari siswa kelas 10 yang diambil 

dari 3 jurusan yaitu teknik mesin, teknik bangunan 

dan teknik otomotif. Berikut ini adalah tanggapan 

responden terhadap pelaksanaan jasa pendidikan pada 

SMK Negeri 2 Salatiga yang dinyatakan dalam 

prosentase dapat dilihat ditabel 4. 1 berikut ini: 
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Tabel 4.1 
Jawaban Responden terhadap  

Pelaksanaan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan 

SMK Negeri 2 Salatiga 
 
 

No Variabel 
Jawaban terhadap pelaksaan pemasaran 

Jumlah 
SS (5) S (4) RR (3) TS (2) STS (1) 

1. Produk 

96 148 11 

    

255 

37,65% 58,04% 4,31% 100,00% 

480 592 33 1105 

2. Harga 

30 43 66 112 4 255 

11,77% 16,86% 25,88% 43,92% 1,57% 100,00% 

150 172 198 224 4 748 

3. Lokasi 

18 82 58 96 1 255 

7,06% 32,16% 22,74% 37,65% 0,39% 100,00% 

90 328 174 192 1 785 

4. Promosi 

83 139 28 5 

  

255 

32,55% 54,51% 10,98% 1,96% 100,00% 

415 556 84 10 1065 

5. Orang  

86 134 35 

    

255 

33,73% 52,55% 13,72% 100,00% 

430 536 105 1071 

6. Fasilitas 

119 121 15 

    

255 

46,67% 47,45% 5,88% 100,00% 

595 484 45 1124 

7. Proses 

113 130 12 

    

255 

44,31% 50,98% 4,71% 100,00% 

565 520 36 1121 

Jumlah 

Jawaban 
Skor 

responden 

545 

     
2725 

797 

     
3188 

225  

       
675 

218 

       
436 

6  

               
6 

1791 

                                                 
7019 

Rata-rata 

Presentase 
30,43% 44,50% 12,56% 12,18% 0,33% 100% 

Sumber : Penelitian lapangan 2013 (data diolah) 
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Maka dari tabel 4.1. dapat disimpulkan bahwa 

tanggapan responden adalah baik terhadap 

pelaksanaan strategi pemasaran jasa pendidikan SMK 

Negeri 2 Salatiga karena total skornya adalah 7019 

yaitu berada pada rentang 6783-8567. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Penggunaan produk/program pendidikan yang 

ada di SMK Negeri 2 Salatiga yang ada saat ini 

sudah tepat karena mendapat jawaban baik oleh 

58,04 % dari keseluruhan responden (peserta 

didik). 

b. Biaya pendidikan yang ada di SMK Negeri 2 

Salatiga mendapat jawaban kurang baik dari 

43,92% dari keseluruhan responden (peserta 

didik). Hal ini berarti biaya pendidikan di SMK 

Negeri 2 Salatiga dinilai kurang pas karena 

peserta didik masih menggangap biaya 

pendidikan SMK Negeri 2 Salatiga sedikit mahal. 

c. Keberadaan tempat/lokasi pelayanan lembaga 

pendidikan SMK Negeri 2 Salatiga mendapat 

jawaban kurang baik oleh 37,65% responden 

(peserta didik) yang menilai lokasi sekolah kurang 

strategis karena berada di pinggiran kota 

Salatiga. 

d. Promosi yang dilakukan SMK Negeri 2 Salatiga 

dinilai sudah  optimal sehingga memberikan hasil 
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yang sesuai harapan. Dari jawaban responden 

(peserta didik) yaitu 54,51% menjawab promosi 

yang dilakukan sudah baik baik, baik itu untuk 

promosi melalui media cetak, pemasangan 

spanduk maupun kunjungan kesekolah-sekolah. 

e. Tenaga pengajar, administrasi dan non 

administrasi yang ada di SMK Negeri 2 Salatiga 

sudah sesuai dengan harapan peserta didik 

dimana jawaban responden (peserta didik) 

sebanyak 52,55% adalah baik terhadap 

penggunaan peole/partisipan.  

f. Penataan fasilitas fisik yang ada di SMK Negeri 2 

Salatiga telah tersedia dan memadai dimana 

dinilai berfungsi sesuai dengan harapan peserta 

didik karena jawaban responden (peserta didik) 

sebanyak 47,45% terhadap penataan fasilitas 

fisik yang SMK Negeri 2 Salatiga adalah baik. 

g. Proses penerimaan peserta didik, proses belajar 

mengajar dan proses wisuda yang ada di SMK 

Negeri 2 Salatiga dinilai sudah berjalan dengan 

lancar karena mendapat jawaban baik dari 

sebagian besar responden (peserta didik) yaitu 

sebesar 50,98% dari jumlah keseluruhan 

responden. 

h. Pelaksanaan strategi pemasaran yang dilakukan 

oleh SMK Negeri 2 Salatiga mendapat jawaban 

baik dari sebagian besar responden (peserta 

didik) yaitu sebesar 44,50% dari keseluruhan 

responden. Namun, secara keseluruhan 
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pelaksanaan strategi pemasaran yang dilakukan 

oleh SMK Negeri 2 Salatiga masih terdapat sedikit 

kekurangan karena sekolah ini masih dianggap 

sedikit mahal dari segi biaya dan lokasi yang 

yang kurang strategis. 

