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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Evaluasi Program 

Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris 

evaluation yang mempunyai pengertian pengukuran 

(measurement), dan penilaian (assessment). Pengukuran 

menurut Zainal (2011: 4) adalah suatu proses atau 

kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Kata 

“sesuatu” bisa berarti sebuah sistem, lembaga 

pendidikan, peserta didik, pendidik, sarana-prasarana, 

dan sebagainya. Depdikbud (1994) dalam Zainal (2011: 

4) mengemukakan penilaian adalah suatu kegiatan 

untuk memberikan berbagai informasi secara 

berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan 

hasil yang telah dicapai peserta didik atau suatu sistem. 

Evaluasi menurut Arikunto (2010:2) adalah kegiatan 

untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya 

sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan 

untuk menentukan alternatif yang tepat dalam 

mengambil sebuah keputusan. Dari pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan 

untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya 

sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan 

untuk menentukan alternatif yang tepat dalam 

mengambil sebuah keputusan.  

Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan 

yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu 

kebijakan, berlangsung dalam proses yang 

berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi 
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yang melibatkan sekelompok orang. Menurut Arikunto 

(2010:4) Evaluasi program adalah proses untuk 

mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat 

terealisasi (Tyler, 1950) sedangkan menurut Cronbach 

(1963) dan Stufflebeam (1971) evaluasi program adalah 

upaya menyediakan informasi untuk disampaikan 

kepada pengambil  keputusan.  

Dari beberapa pendapat di atas bisa disimpulkan 

bahwa evaluasi program dalam penelitian ini adalah  

merupakan proses kegiatan penilaian untuk membuat 

keputusan atau kesimpulan yang sistematis tentang 

pelaksanaan program promosi sekolah yang sudah 

dilakukan oleh SMK Negeri 2 Salatiga untuk 

meningkatkan animo siswa baru mendaftar di SMK 

Negeri 2 Salatiga. Sedangkan tujuan evaluasi program 

tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan program promosi sekolah yang sudah 

dilakukan dan berapa ketercapainnya dalam 

meningkatkan animo siswa baru mendaftar di SMK 

Negeri 2 Salatiga  yangdi dalamnya terdiri dari strategi 

promosi, anggaran atau dana yang dibutuhkan jadwal 

kegiatan promosi ataupun Sumber Daya Manusia (SDM) 

sebagai ujung tombak pemateri yang melaksanakan 

kegiatan promosi ke sekolah sehingga bisa tercapai 

target yang direncanakan.  

 

2.2.  Model Evaluasi Program 

Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, ada 

banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi 

suatu program. Meskipun antara satu dengan lainnya 
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berbeda, namun maksud dan tujuannya sama yaitu 

melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi 

yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang 

tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil 

keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu 

program. 

Menurut Arikunto (2010:40) ada beberapa ahli 

evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model 

evaluasi program adalah Stufflebeam, Metfessel, Michael 

Scriven, Stake dan Glaser. Kaufman dan Thomas 

membedakan model evaluasi menjadi delapan yaitu : 

1) Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler. 

2) Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven. 
3) Formatif Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh 

Michael Scriven. 

4) Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 

5) Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 
6) CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada “kapan” 

evaluasi dilakukan. 

7) CIPP Evaluation Model, yang dikembangkan oleh 
Stufflebeam. 

8) Discrepancy Model, yang dikembangkan oleh Provous. 

 

Tidak semua model yang disebutkan di atas 

dibahas secara detail , tetapi hanya model-model yang 

banyak dikenal serta digunakan saja. Arikunto (2010:41) 

menjelaskan ada beberapa diantara model-model 

evaluasi tersebut adalah sebagai berikut : Goal 

Oriented Evaluation Model ini merupakan model yang 

muncul paling awal. Model evaluasi ini dikembangkan 

oleh Tylerdan yang menjadi objek pengamatan pada 

model ini adalah tujuan dari program yang sudah 

ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi 

dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, 

mengecek seberapa jauh tujuan-tujuan tersebut sudah 
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terlaksana didalam proses pelaksanaan program. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa model evaluasi ini 

dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan 

sehingga hasilnya bisa dipantau apakah bisa mencapai 

target yang direncanakan atau tidak. Goal Free 

Evaluation Model model evaluasi yang dikembangkan 

oleh Michael Scriven ini dapat dikatakan berlawanan 

dengan model yang dikembangkan oleh Tyler. Jika 

dalam model yang dikembangkan oleh Tyler, evaluator 

terus menerus memantau tujuan yaitu sejak awal proses 

terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat 

dicapai, sedangkan model ini justru menoleh dari tujuan 

sehingga dalam melaksanakan evaluasi program 

evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi 

tujuan program tetapi memperhatikan bagaimana 

kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi 

penampilan yang terjadi baik hal-hal yang positif 

ataupun hal-hal negatif . Alasan mengapa tujuan 

program tidak perlu diperhatikan karena ada 

kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap 

tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus 

tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi 

evaluator lupa memperhatikan seberapa jauh masing-

masing penampilan tersebut mendukung penampilan 

akhir yang diharapkan oleh tujuan umum maka 

akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak 

manfaatnya. Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa 

model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan tetapi 

hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya 

mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai 

oleh program, bukan secara rinci perkomponen.   
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Formatif - Sumatif Evaluation Model menunjuk 

adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu 

evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih 

berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program 

sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif). 

Model ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak 

dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi 

formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi 

sumatif. Jadi model evaluasi ini menunjuk tentang “apa, 

kapan dan tujuan “ evaluasi dilaksanakan. Evaluasi 

formatif dilaksanakan ketika program masih 

berlangsung atau ketika program masih dekat dengan 

permulaan kegiatan. Tujuannya adalah mengetahui 

seberapa jauh program yang dirancang dapat 

berlangsung sekaligus mengidentifikasi hambatan. 

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir 

dengan tujuan untuk mengukur ketercapaian program. 

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa model evaluasi ini 

memfokuskan pada dua kegiatan yaitu diawal program 

dan setelah program selesai. Countenance Evaluation 

Model  dikembangkan oleh Stake yang menekankan 

pada adanya pelaksanaan dua hal pokok yaitu (1) 

Deskripsi (Description) dan (2) Pertimbangan 

(Judgments); serta membedakan adanya tiga tahap 

dalam evaluasi program yaitu (1) Anteseden 

(antecedents/context),(2) Transaksi (transaction/process) 

dan (3) Keluaran (output-outcomes). CSE-UCLA 

Evaluation Model terdiri dari dua singkatan yaitu CSE 

adalah Center for the study of evaluation sedangkan 

UCLA adalah singkatan dari University of California in 

Los Angeles. Ciri-cirinya adalah adanya lima tahap yang 
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dilakukan dalam evaluasi yaitu perencanaan, 

pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. Dari 

uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa  kelima 

tahapan yang ada dalam model evaluasi ini 

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan 

sehingga hasilnya bisa dilihat apakah sudah sesuai 

dengan yang direncanakan.CIPP Evaluation Model  

dikembangkan oleh Stuffebeam,dkk. (1967) di Ohio State 

University. CIPP yang  merupakan sebuah singkatan 

dari huruf awal empat buah kata, yaitu :Context 

evaluation atau evaluasi terhadap konteks, Input 

evaluation adalah evaluasi terhadap masukan,Process 

evaluation  evaluasi terhadap proses, dan Product 

evaluation  atau evaluasi terhadap hasil. Keempat kata 

yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut 

merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah 

komponen dari proses sebuah program kegiatan. 

Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi 

yang memandang program yang dievaluasi sebagai 

sebuah sistem. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam menganalisis program yang dilaksanakan 

berdasarkan komponen – komponennya yang bisa 

dijelaskan sebagai berikut : a) Evaluasi Konteks adalah 

upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, 

kebutuhan yang tidak terpenuhi,populasi dan sampel 

yang dilayani dan tujuan proyek. b) Evaluasi masukan 

(input) maksud dari evaluasi masukan dalam penelitian 

ini adalah kemampuan awal SMK Negeri 2 Salatiga 

dalam melaksanakan program promosi sekolah, antara 

lain kemampuan sekolah dalam menyiapkan petugas 

yang tepat, strategi promosi, jadwal, anggaran biaya 
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promosi dan tujuan sekolah (SMP sasaran). c) Evaluasi 

Proses menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang 

dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang 

ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” 

(when) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP 

evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan 

yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana 

sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir d) Evaluasi 

Produk atau hasil, evaluasi produk atau hasil diarahkan 

pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi 

pada masukan mentah. Evaluasi produk  merupakan 

tahap akhir dari serangkaian evaluasi program. Jadi 

setelah evaluasi produk selesai bisa direkomendasikan 

hasil program yang berjalan untuk merumuskan 

kebijakan berikutnya. Yang terakhir adalah 

Discrepancy  Model,  kata discrepancy adalah istilah 

bahasa inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi “kesenjangan”. Model yang 

dikembangkan oleh Malcolm Provus ini merupakan 

model yang menekankan pada pandangan adanya 

kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi 

program yang dilakukan oleh evaluator mengukur 

besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen. 

Jadi kesimpulannya adalah model evaluasi ini untuk 

mengetahui perbedaan yang ada pada setiap komponen 

program yang dilaksanakan. 
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2.3. Penentuan Model Evaluasi 

2.3.1 Ketepatan Model Evaluasi bagi Program yang 

dievaluasi. 

Menurut Arikunto (2010:48) makna kata 

“ketepatan” terkandung ada dua hal yang perlu 

ditautkan. Tepat bisa diartikan cocok, jika tautan antara 

dua hal yang ditautkan cukup baik, erat, berarti bahwa 

ada ketepatan tautan antara dua hal yang ditautkan 

tersebut. Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa 

ketepatan penentuan model evaluasi program 

mengandung makna bahwa ada harapan keeratan 

tautan antara evaluasi program dengan jenis program 

yang dievaluasi. 

Sesuai dengan bentuk kegiatannya, program dapat 

dibedakan atau dibagi  menjadi tiga hal yaitu sebagai 

berikut : 1) Program Pemrosesan, yang dimaksud 

dengan “program pemrosesan” adalah program yang 

kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah (input) 

menjadi bahan jadi sebagai hasil proses atau keluaran 

(output), 2) Program Layanan, yang dimaksud dengan 

program layanan (service) adalah sebuah kesatuan 

kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pihak tertentu sehingga merasa puas sesuai tujuan 

program dan 3) Program Umum, program umum ini 

berbeda dengan  dengan program pemrosesan dan 

layanan yang secara jelas dapat dikenali jenisnya karena 

ada masukan (input) yang diolah menjadi keluaran 

(output), dan pada program layanan ada “raja” yang 

dilayani, pada program jenis ketiga ini justru tidak 
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tampak apa yang menjadi ciri utama oleh karena itu 

program ini disebut juga dengan program umum. 

 

2.3.2 Model Evaluasi yang tepat 

Didalam menentukan model evaluasi yang tepat 

harus diperhatikan jenis program yang akan dievaluasi 

apakah termasuk program pemrosesan, layanan atau 

umum dan juga tujuan dari program yang kita 

laksanakan sehingga hasilnya sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Sedangkan pada penelitian ini dari delapan model 

evaluasi seperti yang telah dibahas secara lengkap di 

depan peneliti memilih evaluasi program dengan model 

CIPP Evaluation Model untuk mengevaluasi program 

promosi sekolah di SMK Negeri 2 Salatiga dengan alasan 

bahwa model CIPP mengarahkan objek sasaran 

evaluasinya dimulai dari konteks, input (masukan), 

proses sampai dengan produk (hasil). Dengan model 

CIPP ini semua komponen bisa diungkap dan dievaluasi 

baik dari persiapan program, pelaksanaan dan hasilnya 

sehingga segala hambatan dan kendala yang muncul di 

setiap komponen bisa diketahui untuk segera dicarikan 

solusi yang tepat. 

