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Saripati 

Pada saat ini komunikasi berperan penting dalam hampir setiap kehidupan 

manusia , demikian pula dengan penggunaan komunikasi sebagai sebuah strategi 

promosi yang menguntungkan. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) 

sebagai sebuah perguruan tinggi swasta tentu saja juga menggunakan strategi 

promosi khusus untuk bersaing dengan universitas lainya untuk mendapatkan 

mahasiswa baru. Hal tersebut secara khusus menjadi tugas dan tanggung jawab 

dari Biro Promosi dan Hubungan Luar UKSW, yang selama ini sudah 

menjalankan strategi promosi melalui tim promosi, iklan dan internet, serta 

mahasiswa UKSW sendiri. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

strategi promosi manakah yang paling efektif diantara ketiga strategi diatas untuk 

meningkatkan jumlah mahasiswa baru. Pengumpulan data diperoleh melalui 

angket yang terdapat pada formulir pendaftaran mahasiswa baru dengan 

pengambilan sampel sebanyak 97 orang yang diambil berdasarkan perhitungan 

rumus yamane. Hasil dari penelitian ini adalah strategi promosi yang efektif 

adalah melalui mahasiswa UKSW sendiri. 

Kata kunci : efektivitas, strategi promosi, tim promosi 

Abstract 

Nowadays, communication has an important role in almost every human life, as 

well as the use of communication as a profitable promotional strategy. As a 

university, Satya Wacana Christian University (SWCU) also has a special 

promotional strategy to compete with other universities to get new students. This 

is particularly becomes the duty and responsibility of the Promotion  Bureau and 

External Relations of SWCU, which is already running a promotional strategy by 

using promotion team, advertising and Internet, and SWCU students. Therefore 

the aim of this research is to find out the most effective  promotional strategy 

among the three strategies above to increase the number of new students 

registered in university. The data was gathered from questionnaires with new 

students as an informan. The result of this research shows that using SWCU 

students it self is the most effective way to increase the number of new students in 

SWCU. 
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1. PENDAHULUAN 

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), merupakan sebuah 

universitas swasta  yang terletak di kota Salatiga, provinsi Jawa Tengah. Menurut 

data webometric pada bulan januari 2015, UKSW berada pada peringkat ke 71 

dari 393 universitas di Indonnesia serta merupakan universitas dengan akreditas 

B menurut SK no 081/SK/BAN-PT-IV-AK/PT/II/2013. Sebagai salah satu 

universitas di Indonesia, UKSW tentu saja bersaing dengan universitas lainnya 

untuk mendapatkan mahasiswa baru melalui strategi promosi yang sudah 

dilakukan UKSW melalui Biro Promosi dan Hubungan Luar. Strategi promosi 

tersebut melalui pemasangan iklan baik di media massa, poster, baliho, spanduk, 

tim promosi, maupun melalui mahasiswa. Cara – cara tersebut terbukti telah 

berhasil untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru yang masuk di UKSW 

setiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2013 – 2014 terdapat kenaikan jumlah 

mahasiswa baru sebesar 2,22%. Namun, dari berbagai macam strategi promosi 

yang dilakukan tentu ada strategi promosi yang paling efektif diantara strategi 

promosi lainnya untuk menarik mahasiswa baru dan akhirnya meningkatkan 

jumlah mahasiswa baru di UKSW. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha 

untuk melihat dan mencari tahu manakah strategi promosi yang paling efektif  

yang sudah dilakukan BPHL untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru di 

UKSW. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terkait dengan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah 

mahasiswa baru, sebelumnya telah dilakukan oleh Paztiansyah Tieram Fhebrian, 

dan Mulawarman dengan judul penelitian “Strategi Promosi Universitas Swasta 

dalam Menarik Minat Mahasiswa Baru (Studi Kasus Corporate Marketing 

Communication Universitas Bina Nusantara Jakarta)” [1]. Penelitian ini meneliti 

tentang strategi promosi yang dilakukan oleh CMC Binus Jakarta dengan dasar 

teori bauran pemasaran milik Kotler. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil 

bahwa teori bauran pemasaran milik Kotler merupakan strategi yang paling 

sesuai untuk diaplikasikan dalam promosi universitas tersebut.  

