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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN 

 

4.1  Sejarah Singkat Sekolah Laboratorium 

Dalam tahun 1960-an dosen-dosen Fakultas 

Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas & IKIP Kristen Satya 

Wacana telah merasakan adanya satu kebutuhan 

pengadaan sekolah laboratorium untuk pengembang-

an ilmu pendidikan dan tempat praktik mahasiswa-

nya. Karena kendala pendanaan maka kebutuhan 

tersebut baru terealisir pada tanggal 4 Januari 1971 

melalui kerjasama dengan YPK Pusat Salatiga. Salah 

satu Sekolah Dasar milik YPK Pusat Salatiga yaitu SD 

Kristen II yang berlokasi di Jalan Dr. Sumardi 5 dija-

dikan Sekolah Laboratorium Kristen Satya Wacana, 

yang kemudian pindah lokasinya di Jalan Yos Sudarso 

1 Salatiga.  

Di lokasi baru dibangun 12 kelas dengan 

rencana 6 kelas untuk SD dan 6 kelas untuk SMP. 

Namun dalam realisasinya SMP Kristen I milik YPK 

Pusat Salatiga dijadikan SMP Laboratorium Kristen 

Satya Wacana. Pada tahun 1985 YPTKSW berhasil 

membangun gedung Sekolah Laboratorium dengan 

Pusat Sumber Belajar di dalam kampus UKSW 

sehingga diproses pendirian SMP Laboratorium Kristen 

Satya Wacana yang diselenggarakan sendiri mulai 
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tanggal 15 Juli 1985 (SK Kakanwil Depdikbud Jateng 

No 015413/103/88). 

Pada tahun pelajaran berikutnya tanggal 14 Juli 

1986 diproses penyelenggaraan SMA Laboratorium 

Kristen Satya Wacana (SK Kakanwil Depdikbud Jateng 

No 0345/103/88). Sekarang ini Sekolah Laboratorium 

Kristen Satya Wacana terdiri atas Taman Kanak dan 

Sekolah Dasar Laboratorium Kristen Satya Wacana 

(yang bekerjasama dengan YPK Pusat Salatiga) dan 

SLTP dan SMU Laboratorium Kristen Satya Wacana 

yang diselenggarakan oleh YPTKSW sendiri. Dengan 

demikian Sekolah Laboratorium Kristen Satya Wacana 

mempunyai jenjang yang lengkap dari Pra Sekolah, 

Pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan Pendidikan 

Menengah (SMU). Sejak 1 Juli 1997 Sekolah Laborato-

rium Kristen Satya Wacana telah mempunyai Statuta 

sendiri seperti UKSW yang ditetapkan oleh Badan 

Pelaksana Harian YPTKSW (BPH-Universitas) dan 

diatur bahwa pengelolaan Sekolah Laboratorium dilak-

sanakan secara mandiri oleh Direktur yang bertang-

gung jawab kepada BPH-Universitas. Perubahan ini 

berarti Direktur Sekolah Laboratorium tidak bertang-

gung jawab lagi kepada Dekan FKIP atau Rektor UKSW 

seperti tahun sebelum 1997. 

Sampai tahun 1996 SMP dan SMA Kristen Satya 

Wacana telah mengalami pergantian kepemimpinan 

sebagai berikut: 
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Ka. UPSL ( Direktur) Ka. SMP Ka. SMA 

Drs.Soewadji L.  

(1985-1987) 

S. Subanu, MA  

(1987-1988) 

DR. R. Subagijo, MA 
(1988 1997) 

DR. J.T. Lobby 
Loekmono  

(1997 - 2002) 

Dra. Sulistyowati, 
M.Sc.  

(2002- 2006) 

Alex Mirakaho,M.Pd 
(2012- ...) 

Drs. Suwadji L.  

(1987-1992) 

N.M. Ambarasari, S.Pd 
(1985- 1992) 

S. Baka, S.Pd 

(1992-1998) 

Dwi Sunu P, S.Pd  

(1999-2000) 

B. Ari Setyadi, S.Pd 
(2000 - 2004 )  

Suwasono, S.Pd.  

(2004 - 2008 )  

Suwasono, S.Pd.  

(2008 - 2012) 

Drs. Budi Santoso  

(2012 - ...) 