 

2.4 Promosi Sekolah 

Promosi atau pemasaran untuk lembaga 

pendidikan sangat diperlukan mengingat persaingan 

lembaga pendidikan yang semakin ketat. Sekolah 

sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan perlu belajar 

dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kepuasan 
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pelanggan (siswa), karena pendidikan merupakan 

proses sirkuler yang saling mempengaruhi dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi 

pemasaran jasa pendidikan untuk memenangkan 

kompetisi antar sekolah serta untuk meningkatkan 

akselerasi peningkatan kualitas dan profesionalisme 

manajemen sekolah ( Wijaya, 2008:42 ). 

Selanjutnya pemasaran untuk lembaga pendidikan 

(terutama sekolah) mutlak diperlukan dengan beberapa 

alasan. Pertama sebagai lembaga non profit yang 

bergerak dalam bidang jasa pendidikan, untuk level apa 

saja, perlu meyakinkan masyarakat “pelanggan” 

(peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak terkait 

lainnya) bahwa lembaga pendidikan masih tetap eksis. 

Kedua, perlu meyakinkan masyarakat dan “pelanggan” 

bahwa layanan jasa pendidikan sungguh relevan 

dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, perlu 

melakukan kegiatan pemasaran agar jenis dan macam 

pendidikan dapat dikenal dan dimengerti secara luas 

oleh masyarakat. Keempat, agar eksistensi lembaga 

pendidikan tidak ditinggalkan oleh masyarakat luas 

serta “pelanggan potensial”. Kegiatan pemasaran bukan 

sekedar kegiatan bisnis agar lembaga-lembaga 

pendidikan mendapat peserta didik, melainkan juga 

merupakan bentuk tanggungjawab kepada masyarakat 

luas.   

Menurut Wijaya (2008:49) fungsi pemasaran pada 

organisasi yang berorientasi laba (perusahaan) dengan 

organisasi nirlaba (sekolah) sangat berbeda. Perbedaan 

yang nyata terletak pada cara organisasi dalam 

memperoleh sumber dana yang dibutuhkan untuk 
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melakukan berbagai aktivitas operasi perusahaan,  

memperoleh modal pertamanya dari para investor atau 

pemegang saham. Jika perusahaan telah beroperasi, 

dana operasional perusahaan terutama diperoleh dari 

hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. Sebaliknya, organisasi nirlaba 

(sekolah) memperoleh dana dari sumbangan para 

donatur atau lembaga induk yang tidak mengharapkan 

imbalan apapun dari organisasi tersebut. 

Sedangkan menurut Buchari (2011) dalam 

Andayani (2013:14) memaparkan bahwa fungsi promosi 

atau pemasaran dalam pendidikan adalah untuk 

membentuk citra baik terhadap lembaga pendidikan 

dengan tujuan menarik minat calon peserta didik, oleh 

karena itu lembaga pendidikan menggunakan atau 

mengembangkan berbagai upaya strategi yang dikenal 

dengan upaya strategi bauran pemasaran. Selanjutnya 

Hurriyati (2010) dalam Andayani (2013:15) 

mengemukakan definisi bauran pemasaran (marketing 

mix), adalah sekumpulan alat pemasaran (marketing 

mix) yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan 

untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar 

sasaran. Kemudian menurut Kotler dan Amstrong 

(2005) dalam Andayani (2013:15) bahwa bauran 

pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran 

taktis dan terkontrol yang dipadukan untuk 

menghasilkan respon pasar sasaran. Dalam hal ini 

bauran pemasaran jasa pendidikan berupa elemen-

elemen organisasi pendidikan yang dapat dikontrol oleh 

organisasi dalam melakukan komunikasi dengan 

peserta didik  dan dipakai untuk memuaskan pesera 
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didik. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut bisa 

disimpulkan bahwa promosi sekolah ditujukan untuk 

mengkomunikasikan profil sekolah agar bisa sampai 

kepada siswa sebagai pelanggan dengan harapan 

produk lembaga pendidikan yang kita tawarkan akan 

mendapatkan respon positif dari pelanggan (siswa 

baru). 