 Kemudian terdapat pula penelitian lainnya yang berjudul “Peran Strategi 

Public Relations di Perguruan Tinggi” oleh Ike Devi Sulistyaningtyas [2], yang 

meneliti peranan Public Relations dalam pekerjaanya mempromosikan sebuah 

perguruan tinggi. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil, bahwa seorang 

Public Relations perguruan tinggi harus mampu menciptakan sebuah hubungan 

yang sinergi dan erat dengan para  stakeholders. Karena stakeholders memegang 

peranan penting dalam mempromosikan sebuah perguruan tinggi. Dari penelitian 

ini, manfaat yang dapat diambil adalah pentingnya peran stakeholders untuk 

mempromosikan sebuah perguruan tinggi.  
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Hubungan dari kedua penelitian terdahulu tersebut adalah kesamaan 

untuk mengetahui strategi yang digunakan sebagai strategi promosi universitas, 

dimana BPHL secara tidak langsung juga memegan peran sebagai humas dari 

UKSW. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis berusaha mencari tahu 

strategi promosi apakah yang paling efektif dengan cara mengecek kebenarannya 

tidak hanya secara teori tetapi juga melalui angket. Dengan harapan hasil dari 

penelitian ini  dapat membantu untuk mendapatkan strategi promosi yang paling 

efektif untuk dapat lebih dikembangkan di UKSW.  

Efektivitas 

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, 

apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan telah tercapai [3]. 

 Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang 

telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Sehingga jika usaha 

dan tindakan yang dilakukan tidak tepat dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak 

efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau 

tidak, yaitu:  

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan 

dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi 

dapat tercapai. 

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya kebijakan 

harus mampu menjembatani tujuan – tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan 

operasional. 

d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa 

yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, 

para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.  

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 

apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut 

tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin 

didekatkan pada tujuannya.  

h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat 

manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya 

sistem pengawasan dan pengendalian [4]. 

 

Strategi Promosi  
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 Strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, dengan tujuan utamanya 

adalah supaya perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal 

dan eksternal sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan 

eksternal [5]. Kemudian, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi / membujuk, dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal kepada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan [6]. Promosi sendiri juga dikelompokan menjadi beberapa jenis, 

seperti customer promotion, trade promotion, sales force promotion dan 

bussiness promotion [7].  

 Kesimpulannya, semua kegiatan promosi adalah ujung tombak dari setiap 

kegiatan pemasaran dimana promosi mempengaruhi target pasar dengan 

mengkomunikasikan suatu produk kepada target pasar atau calon pembeli atau 

konsumen agar mereka lebih mengenal produk dan tertarik, kemudian membeli 

dan selanjutnya fanatik terhadap produk tersebut. Melalui kegiatan  informasi 

suatu produk tersebar kepada masyarakat, mendapatkan kenaikan penjualan dan 

profit, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, 

membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing, bahkan 

membantu mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen.  

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

3. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

metode kuantitatif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif sendiri bertujuan 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang berlangsung 

TIM PROMOSI 

(presentasi, expo 

pendidikan,  

consultation desk, 

visitasi, roadshow) 

MAHASISWA 

STRATEGI PROMOSI 

UKSW 

IKLAN & 

INTERNET 

( brosur, poster, 

iklan di media 

massa) 

 

EFEKTIVITAS 

STRATEGI PROMOSI 

YANG EFEKTIF 
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saat ini atau saat yang lampau [8]. Sedangkan pendekatan metode kuantitatif  

adalah penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka atau data kualitatif 

yang diangkakan [9]  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Universitas Kristen Satya Wacana dan 