 

4. 3. Pembahasan data kualitatifnya 

Dari hasil FGD ketujuh variabel bauran 

pemasaran yang dilakukan tanggal 1, 8, dan 11Mei 

2013 di SMK Negeri 2 Salatiga, diketahui kendala-

kendala dan hambatan-hambatan yangtimbul di SMK 

Negeri 2 Salatigapasca pembubaran RSBI. FGD sesi 

pertama dilakukan untuk mengetahui masalah kendala 

dan hambatan secara garis besar guna memudahkan 

mencari permasalahan yang timbul. FGD sesi kedua 

untuk menetapkan hambatan dan kendala  yang ada. 

FGD sesi ketiga melakukan diskusi selama 2 jam lebih, 

akhirnya disepakati sejumlah masalah yang perlu 

diteliti lebih lanjut. FGD dilakukan bersama Waka 

Manajemen Mutu, Waka Humas, komite sekolah dan 

panitia penerimaan siswa baru yang masing-masing 

bagian diwakili tiap 1 orng. Kendala-kendala dan 

Hambatan-hambatan di SMK Negeri 2 Salatiga yang 

perlu untuk ditindak lanjuti adalah sebagai berikut, 

seperti yang tampak pada gambar 4. 1. 
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Gambar 4.1 

Diagram Ishikawa berupa Hambatan dan Kendala 

Pemasaran SMK Negeri 2 Salatiga 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Secara garis besar dapat diuraikan bahwa 

hambatan-hambatan dan kendala-kendala SMK Negeri 

2 Salatiga paska pembubaran RSBI ada 7variabel 

adalah (1) produk, (2) biaya, (3) lokasi, (4) promosi, 

(5)orang, (6) fasilitas dan (7) proses. Mengenai akar 

permasalahannya secara ringkas dapat dilihat pada 

Tabel 4.2: 

PRODUK BIAYA LOKASI 

Hambatan 

dan kendala 
yang dialami 

SMK Negeri 

2 Salatiga 

paska 

pembubaran 

RSBI 

PROMOSI ORANG 

 
FASILITAS PROSES 

 

1 

2 

3 

4 

8 

6 

5 

9 

10

00

00

0 
11

10

00 12

00

00

0 

14 

15 

16 13 19 

18 

20 17 

21 

7 
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Tabel 4.2. 

Hasil FGD masalah yang berupa kendala & hambatan 

Variabel Masalah 
Akar 
masalah 

Produk 

Jurusan TBB dan TKK 
kurang diminati (1) 

Citra Sekolah 

Struktur kurikulum dan 

silabus belum ada (2) 

 Kebijakan pemerintah 

Lowongan kerja sedikit 
untuk jurusan TKJ(3) 

Citra sekolah 

Harga 

Biaya pendidikan dianggap 
mahal (4) 

Citra sekolah 

Unit produksi kurang 
optimal (5)  Citra sekolah 

Bantuan pemerintah 
berkurang (6) Kebijakan pemerintah  

Lokasi 

Lokasi tidak dipusat kota 
dan kurang strategis (7) 

Citra sekolah 

SDA air kurang (8) Citra sekolah 

 Komunikasi IT terkendala 
(9) Citra sekolah 

Promosi 

Rasa kebanggaan guru dan 
siswa kurang (10) 

Citra sekolah 

Banyaknya sekolah sejenis 

(11)  Kebijakan pemerintah 

Personil promosinya 
terbatas (12) 

Citra sekolah 

Orang 

Ketaatan terhadap aturan 
masih rendah (13) 

Citra sekolah 

Susahnya koordinasi 
komunikasi kebijakan (14) 

Citra sekolah 

Tenaga kependidikan 
kurang (15) 

Citra sekolah 

Fasilitas 

Susahnya pemeliharaan 
fasilitas(16) 

Citra sekolah 

Perbandingan kelas belum 
1:1 (17) 

Citra sekolah 

Laboratorium, bengkel 
masih kurang (18) 

Citra sekolah 

Sistem 

Birokrasi yang tidak sesuai 
dengan kondisi lapangan 
(19) 

Kebijakan 
pemerintah 

Prakerin mengganggu PBM 
(20) 

Citra sekolah 

Dokumen kurang 
terkoordinir (21) 

Citra sekolah 

Sumber : Penelitian lapangan 2013 (data diolah) 
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4.3. 1. Hambatan dalam Pemasaran Jasa Pendidikan 