Selanjutnya menurut Zeithaml dan Baitner dalam 

Andayani (2013:15) mengemukakan konsep bauran 

pemasaran tradisional (traditional marketing mix) terdiri 

dari 4p yaitu product (produk), price (harga), place 

(tempat/lokasi) dan promotion (promosi). Sedangkan 

untuk pemasaran jasa Zeithaml mengatakan bauran 

pemasarannya harus diperluas(expanded marketing 

mixfor services) dengan penambahan unsur non-

traditional mix, yaitu people (orang), physical evidence 

(fasilitas fisik), dan process (proses) sehingga menjadi 

tujuh unsure (7p). Dari pendapat di atas dapat diartikan 

bahwa SMK Negeri 2 Salatiga sudah memenuhi semua 

unsur yang ada sehingga diharapkan promosi yang 

dilakukan akan menghasilkan produk sesuai target 

yang direncanakan. 

Penggunaan produk/program pendidikan menurut 

Lovelock dan Wright (2007) dalam Andayani (2013:16) 

menyatakan bahwa manajer harus memilih fitur-fitur 

produk inti dan beberapa elemen jasa pelengkap yang 

mengelilinginya, dengan merujuk manfaat yang 

diinginkan pelanggan dan seberapa tinggi daya saing 

produk tersebut. Sedangkan menurut Kotler (2005) 

produk jasa merupakan suatu penawaran organisasi 

jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi 
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melalui pemuasan kebutuhan pelanggan. Dalam jasa 

lembaga pendidikan, produk/jasa yang ditawarkan 

kepada peserta didik adalah reputasi, prospek dan 

variasi pilihan.     

Senada dengan pendapat di atas menurut Buchari 

(2008:13), jasa pendidikan adalah suatu organisasi 

produksi yang menghasilkan jasa pendidikan, 

konsumen utamanya adalah siswa atau mahasiswa. 

Apabila produsen tidak mampu memasarkan hasil 

produksinya, disebabkan karena mutunya tidak 

disenangi oleh konsumen, tidak memberikan nilai 

tambah, layanan tidak memuaskan, maka produk jasa 

yang ditawarkan tidak akan laku, sehingga sekolah bisa 

ditutup karena ketidakmampuan para pengelolanya. 

Jadi promosi jasa pendidikan akan berhasil apabila 

produsen bisa memberikan pelayanan sesuai apa yang 

disampaikan kepada konsumen (siswa) bahkan melebihi 

dari apa yang dijanjikan. 

Sedangkan Promosi jasa lembaga pendidikan 

menurut Buchari (2008:13) promosi merupakan suatu 

bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi atau membujuk dan 

mengingatkan pasar sasaran atas lembaga pendidikan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan 

loyal pada produk yang ditawarkan lembaga pendidikan 

yang bersangkutan. Sedangkan Chandra (2005) dalam 

Andayani (2013:18) merumuskan tujuan promosi 

adalah sebagai berikut, pertama menstimulasi 

pencarian meliputi pengembalian formulir permohonan 

informasi tentang produk atau dorongan untuk 
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mengunjungi pameran. Kedua mendorong percobaan 

produk baik itu produk baru maupun produk terkait 

serta mendorong konsumen produk lain untuk 

berpindah merk. Ketiga mendorong pembelian ulang 

yang pada gilirannya akan mengarah kepada loyalitas 

merk dan mengikat pembeli pada produsen tertentu. 

Keempat membangun arus pengunjung, yaitu 

merangsang para pengunjung agar selalu kembali lagi. 

Kelima memperbesar tingkat pembelian melalui 

consumer loading.  