S. Subanu, MA  

(1986-1989) 

F. Pangemanan  

(1989-1995)  

Dra. Sulistyowati, M.Sc 
(1995 - 2002 ) 

Mawardi, S.Pd.,M.Pd. 

(2002- 2006) 

Suwidya Yakub, S.Pd. 

(2006 - 2010 ) 

Jumadi, S.Pd, M.Si 
(2010 - ...) 

 

 

4.2  Visi dan Misi Sekolah Laboratorium 

Sekolah Laboratorium Kristen Satya Wacana 

(Laboratorium UKSW), yang selanjutnya sering disebut 

Sekolah Lab. didirikan atas dasar kepercayaan bahwa 

Allah Bapa telah mengutus Anak-Nya yang tunggal, 

Tuhan Yesus Kristus, menjadi Juru Selamat Dunia, 

dan yang melalui karya Roh Kudus memperbaharui 

serta membangun manusia sesuai dengan kesaksian 

Firman Allah dalam Alkitab Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru. 

Sebagai bagian yang integral dari masyarakat 

dan bangsa Indonesia, sekolah ini terpanggil untuk 

menghayati dan melaksanakan Pancasila sebagai asas 
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dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-

negara. Selain itu sebagai bagian dari Sistem Pendi-

dikan Nasional Indonesia, Sekolah Lab. mentaati UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan peraturan perundangan yang berlaku. 

 
4.2.1 Visi dan Misi SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana 
 

Visi 

“UNGGUL DALAM LAYANAN, SANTUN DALAM SIKAP 

ATAS DASAR IMAN DAN KASIH MENUJU SEKOLAH 

BERKUALITAS INTERNASIONAL” 

Indikator: 

1. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan ke-

butuhan peserta didik dan masyarakat; 

2. Meningkatkan kualitas layanan tenaga pendidik; 

3. Meningkatkan layanan proses pembelajaran; 

4. Meningkatkan prestasi akademik dan non aka-

demik; 

5. Mewujudkan sikap dan tingkah laku santun 

berdasarkan iman dan kasih; 

6. Mengembangkan penguasaan teknologi dan 

ketrampilan; 

7. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler; 

8. Menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. 
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Misi 

1. Melaksanakan pengembangan kurikulum sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik dan masya-

rakat; 
 
2. Melaksanakan peningkatan kualitas layanan 

tenaga pendidik; 

3. Melaksanakan peningkatan layanan proses 

pembelajaran; 

4. Melaksanakan peningkatan prestasi akademik 

dan non akademik; 

5. Melaksanakan pengembangan dalam pemben-

tukan sikap dan perilaku santun berdasarkan 

iman dan kasih; 

6. Mengupayakan keunggulan dalam penguasaan 

ketrampilan dan teknologi; 

7. Mengupayakan keunggulan dalam pengem-

bangan ekstrakurikuler; 

8. Melaksanakan pengembangan kepedulian terha-

dap lingkungan. 

 

4.2.2 Implementasi Bauran Promosi SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana untuk Tahun 

Ajaran 2012/2013 

 
1. Tujuan Promosi SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana 

Promosi merupakan suatu kegiatan yang dilaku-

kan oleh perusahaan untuk menginformasikan kele-
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bihan produknya serta membujuk para konsumen 

agar memiliki perhatian, ketertarikan, keinginan dan 

tindakan untuk membeli produk tersebut. Adapun 

tujuan utama promosi dari SMP Kristen Laboratorium 

Satya Wacana adalah menciptakan daya tarik sehing-

ga menarik konsumen dalam hal ini pendaftar (calon) 

siswa baru yang datang dan pada akhirnya mencip-

takan keikutsertaan dalam berbagai program yang 

ditawarkan. Adapun strategi promosinya adalah terle-

bih dahulu memperkenalkan brand image SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana kepada masyarakat 

melalui penyebaran brosur, mengisi acara di gereja-

gereja, acara bulan bahasa untuk siswa-siswa SD se-

kota Salatiga dan sekitarnya, serta melalui program 

aksi sosial pada saat Natal. Melalui kegiatan semacam 

ini dengan sendirinya konsumen akan tertarik untuk 

mengikuti program pembelajaran yang ditawarkan 

oleh SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana. 