unit amatan dalam penelitian ini adalah Biro Promosi dan Hubungan Luar 

UKSW. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang terdapat 

dalam formulir pendaftaran mahasiswa baru tahun 2013. Maka pada penelitian ini 

respondennya adalah seluruh mahasiswa baru pada tahun 2013 yakni 3545 siswa, 

sehingga sampel yang diambil dari jumlah populasi tersebut dengan 

menggunakan rumus Yamane yaitu n = N : ((N (d2) + 1) dan didapatkan hasil 

97,25 sampel yang dibulatkan menjadi 97 sampel dengan teknik random 

sampling melalui undian. Selanjutnya, data tersebut kemudian dimasukan 

kedalam coding sheet secara manual untuk diuji menggunakan uji statistika 

deskriptif sehingga hasilnya dapat disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, tabel 

uji deskriptif, serta kurva normal. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Strategi promosi yang dilakukan oleh UKSW untuk meningkatkan jumlah 

mahasiswa baru secara keseluruhan terdiri dari tiga strategi, yakni : 

1.Melalui tim promosi  

Promosi yang dilakukan oleh tim promosi meliputi presentasi langsung 

mengenai UKSW dihadapan siswa, visitasi (mengunjungi sekolah untuk 

bertemu dengan guru atau pengurus gereja dalam kepentingan memberikan 

informasi mengenai UKSW), mengikuti expo pendidikan, fasilitator UKSW, 

serta roadshow (proses presentasi, visitasi, serta expo pendidikan secara 

beruntun dari satu kota ke kota lainnya). 

Pada saat melakukan promosi di sekolah – sekolah, tim promosi akan 

memperkenalkan UKSW kepada siswa yang menjadi target market. Namun 

disisi lain, jika sebelumnya tim promosi sudah pernah berkunjung ke sekolah 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa tim promosi sebenarnya sedang 

menjalin kembali relasi dengan pihak sekolah. Kedua hal tersebut berarti 

bahwa tim promosi melakukan dua fungsi sekaligus yakni mempertahankan 

hubungan dengan pihak sekolah dan juga mencari pangsa pasar baru atau 

disebut juga dengan business promotion. Business promotion adalah sebuah 

promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, 

mempertahankan kontak hubungan dengan pelanggan lama dan mendidik 

pelanggan [7]. Selain business promotion, promosi yang dilakukan UKSW 

juga merupakan sebuah penjualan langsung (tatap muka) karena tim promosi 

dapat langsung bertemu dengan calon mahasiswa baru yang menjadi 

customer dari tim promosi. Cara tersebut, merupakan sebuah kegiatan yang 

sangat efektif untuk mendapatkan mahasiswa baru karena dapat 

mempengaruhi tingkah laku konsumen dan dapat meningkatkan jumlah 
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penjualan dengan segera [10]. Penjualan secara langsung juga efektif karena 

beberapa hal [11], yaitu : 

a. Membentuk hubungan dengan konsumen 

Tim promosi, diharapkan dapat membentuk hubungan  yang baik dengan 

konsumen (dalam hal ini berarti pihak sekolah dan siswa) untuk 

kepentingan promosi di waktu selanjutnya. Hal tersebut bisa diwujudkan 

dalam bentuk souvenir kepada pihak sekolah dan juga follow up kepada 

siswa. Upaya untuk menjalin hubungan baik merupakan salah satu bentuk 

dari Customer Relationship Management (CRM), CRM adalah suatu 

proses untuk mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan 

pelanggan yang nantinya akan menguntungkan perusahaan [12]. Lebih 

lanjut lagi, Onong Uchjana dalam bukunya yang berjudul “Human 

Relation & Public Relation”  mengatakan bahwa bagi sebuah perusahaan, 

menjalin hubungan dengan pelanggan itu sangat penting, karena maju 

mundurnya sebuah perusahaan ditentukan oleh pelanggan [13]. Begitu 

juga dalam sebuah perguruan tinggi, menjalin hubungan dengan 

pelanggan merupakan hal yang penting, terlebih lagi bagi sebuah 

perguruan tinggi dimana pelanggan yang dimaksud adalah sekolah atau 

siswa SMA. Apabila perguruan tinggi (dalam hal ini UKSW) dapat 

menjalin hubungan yang baik dengan pihak sekolah, maka pihak sekolah 

akan menyambut baik jika suatu saat tim promosi datang untuk 

melakukan kegiatan promosi di sekolah tersebut.   