Berdasar hasil wawancara dan FGD yang telah 

dilakukan maka ditemukan beberapa kendala utama 

yang di alami SMK Negeri Salatiga yang diambil 

masing-masing 1 dari tiap variabel sebagai berikut: 

a. Jurusan Teknik Kontuksi Batu Beton (TBB) dan 

Teknik Kontruksi Kayu (TKK) kurang diminati 

b. Unit produksi kurang optimal 

c. Lokasi tidak dipusat kota dan kurang strategis 

d. Rasa kebanggaan guru dan siswa kurang 

e. Ketaatan terhadap aturan masih rendah 

f. Kurangnya fasilitas seperti ruang kelas, bengkel, 

laboratorium dan susahnya pemeliharaan 

fasilitas sekolah 

g. Prakerin mengganggu proses belajar dan 

mengajar. 

Jurusan Teknik Batu Beton dan Teknik 

Kontruksi Kayu saat ini kurang diminati. Banyak hal 

yang menyebabkannya, yang pertama karena jurusan 

ini lebih butuh tenaga fisik sehingga siswa perempuan 

kurang tertarik. Kedua jurusan ini tidak populer di 

kalangan masyarakat karena keahlian tersebut bisa 

dipelajari secara otodidak tanpa melalui lembaga 

formal. Kedua jurusan tersebut menjadi jurusan yang 

kurang diminati sejak beberapa tahun terakhir ini. 
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Maka jurusan ini mempunyai standar berbeda dalam 

penerimaan siswa barunya. Hampir tidak ada seleksi 

nilai khusus untuk jurusan ini. Semua pendaftar yang 

memenuhi standar tes kesehatan akan diterima 

dijurusan ini. 

SMK Negeri 2 Salatiga ini mempunyai lima unit 

produksi tetapi belum berjalan secara optimal. Kelima 

unit produksi itu terdiri dari bengkel mobil, bengkel las 

dan chrome, rencana gambar bangunan, servis alat 

eloktronik, dan perakitan dan penjualan komputer. 

Unit produksi berjalan kurang optimal belum dikelola 

secara profesional seperti sebuah usaha mandiri. Dari 

segi penggelolannya masih terbatas pelaksana 

lapangannya. Siswa masih kurang keterlibatannaya di 

unit proksi tersebut. 

Lokasi SMK Negeri 2 Salatiga tersebut berada 

jauh dari pusat kota. Untuk mencapai lokasi tersebut 

biasanya ditempuh dengan kendaraan umum lebih dari 

satu kali naik angkutan sehingga memperbesar 

pengeluaran orang tua, sehingga dianggap kurang 

strategis dari segi jarak dan juga biaya. Dilihat dari segi 

sejarah berdirinya SMK Negeri 2 Salatiga lokasi ini 

sengaja dipilih karena luas lahan yang mencapai 5,5 ha 

sehingga mudah untuk pengembangan bangunan. 
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Rasa kebanggan guru dan siswa masih rendah 

terhadap SMK Negeri 2 Salatiga. Hal ini terjadi karena 

kurangnya kesadaran akan artinya kelangsungan 

hidup sekolah tersebut. Banyak jurusan di sekolah 

tersebut sehingga sulit untuk menumbuhkan 

kesadaran bersama tentang arti bahwa mereka adalah 

satu keluarga besar termasuk yang telah menjadi 

alumni. 

Banyak personil SMK Negeri 2 Salatiga menjadi 

susahnya kontrol terhadap setiap lini yang ada. 

Kesadaran akan ketaatan terhadap peraturan menjadi 

rendah. Seharusnya peraturan itu di taati dengan ada 

atau tidaknya penegak aturan sekolah. Kesadaran dan 

motivasi di dalam diri jauh lebih penting dibandingan 

pengawasan atau kontrol dari luar diri masing-masing. 

Kesadaran akan isi peraturan bahwa peratuaran itu 

ada  untuk tujuan yang mulia dan kemajuan bersama. 

SMK Negeri 2 Salatiga termasuk kategori sekolah 

dengan fasilitas cukup lengkap. Hal itu bukan bearti 

semua fasilitas cukup digunakan untuk siswa karena 

jumlah siswa sekolah tersebut lebih dari 1500 siswa. 

Seperti kurangnya ruang kelas yang belum 1:1, bengkel 

dan lain-lain mengakibatkan sekolah memakai sistem 

roling dalam penggunaan fasilitas-fasilitas yang ada. Ini 

bisa menjadi salah satu solusi sementara. 
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Prakerin atau praktek kerja industri ini menjadi 

sebuah kebutuhan sekolah menengah kejuruan. Di sisi 

lain Prakerin ini mengganggu waktu belajar efektif 

mereka di sekolah.Dengan berada dilapangan maka 

untuk beberapa bulan terpaksa meninggalkan waktu 

belajar disekolah dan belajar diluar tentang budaya 

kerja atau industri. Prakerin akan sangat bermanfaat 

ketika mereka lulus dan bekerja. Para siswa telah 

mempunyai bekal untuk mereka bisa bekerja dengan 

ketrampilan dan pengalaman waktu Prakerin. 