Menurut Swasono, kepala sekolah SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana tahun ajaran 2011/ 

2012, “sekolah mempunyai target jumlah siswa setiap 

angkatan 90 hingga 100 siswa. Disesuaikan dengan 

jumlah ruang kelas yang ada, yaitu 3 kelas per 

angkatan” 

 

2. Komponen-komponen Promosi SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana 

Menurut Ma’ruf (2006) dalam Rina (2009:43) 

image atau citra dibangun dengan program promosi. 
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Program promosi yang lengkap disebut sebagai bauran 

promosi. Oleh karena itu, untuk mengkomunikasikan 

produk perlu disusun suatu strategi yang disebut 

dengan strategi Bauran Promosi (Promotion-Mix). 

Menurut Umar (2003) dalam Rina (2009:43) strategi 

bauran promosi terdiri atas empat komponen utama, 

yaitu: 

a. Periklanan  
 

Periklanan merupakan bentuk penyajian dan 

promosi bukan pribadi yang dibayar mengenai 

gagasan atau barang oleh sponsor yang teridentifikasi. 

Dalam komponen periklanan, SMP Kristen Laborato-

rium Satya Wacana menggunakan cara menitipkan 

brosur di beberapa SD di kota Salatiga dan sekitarnya. 

Secara umum brosur yang digunakan sebagai 

sarana beriklan memiliki fungsi yang informatif. 

Artinya bahwa brosur harus dapat membawa infor-

masi dari produk atau jasa yang akan ditawarkan. 

Fungsi kedua adalah brosur menjadi bagian yang 

penting sebagai media beriklan, sehingga pembuatan 

brosur yang menarik dan unik akan mampu menarik 

konsumen. Desain brosur yang menarik dan komu-

nikatif akan membuat konsumen mudah menemukan 

dan mengenali perusahaan atau sekolah yang menge-

luarkan brosur tersebut. Selain itu brosur yang 

menarik akan memberikan prestis dan kredibilitas 

tersendiri bagi perusahaan atau sekolah. Dengan 

demikian, akan memudahkan dalam melakukan 
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pemasaran bagi setiap produk atau jasa yang akan 

dijual.  

Brosur yang dimiliki SMP Kristen Laboratorium 

Satya Wacana sudah dapat membawa informasi dari 

produk atau jasa yang akan ditawarkan. Akan tetapi 

kurang maksimal dalam penyebarannya, karena hanya 

dititipkan di sekolah-sekolah dasar, sehingga tidak 

langsung di tangan konsumen. Dengan demikian 

kecendurangan konsumen menerima dan membaca 

brosur tersebut kecil atau sedikit. SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana dalam beriklan juga 

menggunakan spanduk. Spanduk  berfungsi sebagai 

media promosi baik itu berupa produk/jasa, acara, 

sekolah dan sebagainya. Spanduk merupakan media 

promosi yang murah dan efektif. Dengan melihat 

Spanduk yang menarik, konsumen pun akan tertarik 

untuk membeli produk atau jasa kita. Setidaknya itu 

sudah terbukti dengan banyaknya Spanduk yang 

terpasang di pinggir-pinggir jalan raya. Spanduk 

memang menjadi media promosi yang murah dan 

efektif untuk saat ini.  

Selanjutnya SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana juga beriklan melalui website. Akan tetapi 

yang ditayangkan bukanlah website milik SMP sendiri, 

melainkan milik biro promosi Universitas Kristen 

Satya Wacana. Jadi website UKSW juga ikut menam-

pilkan profil dari SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana. Padahal sebenarnya beriklan melalui website 

sangatlah praktis. Setiap orang dapat mengakses dan 
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memeroleh informasi lebih cepat asalkan memiliki 

jaringan internet. 

b. Promosi Penjualan 
 

Promosi penjualan adalah insentif jangka 

panjang untuk meningkatkan pembelian atau pen-

jualan suatu produk dimana pembelian atau penjual-

an suatu produk diharapkan dilakukan sekarang juga. 

Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana adalah membe-

rikan potongan uang gedung sebesar 25% bagi siswa 

baru yang berprestasi, dan program kakak-adik asuh. 

Program kakak adik asuh adalah program dimana 

siswa-siswi diminta iuran sebesar Rp 2.000,00 setiap 

bulannya dan uang yang dikumpulkan tersebut diper-

gunakan untuk membantu uang sekolah siswa-siswi 

di SD Kristen Laboratoriun Satya Wacana dan SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana yang benar-benar 

tidak mampu. 
 