Setelah mengetahui beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan 

rangkaian kegiatan pemasaran yang bertujuan  

untuk  memperkenalkan  produk  yang  dihasilkan  

oleh produsen kepada konsumen melalui sebuah 

jalinan komunikasi dengan maksud mempengaruhi dan 

mendorong konsumen untuk membeli produk yang 

ditawarkan. Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan 

cara langsung bertatap muka dengan calon konsumen 

(personal selling) atau dengan menggunakan media 

yang ada seperti media massa maupun elektronik 

atau dengan melakukan promosi penjualan 

Menurut Hurriyati (2010) dalam Andayani 

(2013:18) people adalah semua pelaku yang memainkan 

peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat 

mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen – elemen dari 

people antara lain pegawai perusahaan, konsumen dan 

konsumen lain dalam lingkungan jasa, semua sikap dan 

tindakan karyawan bahkan cara berpakaian karyawan 

dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh 
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terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan 

penyampaian jasa pendidikan. 

Sejalan dengan itu menurut Buchari (2008) dalam 

Andayani (2013:19) fasilitas fisik juga merupakan suatu 

hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan 

calon peserta didik untuk bergabung menjadi peserta 

didik suatu lembaga pendidikan. Yang termasuk 

fasilitas pendidikan antara lain adalah gedung, ruang 

kelas, laboraturium (Lab. Komputer, Lab. IPA atau Lab. 

Bahasa), perpustakaan, fasilitas olah raga, tempat 

parkir, mushola, toilet dan sebagainya. Proses 

pendidikan menurut Buchari (2008) dalam Andayani 

(2013:19) adalah merupakan kolaborasi atau gabungan 

dari semua aktifitas umumnya terdiri atas prosedur, 

jadwal pekerjaan, mekanisme, aktifitas dan hal-hal 

rutin dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada 

konsumen, dalam hal ini adalah peserta didik. 

Dari beberapa pendapat di atas bisa disimpulkan 

bahwa promosi di dunia pendidikan akan berhasil jika 

masing-masing institusi pendidikan selalu 

mengutamakan kualitasnya, apakah dengan 

mendapatkan akreditasi yang baik, serta menghasilkan 

alumni yang berguna di tengah masyarakat, melalui 

implementasi ilmu pengetahuan yang sudah mereka 

dapat ketika duduk di salah satu institusi pendidikan. 

Hendaknya masyarakat tidak terpengaruh dengan 

iming-iming yang diberikan oleh institusi pendidikan 

kepada calon anak didik, melainkan masyarakat harus 

senantiasa mempunyai paradigma yang luas tentang 

dunia pendidikan. Iming-iming boleh saja kita terima 

asalkan semuanya itu diberikan karena kita 
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mendapatkan prestasi selama mengikuti pelajaran di 

sekolah. 

Selanjutnya  untuk  lebih  memahami  promosi,  

penulis  juga mengutip beberapa pengertian promosi dari 

para ahli, antara lain : 

a. Menurut Basu Swastha (1984:237), “promosi adalah 

arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran. 

b. Philip Kotler (1983:59) menyatakan bahwa “promosi 

merupakan berbagai manfaat dari produknya dan 

untuk meyakinkan konsumen sasaran (target 

consumers) agar membelinya . 

c. Promosi  adalah  aktivitas-aktivitas  atau  peristiwa-

peristiwa  yang direncanakan  untuk  menjamin  

dukungan  atau  pengakuan  tentang  diri 

seseorang, produk, lembaga atau gagasan, 

(Moore,2005:5) 

Jadi dari beberapa pendapat para ahli di atas bisa 

di artikan bahwa promosi merupakan salah satu faktor   

penentu  keberhasilan   suatu   program   pemasaran.   

Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen 

belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa 

produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka 

mereka tidak akan pernah membelinya. 

Teori 4P milik McCarty dalam Marketing 3.0 (Philip 

Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan (2010:28), 

secara ringkas menjelaskan praktik generik dari 

manajemen produk dimasa itu: membuat sebuah 

produk (product), menentukan harganya (price), 
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melakukan promosi (promotion), dan merancang tempat 

distribusi (place). 

Promotional mix adalah kombinasi yang paling baik 

dari variable variable periklanan, personal selling dan 

alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan 

untuk mencapai tujuan program penjualan. (Basu 

Swastha, Irawan (1997:349). 