b. Dapat menyesuaikan tawaran  

Proses penyesuaian tawaran akan terjadi pada sesi tanya jawab yang 

berlangsung ketika presentasi maupun expo pendidikan secara langsung 

antara tim promosi dengan siswa, dan bisa dikatakan sebagai negosiasi 

atau proses tawar menawar. Proses inilah yang dikatakan efektif, karena 

pada proses tersebut tim promosi dapat menanggapi permintaan dari siswa 

secara langsung dalam sebuah komunikasi dua arah hingga tercipta 

sebuah kesepakatan. Asep Sujana juga mengatakan bahwa proses tawar 

menawar (negosiasi) akan menghasilkan harga yang lebih baik dan 

efisien, dan memberikan keuntungan yang lebih besar, dimana dalam 

jangka panjang hal ini akan memberikan kemajuan bagi sebuah 

perusahaan [14]. Dalam dunia perguruan tinggi (khususnya UKSW) 

dimana siswa SMA menjadi pangsa pasar utama, ketika siswa tertarik 

untuk masuk karena kecocokan biaya maka ia pun bertanya tentang 

rincian biaya kepada tim promosi yang akan memberikan penjelasan 

detail biaya dan begitu seterusnya hingga siswa tersebut merasa puas 

dengan jawaban yang diberikan atau tim promosi berhasil menarik minat 

siswa tersebut untuk mendaftar. 

c. Mendapatkan respon yang lebih tinggi 
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Ketika bertemu dengan siswa, terjadi komunikasi langsung dua arah 

(komunikasi interpersonal) yang menghasilkan feedback secara langsung 

juga karena respon yang tinggi, sehingga dalam proses tersebut 

kemungkinan terjadinya noise (gangguan) juga dapat diminimalisir yang 

akhirnya membuat proses persuasi juga dapat berjalan lebih lancar dan 

efektif. Komunikasi interpersonal sendiri tergolong efektif dalam upaya 

mengubah sikap, pendapat atau perilaku sesorang karena sifatnya yang 

dialogus berupa percakapan [15]. Di UKSW, ketika tim promosi sedang 

melakukan presentasi di kelas akan terjadi sebuah tanya jawab antara tim 

promosi dengan siswa dikelas tersebut seputar biaya, fasilitas, dosen, dan 

lain lain. Jeda waktu antara siswa yang bertanya dengan tim promosi yang 

memberikan jawaban sangat pendek, sehingga mampu memberikan 

respon yang cepat dan terbentuk menjadi komunikasi interpersonal.  

2. Melalui iklan dan website 

UKSW melalui BPHL selama ini juga melakukan promosi melalui 

pemasangan iklan di media massa cetak maupun elektronik, pembagian 

brosur, serta pemasangan poster. Tidak hanya itu, website UKSW juga 

menjadi salah satu sarana promosi yang digunakan. Namun jika dilihat dari 

fungsi iklan dan website yang tidak jauh berbeda, maka iklan dan website 

digolongkan menjadi satu strategi promosi. Iklan merupakan salah satu dari 

empat jenis kegiatan promosi, yaitu bentuk promosi non personal dengan 

menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian 

[16]. Oleh karena itu, iklan merupakan salah satu sarana promosi yang 

efektif, karena iklan dapat membujuk konsumen, dengan cara mengubah 

persepsi konsumen tentang produk yang di iklankan menganjurkan membeli 

merek tersebut, serta membujuk pelanggan untuk membeli [17]. Selain itu, 

iklan banyak digunakan sebagai media promosi karena sifatnya yang tidak 

memaksa, dapat diulang-ulang, namun dapat isi pesan tersebut dapat diterima 

oleh setiap orang [11]. Pemasangan iklan UKSW lebih banyak dilakukan 

melalui media cetak seperti koran. Selain iklan berbayar, UKSW juga 

memanfaatkan pemberitaan seputar UKSW di media cetak sebagai media 

promosi. Begitu pula dengan website, selain memuat informasi seputar 

fakultas dan program studi, terdapat pula informasi mengenai prestasi yang 

telah diraih oleh UKSW yang juga dapat digunakan sebagai alat promosi. 

