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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum SMK Negeri 2 Salatiga 

SMK Negeri 2 Salatiga adalah salah satu lembaga 

pendidikan menengah kejuruan di kota Salatiga yang 

berkonsentrasi di bidang teknologi dan rekayasa. 

Sekolah ini berdiri pada tahun 1999 dan mendapatkan 

status penegerian pada bulan September 2000 dengan 

nomor statistik 321036203006, menempati lahan seluas 

6,8 ha berlokasi di Jalan Parikesit, Dukuh Warak, 

Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. 

SMK Negeri 2 Salatiga telah menerapkan standart 

mutu ISO 9001:2008 dan mendapat sertifikat ISO dari 

PT. TUV pada tahun 2007. Pada saat ini SMK Negeri 2 

Salatiga telah membuka 5 Program Studi Keahlian, yaitu 

(1) Teknik Bangunan, (2) Teknik Elektronika, (3) Teknik 

Mesin, (4) Teknik Mekanik Otomotif dan (5) Teknik 

Informatika. Sedangkan untuk Kompetensi Keahlian 

atau jurusan yang dimiliki terbagi dalam 8 kompetensi 

keahlian yang semuanya sudah terakreditasi A. Delapan 

Kompetensi Keahlian tersebut adalah : 

1. Teknik Gambar Bangunan (Arsitektur). 

2. Teknik Konstruksi Batu dan Beton (Teknik Sipil). 

3. Teknik Konstruksi Kayu (Furniture). 

4. Teknik Audio Video 

5. Teknik Elektronika Industri 

6. Teknik Pemesinan 
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7. Teknik Kendaraan Ringan 

8. Teknik Komputer dan Jaringan 

SMK Negeri 2 Salatiga sampai tahun pelajaran 

2013/2014 memiliki siswa sejumlah 1486 orang. 

Sedangkan untuk tenaga pendidik dan kependidikan 

yang terdiri dari guru sejumlah 134 orang terdiri dari 

guru produktif (kejuruan) sejumlah 85 orang dan guru 

normatif adaptif 49 orang. Kemudian untuk tenaga 

kependidikan yang terdiri dari Tata Usaha, Scuriti, dan 

tenaga kebersihan berjumlah 29 orang. 

Sekolah ini juga dilengkapi dengan sarana 

prasarana yang lengkap untuk mendukung 

terlaksananya proses belajar mengajar siswa. Fasilitas 

yang dimiliki SMK Negeri 2 Salatiga berupa bengkel dan 

laboraturium untuk tempat praktek siswa, gedung 

tempat uji kompetensi (TUK) ruang kelas yang 

representatif, sarana olah raga berupa lapangan sepak 

bola, bola volley, basket, tenis, dan bulutangkis, masjid, 

parkir siswa yang luas, aula untuk kegiatan siswa  

rekruitmen tenaga kerja dan sarana lainnya. 

SMK Negeri 2 mempunyai visi, misi dan tujuan 

sekolah sebagai berikut : 

Visi : Menyiapkan tamatan yang mampu bersaing di era global 

dan berimtaq tinggi. 
Misi : 

1. Menyiapkan tamatan yang menguasai iptek dan imtaq. 

2. Menyiapka tamatan yang siap masuk kerja. 

3. Menyiapkan tamatan yang berjiwa wirausahawan. 
4. Menyiapkan tamatan yang cerdas, jujur dan bermoral. 

5. Menyiapkan tamatan dengan kompetensi bertaraf internasional. 

6. Menyelenggarakan sekolah dengan pelayanan bertaraf 
internasional. 

 



51 
 

Tujuan sekolah : 
1. Tahun 2013 siswa memiliki kompetensi penguasaan konsep 

untuk seluruh mata pelajaran secara komprehensif dan benar 

sehingga mampu berkompetensi di tingkat internasional. 

2. Tahun 2013 siswa mampu menggunakan Bahasa inggris 
sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan pengetahuan 

yang lebih luas. 