Variabel - variable yang ada dalam bauran pemasaran 

(promotional mix) : 

a. Periklanan : bentuk presentasi dan promosi non 

pribadi tentang ide, barang, jasa yang dibayar oleh 

sponsor tertentu. 

b. Personal selling : presentasi lisan dalam suatu 

percakapan dengan satu calon pembeli atau lebih 

yang ditujukan untuk menciptakan penjualan. 

c. Publisitas : pendorongan permintaan secara non 

pribadi untuk suatu produk, jasa atau ide dengan 

menggunakan berita komersial fdi dalam media 

masa dan sponsor tidak dibebani sejumlah 

bayaran secara langsung. 

d. Promosi penjualan : kegiatan pemasaran selain 

personal selling, periklanan, dan publisitas yang 

mendorong pembelian konsumendan efektifitas  

pengecer. Kegiatan tersebut antara lain : 

peragaan, pertunjukan dan pameran, demonstrasi 

dan sebagainya. 

Jadi melalui pengelolaan unsur unsur bauran 

pemasaran, diharapkan lembaga pendidikan atau 

sekolah dapat menyusun strategi yang baik untuk 
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meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction) merupakan suatu 

kondisi dimana pelanggan merasa apa yang diterimanya 

sama atau melebihi harapannya, Riduwan (2009:35). 

Sedangkan Loyalitas menurut Griffin (2002:4) 

adalah “loyality is defined as non random purchase 

expressed over time by some decision making unit” bahwa 

loyalitas lebih ditujukan kepada suatu perilaku 

pembelian rutin yang didasarkan pada unit pengambilan 

keputusan, maksudnya adalah peserta didik atau siswa 

yang memiliki loyalitas  tinggi akan dapat memberikan 

informasi dari mulut ke mulut kepada orang lain atau 

adik kelasnya tentang kelebihan atau keunggulan 

lembaga sekolah yang pernah mendidiknya 

(membesarkannya) dibandingkan sekolah yang lain. 

 

2.5 Animo Siswa Baru 

Animo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002) adalah hasrat, minat atau semangat dan 

keinginan yang kuat untuk berbuat, melakukan atau 

mengikuti sesuatu. Siswa adalah murid; pelajar pada 

tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. 

Sedangkan baru adalah belum pernah ada (dilihat) 

sebelumnya, belum pernah didengar (ada) sebelumnya 

dan atau belum lama lulus atau selesai.  

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa animo siswa 

baru adalah minat dan hasrat yang sangat kuat yang 

dimiliki oleh murid yang baru saja tamat atau lulus 
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pendidikannya. Dalam konteks penelitian ini adalah 

minat yang kuat dari murid atau siswa SMP yang baru 

saja lulus untuk melanjutkan pendidikannya di SMK 

Negeri 2 Salatiga. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu yang relevan 

Nama,tahun 

dan judul 

penelitian 

Variabel Penelitian 
Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Surahman, 

2014, 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

SMM ISO 

9001:2008 di 

SMK 

Saraswati 

Salatiga(Kajia

n manajemen 

kesiswaan) 

Konteks, Input, 

Proses dan produk 

pelaksanaan SMM 

ISO 9001:2008 di 

SMK Saraswati 

Salatiga (Kajian 

Manajemen 

Kesiswaan) 

Deskriptif 

Kualitatif 

dengan 

metode 

CIPP 

Ada hal-hal 

yang sudah 

terlaksana 

sesuai 

standart 

SMM ISO 

9001:2008 

tetapi ada 

yang belum 

khususnya 

di aspek 

input 

Mesakh N.Z 

Mandowen, 

2013, 

Evaluasi 

Implementasi 

Kebijakan 

alokasi Dana 

Pendidikan 

Otonomi 

Khusus Papua 

dalam rangka 

peningkatan 

Konteks, Input, 

Proses dan produk 

Implementasi alokasi 

Dana Pendidikan 

otsus Kabupaten 

Biak Numfor 

Deskriptif 

Kualitatif 

dengan 

metode 

CIPP 

Pemanfaata

n dan 

implementa

si alokasi 

dana 

pendidikan 

otsus di 

Kabupaten 

Biak 

Numfor 

belum 

sepenuhnya 
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akses 

pendidikan di 

Kabupaten 

Biak Numfor 

efektif 

karena 

SDM yang 

tidak 

konsisten 

Tri Andayani, 

2013, Strategi 

Pemasaran 

SMK Negeri 2 

Salatiga 

(Pasca 

Pembubaran 

RSBI) 

