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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 
5.1. SIMPULAN 

 
 

Hasil pembahasan data secara kuantatif dari 

ketujuh bauran pemasaran dapat diketahui hasil 

jawaban responden terhadap pelaksanaan strategi 

pemasaran jasa pendidikan SMK Negeri 2 Salatiga 

terhadap pelaksanaan jasa pendidikan pada SMK 

Negeri 2 Salatiga, dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden adalah baik. SMK Negeri 2 Salatiga karena 

total skornya adalah 7019 yaitu berada pada rentang 

6783-8567. 

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. 

Keberadaan tempat/lokasi pelayanan lembaga 

pendidikan SMK Negeri 2 Salatiga mendapat jawaban 

kurang baik oleh 37,65% responden (peserta didik) 
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yang menilai lokasi sekolah kurang strategis karena 

berada di pinggiran kota Salatiga. 

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 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. 

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.  

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. Kendala yang 

lain yaitu terkait jadwal sekolah SMP hal ini 

berpengaruh dengan waktu promosi. 
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Berdasarkan pembahasan diatas maka terdapat 5 

hambatan utama yang diperoleh dari mix methods. 

Kelima hambatan tersebuh 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. 

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.  

Upaya yang 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.  

Kerjasama dengan DU/DI melalui PRAKERIN dan 

penyaluran tenaga kerja melalui BKK. 
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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 menganai 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. Sedangkan secara struktural guru 

mempunyai tugas tambahan yang bervariasi yaitu 

sebagai kepala sekolah, ketua program, kepala bidang, 

wali kelas. 

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. 
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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 non pendidikan ini diharapkan akan mampu 

memberikan layanan prima bagi stakeholder sekolah. 

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 
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penyandang cacat, konsultasi di luar sekolah, dan 

mesin penjawab telepon. Hal ini akan menjadi solusi 

untuk lokasi. 

 

5. 2. Saran 

 

a. Untuk Kepala SMK Negeri 2 Salatiga, kami 

mengusulkan beberapa alternatif yang mungkin 

dapat bermanfaat bagi sekolah: 

 Lokasi menjadi salah satu kendala dalam 

pemasaran jasa pendidikan maka SMK Negeri 2 

Salatiga perlu menyediakan bis sekolah untuk 

siswa yang minimal untuk dalam kota salatiga 

jadi lokasi sekolah lebih bisa dijangkau sehingga 

lebih menarik minat calon siswa baru. 

 Kesan harga/biaya yang mahal maka perlu 

menyusun promosi yang lebih baik disertai 

sosialisasi sehingga citra positif sekolah 

terbentuk dan citra tentang biaya pendidikan 

yang mahal dapat dikurangi. 

 Kurang optimalnya sumber daya manusia dapat 

diatasi dengan menambah diklat-diklat guna 

meningkatkan kualitas SDM dan memberikan 

lebih banyak beasiswa untuk guru melanjutkan 
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ke jenjang S2 mungkin bisa menjadi salah satu 

alternatif guna mengatasi permasalan tersebut. 

b. Untuk Guru dan Karyawan SMK Negeri 2 Salatiga, 

kami juga mengusulkan beberapa alternatif juga 

barangkali dapat bermanfaat:  

 Meningkatkan kesadaran tentang rasa memiliki 

sekolah sehingga dimanapun berada berusaha 

untuk membawa nama baik sekolah dan 

mempromosikan SMK Negeri 2 Salatiga baik 

secara langsung dan tidak langsung.  

 Memberikan layanan yang prima dan ramah 

dalam melayani stakeholder sekolah sehingga 

SMK Negeri 2 Salatiga dapat memuaskan 

konsumen internal dan konsumen eksternalnya. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