Kedua program di atas sangat baik, seperti 

potongan uang gedung bagi siswa baru berprestasi 

dapat memancing siswa-siswa lain yang berprestasi 

sewaktu SD untuk bersekolah di SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana. Program kakak adik 

asuh, adalah program yang dapat mengajarkan siswa-

siswi untuk berbagi dengan sesama. Program tersebut 

sangat membantu siswa-siswi, khususnya siswa-siswi 

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana yang benar-

benar tidak mampu karena uang bulanan siswa di 
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SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana berkisar 

antara Rp 200.000,00 – Rp 350.000,00. 
 
SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana juga 

menerapkan subsidi silang bagi siswa-siswinya dalam 

pembayaran uang bulanan. Jadi siswa yang ekonomi-

nya kuat membantu siswa yang perekonomiannya 

kurang. Dengan cara melebihkan uang bulanan yang 

kuat dan kelebihan tersebut dipergunakan untuk 

menutup kekurangan siswa yang perekonomiannya 

kurang. Program ini baik, karena siswa dan orang tua 

siswa diajak untuk berbagi dengan sesama. 

 

c. Hubungan Masyarakat 
 

Bertujuan membangun hubungan yang baik 

dengan publik dengan menghasilkan publisitas yang 

menyenangkan, menumbuhkembangkan citra perusa-

haan yang baik, menangani atau melenyapkan desas-

desus, cerita dan peristiwa yang tidak menyenangkan. 

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana mengguna-

kan banyak sarana seperti melalui kegiatan bulan 

bahasa untuk siswa SD se-kota Salatiga dan sekitar-

nya, aksi sosial natal untuk warga sekitaran SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana yang dianggap 

kurang mampu, dan program live in siswa. Pelaksa-

naan kegiatan diadakan secara rutin setahun  sekali. 
 
Kegiatan bulan bahasa biasanya diadakan pada 

pertengahan semester 1. Pada kegiatan tersebut SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana mengadakan 
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lomba-lomba untuk siswa-siswi SD se-kota Salatiga 

dan sekitarnya. Adapun kegiatan yang diperlombakan 

adalah story telling, mewarnai, madding, dan lain-lain. 

Kegiatan ini mendapatkan respon yang baik, ditandai 

dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Kegiatan 

bulan bahasa sangat baik untuk dijadikan sarana 

promosi bagi SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana 

karena lomba-lomba dilaksanakan di gedung SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana. Dengan demikian 

peserta lomba, guru pendamping peserta lomba, dan 

bahkan orang tua peserta lomba dapat melihat dan 

bertanya langsung seputar SMP Kristen Laboratorium 

Satya Wacana.  
 
Untuk kegiatan aksi sosial, SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana memiliki sasaran yaitu 

warga sekitar sekolah yang dianggap kurang mampu. 

Di program ini sekolah membagikan kupon yang 

nantinya ditukarkan dengan sembako di kantor 

sekolah. Dengan program aksi sosial Natal hubungan 

warga sekitar dan sekolah terjalin dengan baik. 

Kegiatan live in adalah kegiatan dimana siswa-siswi 

SMP, khususnya kelas VII diajak ke sebuah desa atau 

daerah dan mereka harus menginap satu malam di 

rumah-rumah warga dan mengikuti kegiatan yang 

sudah disusun oleh sekolah. Kegiatan ini mengajarkan 

siswa untuk dapat membaur dengan orang lain. Selain 

kegiatan di atas, SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana memiliki program non rutin yang berhu-

bungan dengan masyarakat yaitu pengiriman paduan 
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suara sekolah untuk mengisi acara di gereja-gereja 

dan acara pemerintahan di kota salatiga. 

 

d. Penjualan Perorangan 
 

Kegiatan penjualan perorangan (door to door) 

pada SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana sudah 

dilakukan. Guru atau panitia penerimaan siswa baru 

datang ke SD sasaran promosi selain untuk menitip-

kan brosur, mereka juga melakukan persentasi ke 

siswa-siswi kelas 6 di sekolah-sekolah sasaran.  
 
Semua komponen-komponen promosi sekolah 

didanai oleh dana yang berasal dari sekolah dan dari 

BOS. 