3. Tahun 2013 siswa mampu membangun kebiasaan yang aktif 
untuk mencari informasi menggunakan teknologi informasi. 

4. Tahun 2013 sekolah memiliki sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan PBM yang lengkap. 
5. Tahun 2013 sekolah memiliki guru dan tenaga pendukung yang 

handal untuk mendukung seluruh manajemen sekolah. 

6. Sekolah memiliki hububgan kemitraan yang baik dengan 
seluruh warga sekolah, stake holders  dan instansi serta 

institusi pendukung pendidikan lainnya. 

7. Siswa memiliki, mengaplikasikan, dan meningkatkan nilai – 

nilai ketuhanan serta nilai-nilai kehidupan yang bersifat 
universal dalam kehidupannya. 

 

4.1.2. Konteks Program Promosi Sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga  

SMK Negeri 2 Salatiga adalah salah satu sekolah 

unggulan di Kota Salatiga bahkan sudah diperhitungkan 

dilevel Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hal tersebut 

dikarenakan sekolah ini termasuk salah satu sekolah 

eks. RSBI yang sarat dengan prestasi akademik maupun 

ketrampilan. Hal tersebut bisa dilihat dari torehan 

kejuaraan yang dihasilkan oleh siswa – siswi SMK Negeri 

2 Salatiga dari berbagai lomba kejuaraan. 

 Kejuaraan yang sering menjadi langganan juara 

siswa SMK Negeri 2 Salatiga adalah pada ajang tahunan 

yaitu Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK baik di level 

tingkat kota, provinsi maupun nasional, bahkan salah 

satu kejuaraan pernah sekali mencapai tingkat dunia 
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yaitu untuk mata lomba Cabinet Making yang 

dilaksanakan di Jepang pada tahun 2006 dan berhasil 

meraih Best Excellent Medalionatas nama Asba’i seorang 

anak dari perajin mebel bangunan dari Tengaran 

Kabupaten Semarang yang merupakan siswa dari 

Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu. Prestasi 

tersebut tahun 2014 ini akan dilanjutkan oleh Koko Ade 

Candra alumni Teknik Konstruksi Kayu Tahun 2013 

yang akan maju mewakili Indonesia di Brasil untuk 

mata lomba yang sama yaitu Cabinet Making . 

Sedangkan Akhmad Zahid yang saat ini masih duduk di 

kelas XII Teknik Konstruksi Kayu akan maju di tingkat 

nasional untuk mata lomba Joinery. Prestasi lainnya 

adalah dipercayakannya SMK Negeri 2 Salatiga untuk 

merakit mobil SMK hasil kerjasama dengan PT Astra 

Daihatsu Motor yang dilaksanakan oleh siswa – siswi 

Teknik Mekanik Otomotif. 

Prestasi yang dihasilkan oleh siswa siswi SMK 

Negeri 2 Salatiga dan menjadikan sekolah ini dikenal 

luas oleh masyarakat Kota Salatiga, Kabupaten 

Semarang dan sekitarnya yang merupakan pelanggan 

sekolah potensial terbanyak (siswa), tidak serta merta 

orang tua atau siswa – siswi kelas IX SMP menjatuhkan 

pilihan untuk melanjutkan sekolah di SMK Negeri 2 

Salatiga. Hal tersebut bisa dilihat dari tren pendaftar 

siswa baru di SMK Negeri 2 Salatiga yang terus 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Kebijakan program promosi sekolah sudah 

direncanakan oleh manajemen sekolah dan sudah 

dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
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Sekolah (RKAS). Kebijakan ini diperkuat dengan Surat 

Keputusan Kepala Sekolah dimana program promosi 

sekolah dikelola oleh unit Humas dan Hubin dan 

bersinergi dengan unit kesiswaan. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut: 

.….untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan 
program promosi sekolah dibuat juklak / juknis yang 

diatur dengan keputusan kepala sekolah yang telah  

diprogramkan dalam rencana kerja dan anggaran 
sekolah (RKAS), pos anggaran dikelola oleh unit Humas 

dan Hub.Industri sehingga segala bentuk perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan harus diketahui 
kepala sekolah. 