Dari hambatan-hambatan sebenarnya akar 

permasalahan utamanya adalah citra sekolah. Dilihat 

dari variabel-variabel yang ada faktor citra sekolah yang 

memegang peran penting terhadap hambatan yang ada. 

Citra sekolah sangat penting dalam pemasaran jasa 

pendidikan. Sebaik apapun fasilitas dan kualitasnya 

tetapi jika citranya negatif maka semua akan tetap 

menimbulkan masalah pemasaran jasa pendidikan. 

Maka citra positif perlu dibangun dalam berbagai 

upaya. Citra sekolah terkait persepsi masyarakat 

terhadapkeberadaan sekolah tersebut. Persepsi 

masyarakat berkembang dan terbentuk baik secara 

langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu 

lewat promosi sekolah dan yang tak langsung lewat 

opini masyarakat. 
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4.3. 2. Kendala dalam Pemasaran Jasa Pendidikan 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang 

telah dilakukan maka ditemukan beberapa kendala 

yang di alami SMK Negeri Salatiga, kendala ini 

didapatkan dari satu diagram ishikawa yang dipilah 

dalam dua kelompok besar. kendalanya sebagai 

berikut: 

a. Lowongan kerja sedikit  untuk jurusan TKJ 

b. Image biaya pendidikan dianggap mahal 

c. Bantuan pemerintah berkurang 

d. Banyaknya sekolah sejenis 

e. Birokrasi yang tidak sesuai dengan kondisi 

lapangan. 

Jurusan TKJ atau teknik komputer jaringan 

peluang kerjanya boleh dibilang sedikit karena 

perusahaan akan lebih suka merekrutmen sarjana 

teknik dibandingkan lulusan SMK. Dari segi biaya 

tenaga lulusan SMK jauh lebih kecil gajinya tetapi 

perusahaan tentu memperhitungkan keahliannya. 

Tenaga teknik bukan tenaga massal yang dibutuhkan 

dalam jumlah banyak tetapi keahliannya. Jurusan TKJ 

merupakan jurusan favorit. Lulusan TKJ ini lebih 

banyak dipilih dalam rangka merpersiapkan diri untuk 

melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi. 
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SMK Negeri 2 Salatiga ini dimata masyarakat 

yang awam akan informasi di anggap mahal. Opini 

masyarakat tentang informasi yang beredar tentang 

besarnya sumbangan pendidikan yang ditarik dari 

orang tua siswa menjadikan masyarakat takut untuk 

mendaftar ke sekolah tersebut. Keadaan sebenarnya 

jelas sangat berbeda karena banyak juga siswa yang 

dari kalangan bawah. Bahkan saat tahun ajaran 

sebelumnya waktu masih berstatus RSBI mereka 

menyisihkan 20% kursi mereka untuk anak-anak 

pintar yang tak punya biaya. 

SMK Negeri 2 Salatiga mengalami perubahan 

status dari sekolah rintisan berbasis internasional 

(RSBI) menjadi sekolah reguler. Ini sangat berpengaruh 

akan besarnya bantuan pemerintah. Dengan status 

sekolah reguler maka bantuan yang diterima akan 

semakin kecil. Kecilnya bantuan pemerintah 

mengharuskan sekolah melakukan efisiensi. 

 SMK di salatiga ada 19 sekolah baik negeri 

maupun swasta. Disepanjang jalur SMK Negeri 2 

Salatiga ada dua sekolah negeri yaitu SMK Negeri 1 

Salatiga dan SMK Negeri 3 Salatiga. Di sekitarnya juga 

banyak SMK swasta seperti SMK PGRI 1, 2, SMK 

Saraswati dan masih banyak lagi. Sekolah sejenis 

menjadi pesaing karena berada dalam satu area yang 
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berdeketan karena berada disatu kecamatan yaitu 

Argomulyo.Persaingan yang ada sebenarnya juga 

merupakan motivasi yang banyak manfaatnya dalam 

menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya 

menjadikan sekolah yang berkualitas. 

 Birokrasi dan kebijakannya kadang tidak sesuai 

dengan kondisi sekolah. Pembuat kebijakan berada 

berada dipusat sedang sekolah sebagai pelaksananya 

berada jauh dari kebijakan tersebut. Akibatnya kadang 

kebijakan-kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan 

kondisi lapangan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara 

lain dengan dibukanya sekolah negeri baru padahal 

lulusan SMP dari sepuluh sekolah negeri hanya sekitar 

2500 siswa padahal daya tampung 1 SMK negeri bisa 

lebih dari 1000 siswa.  