 

4.2.3 Efektivitas Program Promosi SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana untuk Tahun 

Ajaran 2012/2013 
 

Menurut Swasono, kepala sekolah SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana tahun ajaran 2011/2012 

program promosi SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana belum efektif, masih perlu disempurnakan 

dan ditambah jenis maupun frekuensinya. Hal serupa 

juga diamini oleh Budi dan Eko yang merupakan 

kepala sekolah SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana tahun ajaran 2012/2013 dan guru mate-

matika SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana. Eko 

menyebutkan kurang efektifnya program promosi SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana untuk tahun 
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ajaran 2012/2013 dikarenakan tidak adanya peren-

canaan yang baik. 
 
Selain alasan di atas, kurang efekifnya program 

promosi dikarenakan kurangnya jumlah guru di SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana. Semua guru 

dimasukkan dalam kepanitiaan penerimaan siswa 

baru dan panitia tersebut juga termasuk tim promosi 

sekolah, sehingga pembagian tugasnya kurang mak-

simal. 

 

4.2.4 Faktor-faktor yang Terkait dengan Program 

Promosi SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana untuk Tahun Ajaran 2012/2013 

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana berada 

di satu lokasi dengan Sekolah dan Universitas Kristen 

Satya wacana. Satya Wacana memiliki jenjang pen-

didikan yang lengkap dari Satya Wacana Children 

Center, KB/TK, SD, SMP, SMA, hingga Universitas. 

Untuk SD Kristen Laboratorium Satya Wacana senan-

tiasa mendukung SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana dengan cara kepala sekolah dan guru SD 

Kristen Laboratorium Satya Wacana menyarankan 

siswa lulusannya untuk meneruskan ke SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana.  

Dari segi sarana prasarana, SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana cukup memadahi. 

Sekolah memiliki perpustakaan, lab IPA, IPS, bahasa, 

TIK, GOR, ruang media, lapangan serta sekolah juga 
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dapat menggunakan sarana-sarana yang berada di 

SMA maupun universitas dengan meminta ijin pema-

kaian terlebih dahulu. Untuk guru SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana, semua guru sudah 

sarjana bahkan ada yang telah lulus dan sedang 

menempuh studi S2. Di samping itu guru-guru di SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana mengajar sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. 

Adapun faktor-faktor lain yang terkait dengan 

program promosi SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana untuk tahun ajaran 2012/2013 adalah dari 

pihak sekolah selalu siap melakukan inovasi terbaru 

dalam berpromosi. Yang menjadi hambatan yaitu 

kalender kegiatan sekolah dan kalender kegiatan 

sekolah sasaran. Seringkali perbedaan kalender terse-

but mempengaruhi bentuk kegiatan promosi. Infor-

masi lain juga menyebutkan bahwa dana juga menjadi 

faktor penghambat, serta sekolah dianggap belum 

melihat kegiatan promosi sebagai kegiatan yang serius 

yang perlu dirancang dengan matang, sehingga pelak-

sanaannya pun dilakukan hanya sebagai kegiatan 

sampingan, hal ini dibuktikan tidak adanya tim 

khusus untuk promosi sekolah. Kepala sekolah 

menganggap panitia penerimaan siswa baru sudah 

cukup untuk melaksanakan kegiatan promosi. 

Faktor lain yang merupakan hambatan bagi SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana dan sekolah 

swasta pada umumnya adalah kebijakan pemerintah 

melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
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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. Permasalahan muncul 

ketika guru diharuskan mengajar minimal 24 jam 

mengajar. Menjadi masalah karena di sekolah terse-

but, tidak semua guru berada pada kondisi ideal 

dengan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka 

per minggu, sehingga di sekolah negeri atau sekolah 

favorit, mereka membuka kelas-kelas baru untuk 

memenuhi jam mengajar guru. Di Salatiga sendiri 

pada saat penulisan penelitian ini, 10 SMP negeri 

membuka kelas baru sampai 8 kelas. 