Produk,harga,lokasi, 

promosi,orang, 

fasilitas fisik,dan 

proses 

Metode 

Kuantitatif 

dan 

Kualitatif 

Strategi 

pemasaran 

dengan 

menerapka

n mix 

methods 

Ujang Syarif 

Hidayatullah, 

2010, Strategi 

Promosi SMP 

PGRI 12 

Jakarta dalam  

meningkatkan 

jumlah siswa 

Produk,harga,lokasi, 

promosi, orang, tren, 

fasilitas fisik dan 

proses 

Metode 

Kuantitatif 

dan 

Kualitatif 

Strategi 

termasuk 

dalam total 

marketing 

plan 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Dalam aspek konteks (context) evaluasi ini untuk 

melihat dan menggambarkan serta merinci lingkungan 

SMK Negeri 2 Salatiga, kebutuhan dan harapan yang 

tidak terpenuhi, Populasi dan sampel yang dilayani atau 

pelanggan sekolah yaitu siswa dan masyarakat atau 

dunia usaha/dunia industri dan juga tujuan dari proyek 

atau program promosi sekolah yang dilaksanakan. 

Dalam aspek input menekankan pada kemampuan 

awal yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Salatiga dalam 

merencanakan dan melaksanakan program promosi 
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sekolah yaitu kemampuan dalam menyiapkan sumber 

daya sekolah berupa SDM petugas promosi yang tepat, 

jadwal atau waktu promosi yang tepat, sumber dana dan 

anggaran promosi sekolah, strategi promosi yang tepat 

dan efisien dan juga tujuan sekolah promosi         (SMP 

sasaran). Peneliti melihat dan mencermati apakah 

sumber daya yang ada sudah sesuai dengan kondisi riil 

yang diharapkan. 

Dalam aspek proses (process) menekankan pada 

kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

program promosi sekolah yang dilaksanakan oleh SMK 

Negeri 2 Salatiga. Dalam perencanaan juga melihat 

apakah standar promosi sekolah yang dilaksanakan 

sudah sesuai dengan kebutuhan ideal yang dibutuhkan, 

sedangkan dalam proses pelaksanaan dan evaluasi 

program akan melihat apakah pelaksanaan program 

promosi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan 

perencanaan. Selanjutnya dalam proses evaluasi akan 

melihat dan meneliti tentang sejauh mana evaluasi bisa 

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ada di 

SMK Negeri 2 Salatiga dalam hal ini adalah manajemen 

sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Waka Humas 

dan Industri, Waka Kesiswaan, Waka Manajemen Mutu 

dan SDM, Komite Sekolah serta Dewan Guru. 

Dalam aspek produk (product) lebih menekankan 

pada penilaian hak – hak pelanggan sekolah yaitu siswa 

dan masyarakat (Dunia Usaha dan Industri) berupa 

kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima dan 
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perkembangan terus menerus untuk perbaikan yang 

lebih baik (best practice). Indikator penilaiannya adalah 

pencitraan sekolah, kinerja dan pelayanan prima dari 

segenap steakholder yang ada di SMK Negeri 2 Salatiga. 

Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas 

tentang kerangka berpikir,skema penelitian yang dapat 

digambarkan untuk mengevaluasi program promosi 

sekolah untuk meningkatkan animo siswa baru di SMK 

Negeri 2 Salatiga adalah seperti  pada gambar 2.1. di 

bawah ini : 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian model evaluasi CIPP 
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