Kendala itu berbeda dari hambatan, karena 

kendala datang dari luar organisasi. Kendala yang 

dialami SMK Negeri 2 Salatiga ada beberapa seperti 

yang tertera diatas tetapi akar permasalahan yang 

utama adalah terkait kebijakan pemerintah, baik 

pemerintah kota, daerah maupun pusat.Tetapi ini 

bukan menjadi penghalang kemajaun suatu sekolah. 

Kebijakan pemerintah tentu akan ditinjau setiap 

periode tertentu guna disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kemajuan pendidikan Indonesia.  
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4. 4. Pembahasan Data Mix Methods 

Tabel 4. 3. 

Data Mix Methods 

No Variabel 
Data 

kuantitati
f 

Data Kualitatif Kesimpulan 

1. Produk 

58,04% 
Jurusan TBB dan TKK kurang 
diminati  

Bertentangan 

(Baik) 

Struktur kurikulum dan 
silabus belum ada 

Lowongan kerja sedikit untuk 
jurusan TKJ 

2.  Harga 

43,92% 
Biaya pendidikan dianggap 
mahal  

Memperluas 
dan 
memperdalam
data 
kuantitatif  (Kurang) 

UP kurang optimal 

Bantuan pemerintah 
berkurang 

3.  Lokasi 
37,65% 

Lokasi tidak dipusat kota dan 
kurang strategis 

Memperluas 
dan 
memperdalam
data 
kuantitatif  (Kurang) 

SDA air kurang 

 Komunikasi IT terkendala  

4.  Promosi 
54,51% 

Rasa kebanggaan guru dan 
siswa kurang  

Bertentangan 

(Baik) 

Banyaknya sekolah sejenis  

Personil promosinya terbatas  

5.  SDM 

52,55% 
Ketaatan terhadap aturan 
masih rendah  

Bertentangan 

(Baik) 

Susahnya koordinasi 
komunikasi kebijakan  

Tenaga kependidikan kurang 

6. Fasilitas 

47,45% 
Susahnya pemeliharaan 
fasilitas 

Bertentangan 

(Baik) 

Perbandingan kelas 

Laboratorium, bengkel masih 
kurang  

7.  Sistem 

50,98% 
Birokrasi yang tidak sesuai 
dengan kondisi lapangan  

Bertentangan 

(Baik) 

Prakerin mengganggu PBM  

Dokumen kurang terkoordinir 

  
Rata-rata 

44,50% 

  
  
  (Baik) 

Sumber : Penelitian lapangan 2013 (data diolah) 
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 Tabel 4. 3 yang merupakan mix methods dari data 

kuantitatif dan kualitatif dari 7 variabel pemasaran jasa 

pendidikan SMK Negeri 2 Salatiga maka didapatkan 

hasil 2 variabel memperluas dan memperdalam serta 5 

variabel yang hasilnya bertentangan. 2 variabel yang 

saling memperluas dan memperdalam yaitu harga dan 

lokasi. Hal yang akan dibahas lebih lanjut yaitu kedua 

variabel tersebut. 

 Sebanyak 43,92% responden menjawab tidak 

setuju berarti dari segi variabel harga dianggap kurang 

baik dan didukung pula data kualitatifnya yang 

terdapat 2 hambatan dan 1 kendala. Dua hambatan 

tersebut yaitu biaya pendidikan di SMK Negeri 2 

Salatiga dianggap mahal dan unit produksi yang 

kurang optimal. Biaya pendidikan dianggap mahal 

karena kurangnya sosialisasi ke siswa dan orang tua 

siswa akan penggunaan keuangan sekolah. Informasi 

yang lebih akurat dan detail akan membuat siswa dan 

orang tua siswa mengerti akan alokasi dana 

pendidikan. SMK Negeri 2 Salatiga mempunyai 

beberapa unit produksi yang pemanfaatan kurang 

optimal telah dibahas sebelumnya di pembahasan 

kualitatifnya. 

 Sebanyak 37,65% responden memberikan 

jawaban tidak setuju berarti dilihat dari variabel lokasi 
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masih masuk kategori kurang baik. Hal tersebut 

didukung pula data kualitatif yaitu lokasi tidak dipusat 

kota dan kurang strategis, sumber daya air kurang 

serta komunikasi IT yang terkendala. Sumber daya air 

yang kurang karena lokasinya yang cukup tinggi 

sehingga air dari PDAM ataupun sumur masih 

terkendala. Komunikasi terkendala karena berada 

diluar jangkauan beberapa provider komunikasi 

sehingga mengganggu komunikasi teknologi informasi. 

 Berdasarkan pembahasan diatas maka terdapat 5 

hambatan utama yang diperoleh dari mix methods. 