Selain itu, orang tua siswa semakin enggan 

menyekolahkan anaknya di SMP swasta dikarenakan 

di SMP negeri sekarang dapat bersekolah tanpa biaya 

operasional. Di SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana pada saat penulisan hasil penelitian ini uang 

bulanan siswa berkisar antara Rp 200.000,00 – Rp 

350.000,-, sedangkan di SMP negeri di kota Salatiga, 

iuran bulanan siswa kurang dari Rp 100.000,00 
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4.3  Pembahasan 
 
4.3.1 Implementasi Bauran Promosi SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana untuk Tahun 

Ajaran 2012/2013 
 

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana tidak 

pernah lepas dari bauran promosi. Elemen-elemen 

promosi yang digunakan yaitu periklanan, promosi 

penjualan, hubungan masyarakat dan penjualan 

langsung. Promosi dilakukan oleh SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana untuk mempromosikan 

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana kepada calon 

siswa baru, sehingga calon siswa baru dapat menge-

nal, tertarik dan ingin bahkan mendaftar di SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana. 

Upaya mewujudkan strategi promosi tersebut 

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana untuk tahun 

ajaran 2012/2013 membentuk kepanitiaan penerima 

calon siswa baru sekaligus sebagai panitia promosi 

sekolah. Pembentukan kepanitiaan tersebut dilaksa-

nakan pada saat rapat rutin sekolah pada saat awal 

semester kedua di tahun ajaran 2011/2012. Rapat 

tersebut selain menghasilkan susunan kepanitiaan 

penerimaan calon siswa baru yang melibatkan semua 

guru, juga menghasilkan program promosi apa saja 

yang akan digunakan berpromosi untuk tahun ajaran 

2012/2013. 
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Program promosi yang digunakan tidak banyak 

berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam kompo-

nen periklanan, SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana menggunakan cara menitipkan brosur di 

beberapa SD di kota Salatiga. Secara umum brosur 

yang digunakan sebagai sarana beriklan memiliki 

fungsi yang informatif. Artinya bahwa brosur harus 

dapat membawa informasi dari produk atau jasa yang 

akan ditawarkan. Fungsi kedua adalah brosur menjadi 

bagian yang penting sebagai media beriklan, sehingga 

pembuatan brosur yang menarik dan unik akan 

mampu menarik konsumen. Desain brosur yang 

menarik dan komunikatif akan membuat konsumen 

mudah menemukan dan mengenali perusahaan atau 

sekolah yang mengeluarkan brosur tersebut. Selain itu 

brosur yang menarik akan memberikan prestis dan 

kredibilitas tersendiri bagi perusahaan atau sekolah. 

Dengan demikian, akan memudahkan dalam melaku-

kan pemasaran bagi setiap produk atau jasa yang 

akan dijual.  

Brosur yang dimiliki SMP Kristen Laboratorium 

Satya Wacana sudah dapat membawa informasi dari 

produk atau jasa yang akan ditawarkan. Akan tetapi 

kurang maksimal dalam penyebarannya, karena hanya 

dititipkan di sekolah-sekolah dasar, sehingga tidak 

langsung di tangan konsumen. Dengan demikian 

kecenderungan konsumen menerima dan membaca 

brosur tersebut kecil atau sedikit. SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana dalam beriklan juga 
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menggunakan spanduk. Spanduk berfungsi sebagai 

media promosi baik itu berupa produk/jasa, acara, 

sekolah dan sebagainya. Spanduk merupakan media 

promosi yang murah dan efektif. Dengan melihat 

spanduk yang menarik, konsumen pun akan tertarik 

untuk membeli produk atau jasa kita. Setidaknya itu 

sudah terbukti dengan banyaknya spanduk yang ter-

pasang di pinggir-pinggir jalan raya. Spanduk memang 

menjadi media promosi yang murah dan efektif untuk 

saat ini.  

Selanjutnya SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana juga beriklan melalui website. Akan tetapi 

yang ditayangkan bukanlah website milik SMP sendiri, 

melainkan milik biro promosi Universitas Kristen 

Satya Wacana. Jadi website UKSW juga ikut menam-

pilkan profil dari SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana. Padahal sebenarnya beriklan melalui website 

sangatlah praktis. Setiap orang dapat mengakses dan 

memeroleh informasi lebih cepat asalkan memiliki 

jaringan internet. Kendala lain apabila tidak mempu-

nyai website sendiri adalah kesulitan dalam mengelola 

dan saat ingin memerbaharui informasi di dalam 

website. Selain permasalahan tersebut di atas, 

masalah lain adalah SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana tidak memanfaatkan media periklanan yang 

lain, seperti website pribadi, baliho, radio, maupun 

televisi. Hal ini disebabkan minimnya anggaran untuk 

berpromosi. Untuk nominal memang peneliti tidak 
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diperbolehkan untuk mengetahuinya, karena merupa-

kan rahasia sekolah.  

