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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 

1. Promosi yang dilaksanakan SMP Kristen Laborato-

rium Satya Wacana tahun ajaran 2012/2013 

bertujuan untuk menarik perhatian konsumen, 

dalam hal ini calon siswa baru dan melakukan 

pendaftaran sehingga dapat meningkatkan jumlah 

perolehan siswa. 
 
2. Implementasi dan bauran promosi yang dilakukan 

terdiri dari periklanan, promosi penjualan, humas, 

dan penjualan langsung. SMP Kristen Laboratorium 

Satya Wacana menggunakan media periklanan 

brosur, spanduk, dan website biro promosi UKSW. 

Sementara promosi penjualan dilakukan melalui 

berbagai kegiatan promosi yang bersifat jangka 

panjang seperti potongan uang gedung untuk siswa 

baru berprestasi, program kakak adik asuh, dan 

subsidi silang dalam pembayaran uang bulanan. 

Kegiatan Humas menggunakan beberapa sarana, 

seperti melalui kegiatan bulan bahasa untuk siswa 

SD se-kota Salatiga dan sekitarnya, aksi sosial 

Natal untuk warga sekitaran SMP Kristen Laborato-
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rium Satya Wacana yang dianggap kurang mampu, 

kegitan live in, dan kegiatan non rutin. Sementara 

itu kegiatan penjualan perorangan (door to door) 

belum dilakukan dengan maksimal. 
 
3. Program promosi SMP Kristen Laboratorium Satya 

Wacana belum efektif. Kurang efektifnya program 

promosi SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana 

untuk tahun ajaran 2012/2013 dikarenakan tidak 

adanya perencanaan yang baik, sehingga 

berdampak pada penurunan jumlah siswa dari 

tahun sebelumnya. 
 
4. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi promosi 

SMP Kristen Laboratorium Satya Wacana adalah 

faktor internal yang meghambat meliputi kurang-

nya jumlah guru dan karyawan, uang sekolah yang 

dianggap mahal, dan SMP Kristen Laboratorium 

Satya Wacana terletak di satu kawasan dengan 

sekolah dan Universitas Kristen Satya Wacana. 

Faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah yang 

terkesan dapat merugikan sekolah swasta di 

antaranya kebijakan BOS yang membebaskan SMP 

negeri dari biaya operasinal bulanan dan pemenuh-

an 24 jam mengajar bagi guru bersertifikasi. 

 
 

5.2  Saran 
 
 
1. Bagi kepala sekolah, guru, dan karyawan SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana hendaknya 
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senantiasa memunculkan ide-ide baru atau inovasi-

inovasi baru dalam berpromosi, sehingga promosi 

dapat lebih efektif. Bauran promosi SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana lebih ditingkatkan lagi. 

Dalam berpromosi ada beberapa hal yang harusnya 

dipertimbangkan oleh SMP Kristen Laboratorium 

Satya Wacana yaitu bentuk komunikasi, khusus-

nya iklan (advertising), penjualan personal (personal 

selling), promosi penjualan (sales promotion) dan 

publisitas (publicity) melalui hubungan masyarakat. 

Untuk iklan, penyebaran brosur diusahakan 

langsung diberikan ketangan calon siswa baru atau 

orang tua calon siswa baru. Selain itu iklan juga 

dapat ditambah melalui baliho, atau melalui media 

website pribadi. Dengan demikian setiap orang 

yang ingin mendapatkan informasi mengenai SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana dapat memer-

olehnya dengan mudah. Untuk penjualan perorang-

an, pusat informasi mengenai SMP Kristen Labora-

torium Satya Wacana dapat ditempatkan di kantor 

biro informasi universitas dan di kantor SMA. 

Sehingga dapat memermudah calon siswa baru 

dalam memeroleh informasi; 
 
2. Bagi kepala sekolah, kiranya dapat membentuk tim 

khusus untuk berpromosi, sehingga kegiatan pro-

mosi dapat direncanakan dan dijalankan dengan 

maksimal; 
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3. Bagi guru kiranya dapat memotivasi diri yang 

dibantu kepala sekolah untuk selalu dapat bekerja 

dengan giat, mengembangkan kompetensi guru 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepriba-

dian, profesional serta kompetensi sosial. Sehingga 

prestasi guru dan siswa diharapkan juga meningkat 

yang nantinya prestasi tersebuat juga diharapkan 

dapat menarik peminat untuk bersekolah di SMP 

Kristen Laboratorium Satya Wacana; 

 

4. Penilaian efektivitas terhadap promosi sebaiknya 

dilakukan secara kontinyu agar dapat dipantau 

hasil dari promosi yang telah diterapkan dan 

sebagai acuan untuk penetapan strategi promosi 

selanjutnya. Sehingga dapat selalu terlihat promosi 

mana yang paling efektif di mata masyarakat; 
 
 

 