Kelima hambatan tersebut adalah biaya pendidikan 

dianggap mahal, unit produksi kurang optiamal, lokasi 

yang kurang strategis, sumber daya air yang kurang 

serta komunikasi IT (teknologi informasi) yang 

terkendala. Kendala tidak di bahas lebih lanjut karena 

terkait faktor dari luar organanisasi SMK Negeri 2 

Salatiga. Strategi pemasaran jasa pendidikan lebih 

memfokuskan hambatan dibandingkan kendala yang 

dihadapi. Hambatan diatasi terlebih dahulu karena 

terkait dengan manajemen sekolah guna mendapatkan 

strategi yang tepat dalam pemasaran jasa pendidikan 

yang nanti akan dipilih sesuai kondisi yang dihadapi. 
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4. 5. Strategi yang dilakukan dalam pemasaran jasa 

pendidikan 

 

Ada 3 strategi utama yang telah disiapkan SMK 

Negeri 2 Salatiga pasca pembubaran RSBI. Pertama 

dengan menjadikan SMK Negeri 2 Salatiga menjadi 

sekolah berbasis industri. Kedua menjadi sekolah 

berbasis lingkungan. Ketiga menjadi sekolah berbasis 

teknologi informasi. 

Pengembangan SMK berbasis Industri 

merupakan salah satu program yang dicanangkanoleh 

pemerintah dalam rangka upaya peningkatan mutu, 

relevansi dan daya saing keluaranpendidikan SMK. 

Besarnya kontribusi potensi industri di Kota Salatiga 

menjadi peluang bagiSMK Negeri 2 Salatiga untuk 

berkembang menjadi SMK berbasis Industri. Untuk 

meningkatkan kompetensi SMK berbasis industri di 

Kota Salatiga maka diperlukan pengembangan SMK 

baik fisik dan non fisik yang relevan. Wujud nyata yang 

telah dilaukan dengan diperlakukan jalur hijau bagi 

pejalan kaki dikawasan SMK Negeri 2 Salatiga. 

Sekolah berbasis lingkungan atau disebut juga 

sekolah adiwiyata. Adiwiyata adalah salah satu 

programkementerian negara lingkungan hidupdalam 

rangka penerapan kesepakatanBersama antara Menteri 
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NegaraLingkungan Hidup dengan MenteriPendidikan 

Nasional Nomor:03/MENLH/02/2010 danNomor 

:01/II/KB/2010. Tempat yg baik dan ideal dimana 

dapatdiperoleh segala ilmu pengetahuan serta berbagai 

normaserta etika yg dapat menjadi dasar manusia 

menujuterciptanya kesejahteraan hidup menuju 

kepada cita-citapembangunan berkelanjutan. 

Proses pembangunan sistem informasi sekolah 

berbasis web ini menggunakanteknik pengembangan 

secara waterfall. Sedangkan metode aliran data 

sistemmenggunakan metode terstruktur. Sistem 

informasi ini dibangun denganmenggunakan aplikasi 

makromedia.Tujuan yang ingin dicapai dari 

pembangunan sistem informasi sekolah ini 

adalahmemperkenalkan profil sekolah kepada publik 

dan sebagai media komunikasi antarasekolah dengan 

pihak luar.Dengan diperlakukan sistem on line akan 

mempermudah komponen sekolah dalam aktivitasnya 

baik dalam proses belajar mengajar ataupun proses 

admistrasi sekolah. Fungsi lain adalah membantu 

mempermudah proses penerimaan siswa baru sehingga 

masyarakat lebih percaya terhadap kredibilitas sekolah 

dengan adanya transparasi informasi ke publik. 

Rencana pembangunan untuk membangun sistem 
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informasi tentu perlu biaya dan perencanaan yang 

cermat 

4. 6. Program kegiatan yang dilakukan (akan) dalam 

pemasaran jasa pendidikan 

 

Dalam rangka sekolah meningkat disiplisin guru 

dan tenaga kependidikannya maka sekolah 

mengadakan sebuah sistem supervisi yang baru  yaitu 

supervisi berbasis siswa dan teman sejawat. Siswa 

dinilai lebih efektif dalam melakukan supervisi karena 

keberadaannya yang tak terpisahkan dari guru dan 

tenaga kependidikan. Selama ini supervisi yang 

dilakukan pengawas kurang efektif karena jumlah 

personil dan waktu supervisi yang terbatas. 

Tujuan dari SMK adalah membuat siswa yang 

mandiri dan terampil guna untuk mempersispkan 

mereka kelak untuk bekerja. Jiwa kewirausaha perlu 

diperkuat. Lulusan SMK tidak harus selalu bekerja di 

perusahaan. Akan lebih baik ketika mereka telah lulus 

dapat membuka lapangan kerja sendiri paling tidak 

untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. 

Penguatan jiwa kewirausahaan mereka dapat di latih 

melalui unit-unit produksi milik sekolah. 