3. Mahasiswa  

Di UKSW, mahasiswa secara khusus bukanlah sebuah strategi promosi 

yang dengan sengaja dibentuk oleh BPHL namun terbentuk dengan 

sendirinya. Dapat diperhatikan bahwa dalam hal ini, mahasiswa atau alumni 

lebih berperan sebagai penyambung informasi tentang UKSW. Informasi 

tersebut dilakukan melalui percakapan antara mahasiswa atau alumni dengan 

saudara / teman / kerabat yang memiliki kedekatan personal dengan 

mahasiswa atau alumni tersebut. Proses itu secara tidak langsung sama 
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dengan proses penjualan personal, penjualan personal sendiri efektif karena 

merupakan sarana untuk membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan 

pembelian [18]. Lebih lanjut lagi Peter dan Olson mengatakan bahwa 

penjualan personal efektif karena komunikasi personal yang terjadi antara 

konsumen dan salesperson dapat meningkatkan keterlibatan konsumen 

dengan produk atau proses pengambilan keputusan, serta situasi tersebut 

dapat memungkinkan sales person untuk melakukan adaptasi terhadap 

informasi yang disajikan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen [19].  

Sampel pada penelitian ini merupakan kuesioner yang terdapat dalam formulir 

pendaftaran mahasiswa baru UKSW, dengan pertanyaan “Darimanakah anda 

mengetahui informasi mengenai UKSW?” dan terdapat 10 jenis jawaban yakni : 

fasilitator UKSW, sekolah, internet, tim promosi, expo, poster, iklan, brosur, 

gereja, serta mahasiswa dan diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu 

jawaban. Kuesioner tersebut kemudian diolah menggunakan program SPSS versi 

17.0 untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid dan reliabel. Uji validitas 

dilakukan dengan rumus korelasi bivariate person, dimana item angket dikatakan 

valid jika jika harga r hitung > r tabel pada nilai signifikasi 5%. Berikut ini 

merupakan ringkasan hasil uji validitas :  

Tabel 4.1 Hasil uji validitas 

No Item R hitung R tabel Keterangan No Item R hitung R tabel Keterangan 

1 Fasilitator UKSW 0,575 0,202 Valid 6 Poster 0,444  0,202 Valid 

2 Sekolah 0,640 0,202 Valid 7 Iklan 0.286 0,202 Valid 

3 Internet 0,441 0,202 Valid 8 Brosur 0,628 0,202 Valid 

4 Tim Promosi 0,660 0,202 Valid 9 Gereja 0,307 0,202 Vallid 

5 Expo 0,616 0,202 Valid 10 Mahasiswa 0,206 0,202 Valid 

Setelah dilakukan uji validitas, maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas 

menggunakan rumus alpha, dengan uji signifikan dilakukan pada taraf a = 0,05 

dimana instrumen dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari r tabel. Berikut 

ini adalah hasil dari uji reliabilitas dalam bentuk tabel : 

Tabel 4.2 Hasil uji reliabilitas 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.701 11 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Fasilitator_UKSW 4.5361 11.085 .506 .675 

Sekolah 4.1649 10.306 .543 .657 

Internet 4.4948 11.294 .350 .686 

Tim_promosi 4.1856 10.236 .567 .654 

Expo 4.5567 11.083 .557 .673 

Poster 4.6289 11.798 .403 .694 

Iklan 4.5567 11.791 .203 .700 

Brosur 4.4845 10.773 .554 .666 

Gereja 4.6289 11.965 .262 .700 

Mahasiswa 4.0309 11.843 .069 .715 

Skor_total 2.3299 3.078 1.000 .612 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai alpha yang didapatkan adalah 0,701 

sedang nilai rtabel  0,202, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil kuesioner 

reliabel atau konsisten. 