Minimnya iklan menjadikan pengetahuan ma-

syarakat mengenai SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana juga kecil, sehingga banyak yang beranggapan 

bahwa SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana 

merupakan sekolah eksklusif. Oleh sebab itu banyak 

orang yang enggan menyekolahkan anaknya di SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana. 

Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan 

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana adalah 

memberikan potongan uang gedung sebesar 25% bagi 

siswa baru berprestasi, program kakak-adik asuh. 

Program kakak adik asuh adalah program dimana 

siswa-siswi diminta iuran sebesar Rp 2.000,00 setiap 

bulannya. Uang yang dikumpulkan tersebut dipergu-

nakan untuk membantu uang sekolah siswa-siswi SD 

Kristen Laboratoriun Satya Wacana dan SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana yang benar-benar tidak 

mampu. 

Kedua program di atas sangat baik, seperti 

potongan uang gedung bagi siswa baru berprestasi 

dapat memancing siswa-siswa lain yang berprestasi 

sewaktu SD untuk bersekolah di SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana. Program kakak adik 

asuh, adalah program yang dapat mengajarkan siswa-

siswi untuk berbagi dengan sesama. Program tersebut 

sangat membantu siswa-siswi SMP Kristen Laborato-
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rium Satya Wacana yang benar-benar tidak mampu 

karena uang bulanan siswa di SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana berkisar antara Rp 

200.000,00 – Rp 350.000,-.  

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana juga 

menerapkan subsidi silang bagi siswa-siswinya dalam 

pembayaran uang bulanan. Jadi siswa yang eko-

nominya kuat membantu siswa yang perekonomian-

nya kurang, dengan cara melebihkan uang bulanan 

yang kuat dan kelebihan tersebut dipergunakan untuk 

menutup kekurangan siswa yang perekonomiannya 

kurang. Program ini baik, karena siswa dan orang tua 

siswa diajak untuk berbagi dengan sesama. Program 

subsidi silang juga dapat memancing orang tua siswa 

yang perokonomiannya kurang untuk menyekolahkan 

anaknya di SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana, 

karena mereka juga berkesempatan untuk menda-

patkan subsidi silang. 

Untuk hubungan masyarakat, SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana menggunakan banyak 

sarana seperti melalui kegiatan bulan bahasa untuk 

siswa SD se-kota Salatiga dan sekitarnya, aksi sosial 

Natal untuk warga sekitaran SMP Kristen Laborato-

rium Satya Wacana yang dianggap kurang mampu, 

kegiatan live in, dan kegiatan non rutin yang ber-

hubungan dengan masyarakat, yaitu pengiriman 

paduan suara sekolah untuk mengisi acara di gereja- 

gereja dan acara pemerintahan di kota Salatiga. 
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Program ini bertujuan agar SMP Kristen Laboratorium 

Satya Wacana lebih dikenal oleh masyarakat umum. 

Kegiatan bulan bahasa biasanya diadakan pada 

pertengahan semester 1. Pada kegiatan tersebut  SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana mengadakan 

lomba-lomba untuk siswa-siswi SD se-kota Salatiga 

dan sekitarnya. Adapun kegiatan yang diperlombakan 

adalah story telling, mewarnai, madding, dan lain-lain. 

Kegiatan ini mendapatkan respon yang baik, ditandai 

dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Kegiatan 

bulan bahasa sangat baik untuk dijadikan sarana 

promosi bagi SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana 

karena lomba-lomba dilaksanakan di gedung SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana. Dengan demikian 

peserta lomba, guru pendamping peserta lomba, dan 

bahkan orang tua peserta lomba dapat melihat dan 

bertanya langsung seputar SMP Kristen Laboratorium 

Satya Wacana.  

Untuk kegiatan aksi sosial, SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana memiliki sasaran yaitu 

warga sekitar sekolah yang dianggap kurang mampu. 

Di program ini sekolah membagikan kupon yang 

nantinya ditukarkan dengan sembako di kantor 

sekolah. Dengan program aksi sosial Natal hubungan 

warga sekitar dan sekolah terjalin dengan baik. 