Penambahan jumlah guru sesuai analisis 

kebutuhan dan penambahan jumlah tenaga 
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kependidikan khusus tenaga kebersihan. SMK Negeri 2 

Salatiga memeliki jumlah guru yang cukup banyak 

yaitu 135 orang  tetapi untuk guru mapel tertentu 

seperti matematika masih sangat minim belum sesuai 

dengan perbandingan jumlah siswa. Begitu juga dengan 

tenaga kependidikan yang masih kurang yaitu TU dan 

tenaga kebersihan. Luasnya area SMK Negeri 2 Salatiga 

sehingga membutuhkan banyak tenaga kebersihan. 

 

4. 7. Upaya sekolah dalam melibatkan DU/DI, 

komite sekolah, guru, siswa dan tenaga 

kependidikan dalam pemasaran jasa pendidikan 

 

Banyak upayayang dilakukan dalam melibatkan 

DU/DI. Keberadaan Dunia Usaha/Dunia Industri 

(DUDI), di suatu daerah yang berpotensi dapat 

dimanfaatkan lembaga SMK untuk sekaligus menjalin 

kerja sama. Kerja sama DUDI dapat mempengaruhi 

tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan 

SMK. 

1. Penyaluran tamatan SMK Negeri 2 Salatiga 

melalui BKK. Siswa SMK Negeri 2 Salatiga 

selama kelas 10 sampai 12 telah mandapat 

diklat yang panjang jadi banyak perusahaan 

yang ingin merekrut lulusan dari SMK Negeri 
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2 Salatiga karena menghemat biaya pelatihan 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

2. Siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja 

Industri (Prakerin) dan terbukanya peluang 

kerja bagi lulusan SMK. Terbukanya lapangan 

kerja sesuai potensi daerah maka minat 

masyarakat untuk masuk SMK akan 

meningkat. 

Posisi komite sekolah di SMK Negeri 2 Salatiga 

adalah sebagai mitra sekolah dalam mengambil 

kebijakan-kebijakan yang ada. Komite Sekolah SMK 

Negeri 2 Salatiga terdiri dari berbagai unsur yaitu 

birokrasi,tokoh masyarakat. Kebijakan yang 

diputuskan secara bersama dengan komite sekolah 

antara lain mengenai SPP, alat transportasi, program 

peningkatan mutu yang berupa beasiswa guru untuk 

melanjutkan S2 dan lain-lain. Ada yang lebih penting 

dari semua itu yaitu tugas komite sekolah sebagai 

ketua penerima bantuan dari pemerintah. 

Guru di SMK Negeri 2 Salatiga mempunyai 2 

fungsi utama. Secara fungsional tugas utama seorang 

guru adalah dalam kegiatan KBM. Tugasnya adalah 

mengajar.Secara struktural guru mempunyai tugas 

tambahan yang bervariasi yaitu sebagai kepala sekolah, 

ketua program, kepala bidang, wali kelas. 
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Siswa dilibatkan dalam banyak kegiatan seperti 

OSIS, MPK, MPE. Yang terbaru siswa dilibatkan dalam 

pemantauan kinerja guru berbasis siswa. Langkah ini 

dinilai akan membawa dampak positif terhadap kinerja 

guru karena lebih efektif dari pemantauan pengawas 

saja. 

Selain guru tenaga kependidikan juga dilibatkan 

dalam berbagai event yang diselenggarakan sekolah 

seperti PSB, kegiatan perayaan keagamaan serta 

kegiatan lain. Tenaga kependidikan ini juga dikirim 

dalam diklat-diklat yang berfungsi meningkatkan 

ketrampilan dan kemampuannya. Jadi diharapkan 

tenaga pendidikan ini diharapkan akan mampu 

memberikan layanan prima bagi stakeholder sekolah. 

4. 8. Usulan tindakan dalam mengatasi hambatan 

pemasaran jasa pendidikan 

 

Pemasaran jasa pendidikan SMK Negeri 2 yang 

diperoleh dari mix methods terdapat 5 hambatan 

utama. Kelima hambatan tersebut adalah biaya 

pendidikan dianggap mahal, unit produksi kurang 

optiamal, lokasi yang kurang strategis, sumber daya air 

yang kurang serta komunikasi IT (teknologi informasi) 

yang terkendala. Bagian ini akan membahas Usulan 

tindakan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut.Hambatan yang ada adalah secara teknis 
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sedangkan penelitian ini terkait strategi pemasaran 

sekolah maka usulan tidakan yang diambil akan lebih 

mengarah ke teori manajemen pemasaran. Dilihat dari 

hambatan-hambatan yang ada lebih mengarah ke citra 

sekolah dimata masyarakat.  

Faktor kompetensi dan softskillguru perlu 

dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan di 

SMK Negeri 2 Salatiga. Meningkatkan pendidikan para 

guru dan karyawan baik pada lembaga formal maupun 

non formal yang berupa pelatihan-pelatihan, maka 

akanberdampak pada peningkatan kualitas lulusan. 