Setelah diketahui bahwa data angket valid dan reliabel, tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji statistika deskriptif untuk mengetahui distribusi frekuensi dari data 

tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini :  

 

Tabel 4.3 Tabel distribusi frekuensi 
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Statistics 

  fasilitator sekolah internet tim_promosi expo poster iklan brosur gereja mahasiswa 

N Valid 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean .12 .49 .16 .47 .10 .03 .10 .18 .03 .63 

Median .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 

Std. 

Deviation 

.331 .503 .373 .502 .306 .174 .306 .382 .174 .486 

Variance .110 .253 .139 .252 .093 .030 .093 .146 .030 .236 

Skewness 2.322 .021 1.834 .105 2.652 5.504 2.652 1.735 5.504 -.542 

Std. Error 

of 

Skewness 

.245 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245 .245 

Kurtosis 3.462 -2.042 1.392 -2.031 5.137 28.895 5.137 1.032 28.895 -1.743 

Std. Error 

of Kurtosis 

.485 .485 .485 .485 .485 .485 .485 .485 .485 .485 

Range 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maximum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sum 12 48 16 46 10 3 10 17 3 61 

Dari tabel distribusi frekuensi tersebut didapatkan hasil bahwa menurut hasil 

kuesioner secara berurutan informasi mengenai UKSW diperoleh dari 

mahasiswa, sekolah, tim promosi, brosur, fasilitator, expo, poster dan yang 

terakhir adalah gereja. Sedangkan uji deskriptif hasilnya digambarkan pada tabel 

dibawah ini :  

Tabel 4.4 Hasil uji deskriptif kuesioner  

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

Fasilitator_UKSW 97 .00 1.00 .1237 .33096 2.322 .245 3.462 .485 
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Sekolah 97 .00 1.00 .4948 .50257 .021 .245 -2.042 .485 

Internet 97 .00 1.00 .1649 .37306 1.834 .245 1.392 .485 

Tim_promosi 97 .00 1.00 .4742 .50193 .105 .245 -2.031 .485 

Expo 97 .00 1.00 .1031 .30566 2.652 .245 5.137 .485 

Poster 97 .00 1.00 .0309 .17402 5.504 .245 28.895 .485 

Iklan 97 .00 1.00 .1031 .30566 2.652 .245 5.137 .485 

Brosur 97 .00 1.00 .1753 .38216 1.735 .245 1.032 .485 

Gereja 97 .00 1.00 .0309 .17402 5.504 .245 28.895 .485 

Mahasiswa 97 .00 1.00 .6289 .48562 -.542 .245 -1.743 .485 

Valid N (listwise) 97         

Hasil uji deskriptif dari masing masing variabel tersebut kemudian dibuktikan 

dengan kurva normal dibawah ini : 

Gambar 4.1 Kurva normal masing-masing variabel 
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dari hasil kurva normal, data dapat dikatakan normal apabila kurva berbentuk 

menyerupai lonceng, dan data yang bentuknya menyerupai lonceng menurut 

kurva normal adalah data tim promosi, sekolah dan mahasiswa.  

Hasil dari penelitian ini, menurut tabel distribusi frekuensi, uji deskriptif serta 

kurva normal menunjukan adanya persamaan hasil, yakni strategi promosi yang 

efektif adalah melalui mahasiswa, sekolah, dan tim promosi. 

5. SIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan pada strategi promosi Universitas 

Kristen Satya Wacana, diperoleh beberapa kesimpulan yakni,  3 strategi promosi 

yang paling efektif adalah melalui mahasiswa, sekolah, dan tim promosi yang 

dibuktikan dengan uji deskriptif dan kurva normal. Oleh karena itu, terdapat 
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saran yakni strategi promosi yang efektif akan lebih baik jika diutamakan 

daripada strategi promosi lainnya meskipun hal tersebut juga berimplikasi pada 

penggunaan dana promosi. Selain itu, strategi promosi yang terbukti efektif 

hendaknya dikelola lebih baik lagi, termasuk dari SDM yang ada di dalamnya 

maupun manajemen pekerjaannya agar lebih maksimal dan membawa hasil yaitu 

peningkatan jumlah mahasiswa baru di UKSW yang lebih signifikan. 
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