Adapun kegiatan live in adalah kegiatan dimana siswa-

siswi SMP, khususnya kelas VII diajak ke sebuah desa 

atau daerah dan mereka harus menginap satu malam 

di rumah-rumah warga dan mengikuti kegiatan yang 
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sudah disusun oleh sekolah. Kegiatan ini mengajarkan 

siswa untuk dapat membaur dengan orang lain. 

Kegiatan penjualan perorangan (door to door) 

pada SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana sudah 

dilakukan. Guru atau panitia penerimaan siswa baru 

datang ke SD sasaran promosi selain untuk 

menitipkan brosur, mereka juga melakukan persentasi 

ke siswa-siswi kelas 6 di sekolah-sekolah sasaran.  

 
4.3.2 Efektivitas Program Promosi SMP Kristen 

Laboratotium Satya Wacana untuk Tahun 

Ajaran 2012/2013 

Upaya yang dilakukan SMP Kristen Laborato-

rium Satya Wacana dalam berpromosi untuk tahun 

ajaran 2012/2013 dianggap belum efektif oleh 

Suwasono, Budi Santoso, dan Eko Budi Wahyono. 

Budi dan Eko yang merupakan kepala sekolah dan 

guru matematika untuk tahun ajaran 2012/2013 

beranggapan bahwa belum efektifnya program promosi 

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana untuk tahun 

ajaran 2012/2013 dikarenakan tidak adanya peren-

canaan yang baik. Dibuktikan dengan penurunan 

jumlah siswa di SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana dari 84 siswa di tahun ajaran 2011/2012 

menjadi 78 siswa ditahun ajaran 2012/2013. Dari 

penurunan jumlah siswa di tahun ajaran 2012/2013 

dapat disimpulkan bahwa program promosi belum 

efektif. Belum efektifnya program promosi SMP Kristen 
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Laboratorium Satya Wacana untuk tahun ajaran 

2012/2013 juga dipengaruhi olah beberapa faktor. 

 

4.3.3 Faktor-faktor yang Terkait dengan Program 

Promosi SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana untuk Tahun 2012/2013 

 Faktor-faktor yang menjadi penghambat 

program promosi SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana untuk tahun ajaran 2012/2013 adalah kalen-

der kegiatan sekolah dan kalender kegiatan sekolah 

sasaran. Seringkali perbedaan kalender tersebut 

memengaruhi bentuk kegiatan promosi, sehingga pada 

praktiknya sekolah sasaran promosi berkurang, tidak 

sesuai yang direncanakan. Informasi lain juga menye-

butkan bahwa dana juga menjdi faktor penghambat. 

Faktor lain yang merupakan hambatan bagi SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana dan sekolah 

swasta pada umumnya adalah kebijakan pemerintah 

melalui 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 permasa-

lahan muncul ketika guru diharuskan mengajar 

minimal 24 jam mengajar. Menjadi masalah karena di 

sekolah tersebut, tidak semua guru berada pada 
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kondisi ideal dengan beban mengajar minimal 24 jam 

tatap muka per minggu.  

Di sekolah negeri atau sekolah favorit, mereka 

membuka kelas-kelas baru untuk memenuhi jam 

mengajar guru. Di Salatiga sendiri pada saat penulisan 

penelitian ini, 10 SMP negeri membuka kelas baru 

sampai 8 kelas. Selain itu, orang tua siswa semakin 

enggan menyekolahkan anaknya di SMP swasta di-

karenakan di SMP negeri sekarang dapat bersekolah 

tanpa biaya operasional dengan adanya bantuan BOS. 

Sementara di SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana 

pada saat penulisan hasil penelitian ini uang bulanan 

siswa berkisar antara Rp 200.000,00 – Rp 350.000,-. 

Sementara itu di SMP negeri di kota Salatiga, iuran 

bulanan siswa kurang dari Rp 100.000,00. 

Selain tersebut di atas, Informasi lain juga 

menyebutkan bahwa dana juga menjadi faktor peng-

hambat, serta sekolah dianggap belum melihat kegiat-

an promosi sebagai kegiatan yang serius yang perlu 

dirancang dengan matang, sehingga pelaksanaannya 

pun dilakukan hanya sebagai kegiatan sampingan, hal 

ini dibuktikan tidak adanya tim khusus untuk 

promosi sekolah. Kepala sekolah menganggap panitia 

penerimaan siswa baru sudah cukup untuk melaksa-

nakan kegiatan promosi. 

 

 