Upaya tersebut menimbulkan bertambahnya biaya 

yang harus dianggarkan untuk biaya pengembangan 

SDM tetepi hal ini meningkatkan citra positif 

sekolah.Membudayakan sikap ramah tidak saja dari 

tingkat guru dan karyawan administrasi, tetapi juga 

penting di terapkan pada lapisan karyawan non 

administrasi seperti petugas keamanan di garda depan 

yang memberikan pelayanan yang ramah akan 

memberikan kesan yang baik pada siswa dan 

orangtuanya.  Petugas cleaning service yang selalu 

ramah dan rajin untuk menyapa siswa dan orang 

tuanya sehingga terciptalah suatu suasana 

kekeluargaan yang akan memberikan kesan positif 

pada proses pendidikan di sekolah. Hal ini hendaknya 

diterapkan setiap saat dan dimulai dari diri sendiri 

sehingga akan menularkan sikap ramah kepada 

seluruh warga sekolah. Kesuksesan suatu sekolah 

tidak saja bergantung pada guru yang kompeten, 
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namun juga di dukung oleh karyawan administasi dan 

non administrasi yang mendukung suasana dan 

lingkungan belajar. 

Meningkatkan reputasi merupakan suatu 

langkah meraih kepercayaan masyarakat.Hal ini tidak 

dapat dilakukan dalam waktu yang cepat, karena 

membutuhkan kerjasama seluruh warga sekolah untuk 

mewujudkan hal yang terbaik yang mampu dinilai baik 

oleh masyarakat. Mengiklankan suatu kegiatan positif 

yang dilakukan oleh siswa maka secara perlahan akan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini 

hendaknya dilakukan secara berkala untuk terus 

meningkatkan reputasi yang baik dan menunjukkan 

kepada masyarakat bahwa SMK Negeri 2 Salatiga 

merupakan sekolah yang unggul dalam mutu 

pendidikannya. 

Biaya pendidikan merupakan hal yang sensitif 

dalam pemilihan sekolah. Umumnya, orang tua yang 

tergolong menengah kebawah akan merasa berat jika 

biaya pendidikan ditingkatkan, walaupun manfaat yang 

diterimanya juga meningkat. Orang tua yang tergolong 

menengah keatas akan mampu menerima peningkatan 

biaya pendidikan yang sesuai dengan manfaat yang 

diterimanya. Sekolah menetapkan biaya pendidikan 

yang cukup tinggi, maka harus memberikan sejumlah 

keringanan bagi siswa berprestasi yang kurang mampu. 

Cara ini akan membantu siswa berprestasi yang kurang 

mampu untuk memdapatkan kesetaraan perlakuan 

dalam pendidikan. 
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Biaya pendidikan yang mampu dijangkau adalah 

hal yang paling sensitif dalam pertimbangan memilih 

sekolah, karena itu, perlu pemberian informasi kepada 

masyarakat bahwa biaya SPP yang ditetapkan oleh 

SMK Negeri 2 Salatiga adalah sesuai dengan manfaat 

yang diberikan. Menyakinkan masyarakat merupakan 

hal yang penting karena banyak sekolah yang 

memberikan biaya yang murah di awal sekolah namun 

banyak biaya di dalam proses pendidikan. Pemberian 

informasi ini hendaknya dilakukan pada pertemuan 

dengan orangtua siswa menjelang tahun ajaran baru. 

Masalah lokasi yang kurang strategis dapat 

diatasi dengan memberikan kemudahan 

akses.Kemudahan akses juga meliputi penampilan dan 

kondisinya secara keseluruhan. Ketika sekolah 

memperhatikan masalah penampilan (misalnya melalui 

dekorasi, tampilan, dan ucapan selamat datang kepada 

pengunjung), maka akan semakin berkurangnya 

perhatian yang diberikan kepada masalah akses. 

Menyediakan parkir untuk siswa, akses bagi 

penyandang cacat, konsultasi di luar sekolah, dan 

mesin penjawab telepon. Hal ini akan menjadi solusi 

untuk lokasi. 

Pentingnya memberikan penghargaan bagi siswa 

berprestasi karena itu merupakan suatu misi sosial 

dari sekolah untuk memberikan apresiasi bagi siswa 

yang berprestasi untuk memacu semangat siswa 

meningkatkan prestasinya, walaupun dengan 

memberikan penghargaan ini, berimbas pada 
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peningkatan biaya yang harus dikeluarkan, namun hal 

ini akan berdampak besar pada word of mouth 

(informasi dari mulut ke mulut atau getok tular) yang 

akan disampaikan pada keluarga dan tetangganya. 

Hubungan yang baik dengan siswa dan orang tuanya 

juga akan berdampak positif bagi perkembangan SMK 

Negeri 2 Salatiga sehingga menumbuhkan kepercayaan 

pada siswa dan keluarganya untuk mempercayakan 

putra-putrinya. Kemudahan akses merupakan hal yang 

menjadi pertimbangan terakhir dari bauran pemasaran 

pada penelitian ini. 
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