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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu tenaga pendidik telah di-

tempuh pemerintah kita. Salah satunya seperti yang 

tercantum di Undang-Undang No. 14 tentang profesi 

guru dan dosen yaitu melalui program sertifikasi guru. 

Menurut Akbar (2013), sertifikasi guru merupakan 

sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang 

guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki 

sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan 

demikian, upaya pembentukan guru yang profesional 

di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharap-

kan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak 

semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu 

loncatan untuk memperoleh pekerjaan seperti yang 

terjadi sebelum adanya kebijakan sertifikasi.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam 

Jabatan mengamanatkan, bahwa guru yang telah 

memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi, dan 

telah memenuhi beban kerja mengajar minimal 24 jam 

tatap muka per minggu, memperoleh tunjangan profesi 

sebesar satu kali gaji pokok. Akan tetapi permasalah-

an muncul ketika guru diharuskan mengajar minimal 
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24 jam mengajar. Menjadi masalah karena di sekolah 

tersebut, tidak semua guru berada pada kondisi ideal 

dengan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka 

per minggu. Banyak guru SMA menambah jam 

mengajar di SMP atau di SD. Bahkan di sekolah negeri 

atau sekolah favorit, mereka membuka kelas-kelas 

baru untuk memenuhi jam mengajar guru. Adapun 

data penerimaan dan rombongan belajar SMP negeri di 

Salatiga adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1.1 

Jumlah Rombongan Belajar SMP Negeri Salatiga 

 

NO. 

 

Nama Sekolah 

KUOTA 

Rombel Peserta Didik 

SMP NEGERI 

1. SMP Negeri 1 (RSBI) 8 240 

2. SMP Negeri 2 (SN) 8 240 

3. SMP Negeri 3 (SN) 7 210 

 SMP Negeri 3 (Atlit) 1 30 

4. SMP Negeri 4 8 256 

5. SMP Negeri 5 8 256 

6. SMP Negeri 6 (SN) 8 240 

7. SMP Negeri 7 8 256 

8. SMP Negeri 8 8 256 

9. SMP Negeri 9 8 256 

10. SMP Negeri 10 8 256 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Salatiga 

 

Penambahan kelas di sekolah negeri berdampak 

turunnya peminat untuk meneruskan sekolah di 

sekolah-sekolah swasta, termasuk di SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana. Berikut adalah data 

keadaan jumlah pendaftar selama 9 tahun terakhir.  
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Tabel 1.2 
Jumlah Pendaftar 

Tahun Pelajaran Jumlah Pendaftar 

2004/ 2005 105 

2005/ 2006 105 

2006/ 2007 77 

2007/ 2008 93 

2008/ 2009 76 

2009/ 2010 83 

2010/ 2011 78 

2011/ 2012 84 

2012/ 2013 78 

Sumber: Arsip SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana 

 

Penurunan 21,9% terjadi ketika tahun ajaran 

2005/2006, karena pada tahun tersebut juga dike-

luarkannya Undang-Undang mengenai syarat 24 jam 

mengajar bagi guru sertifikasi. Menurut kepala 

sekolah SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana pada 

tahun ajaran 2011/2012, target siswa baru sebelum 

tahun ajaran 2006/2007 sejumlah 90 siswa. Untuk 

mengisi 3 kelas yang disediakan oleh sekolah. Akan 

tetapi pada tahun ajaran baru 2006/2007 sekolah 

menurunkan target siswanya menjadi 75 siswa baru. 

Penurunan target ini disebabkan oleh penurunan 

minat pendaftar untuk mendaftarkan diri ke SMP LAB. 

Bagi SMP LAB, penurunan siswa ini memang tidak 

berdampak secara langsung, akan tetapi berdampak 

ke sekolah LAB, yang sebelumnya sekolah LAB 

memiliki dana cadangan lebih, sekarang menjadi 

berkurang. 
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Upaya sudah dilakukan oleh SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana untuk meningkatkan 

jumlah peminat atau pendaftar. Salah satunya dengan 

mengadakan promosi. Bagi sekolah negeri atau 

pemerintah, tidak direpotkan berpromosi untuk men-

dapatkan siswa baru, karena calon siswa baru sendiri 

yang akan datang di setiap awal tahun ajaran di 

sekolah negeri atau pemerintah. Sekolah negeri atau 

pemerintah juga tidak khawatir mengenai berapa 

jumlah siswa yang ada di sekolah, karena pembiayaan 

sekolah berasal dari pemerintah, bukan dari berapa 

banyak siswa yang masuk dan mendaftar. Bahkan di 

beberapa sekolah negeri favorit sampai menolak siswa, 

karena jumlah pendaftar dan siswa yang masuk sudah 

penuh.  

Promosi yang sudah dilakukan sebelum tahun 

ajaran 2012/2013 di antaranya promosi ke gereja- 

gereja, sekolah-sekolah dasar, dan mencetak brosur 

sekolah. Akan tetapi penurunan pendaftar di SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana tetap terjadi, dari 

84 siswa menjadi 78 siswa. Padahal lulusan SD LAB 

tahun ajaran 2011/2012 sejumlah 52 siswa dan 

lulusan SD se-kota salatiga adalah sejumlah 2.780 

siswa. Untuk lulusan dari SD Kristen Laboratorium 

Satya Wacana sendiri berkontribusi paling besar 

dalam pemasukan siswa baru di SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana dari 52 siswa lulusan SD 

Kristen Laboratorium Satya Wacana yang mendaftar 

dan bersekolah di SMP Kristen Laboratorium Satya 
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Wacana sejumlah 51 siswa. Sementara itu lulusan 

siswa SD Salatiga diluar SD Kristen Laboratorium 

Satya Wacana hanya sejumlah 10 siswa. Oleh karena 

itu penulis tertarik untuk meneliti program promosi 

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana di tahun 

ajaran 2012/ 2013. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat 

diajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi program promosi SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana? 

2. Apakah program promosi SMP Kristen Laborato-

rium Satya Wacana sudah efektif? 

3. Faktor-faktor apa saja yang terkait dengan program 

promosi SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui implementasi program promosi SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana; 

2. Mengetahui efektivitas program promosi SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana; 
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3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang terkait 

dengan program promosi SMP Kristen Laboratorium 

Satya Wacana. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menambah pengeta-

huan bagi kalangan akademisp maupun masyarakat 

umum mengenai program promosi SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana dalam menarik atau 

menjaring siswa. 

 

 