 

Berdasarkan penelitian dokumen juga dapat 

dijelaskan bahwa program promosi sekolah sudah 

dilaksanakan setiap tahun yang dikelola oleh unit 

Humas dan Hubin bekerjasama dengan unit Kesiswaan. 

Strategi promosi yang dilakukan juga variatif seperti 

mencetak brosur, memasang spanduk atau pamlet 

dilokasi yang strategis, beriklan melalui media elektronik 

seperti radio dan televisi, mendatangkan guru BP/BK 

SMP sasaran ke SMK Negeri 2 Salatiga untuk diberikan 

informasi tentang PPDB agar disampaikan kepada 

siswanya di sekolah dengan harapan banyak yang akan 

mendaftar di SMK Negeri 2 Salatiga. Strategi yang baru 

sekali dilaksanakan adalah mengadakan Try Out Ujian 

Nasional SMP di Aula SMK Negeri 2 Salatiga. Strategi ini 

selain membantu siswa SMP dalam persiapan 

menghadapi Ujian Nasional juga bisa diselipkan promosi 

mengenalkan SMK Negeri 2 Salatiga kepada peserta Try 

Out. Keuntungan yang bisa diambil adalah bisa mencari 

bibit terbaik dari hasil Try Out SMP yang mendapat nilai 
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baik bisa langsung direkomendasikan untuk masuk di 

SMK Negeri 2 Salatiga sesuai dengan jurusan atau 

program studi keahlian yang diminati berdasarkan 

kuota yang dibuka. Hasil wawancara dengan wakil 

kepala sekolah bagian Humas dan Hubungan Industri 

dijelaskan bahwa : 

Program promosi sekolah ini sudah terprogram dan 

rutin dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan 
berkolaborasi dengan unit kesiswaan. Strategi yang 

dilakukan juga variatif dan selalu dilakukan evaluasi 

untuk mencari terobosan baru. Salah satunya adalah 

strategi dengan melakukan Tryout UN SMP di SMK 
Negeri 2 Salatiga yang baru pertama kali dilakukan 

pada tahun 2013 yang lalu dengan harapan siswa SMP 

yang mengikuti Try out lebih mengenal kondisi dan 
lingkungan sekolah sehingga akan tertarik untuk 

melanjutkan sekolah di SMK Negeri 2 Salatiga. 

 

4.1.3. Input Program Promosi Sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga  

Kebijakan standar mutu pendidikan SMK Negeri 

2 Salatiga mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 standar 

mutu pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, 

standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar pembiayaan dan standar 

penilaian. 

Standar kompetensi lulusan SMK Negeri 2 

Salatiga menetapkan kebijakan bahwa kualifikasi 

kemampuan lulusan bagi siswa terdiri dari sikap 

(attitude), pengetahuan (knowlight), dan ketrampilan 
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(skill) kepada siswa seperti yang tertuang dalam laporan 

pendidikan dalam bentuk raport yang disampaikan 

kepada orang tua/wali murid melalui hasil ujian tengah 

semester (mid semester), ujian semester (kenaikan kelas) 

dan hasil ujian nasional. 

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan 

membutuhkan standar isi yang didalamnya termuat 

materi/kurikulum (untuk SMK), silabus pembelajaran, 

dan perangkat pembelajaran lainnya yang disesuaikan 

dengan kurikulum dari pemerintah. Dari hasil penelitian 

dapat dijelaskan bahwa SMK Negeri 2 Salatiga sudah 

mempunyai dokumen standar isi yang merupakan salah 

satu alat untuk menjamin mutu layanan pendidikan 

kepada siswa agar sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Dari penelitian dokumen juga dapat dijelaskan 

bahwa untuk standar proses, semua guru sudah 

membuat perangkat administrasi pembelajaran yang 

berisi rencana program tahunan, rencana program 

semester, silabus pembelajaran, agenda pembelajaran, 

daftar hadir` siswa dan daftar nilai siswa. Tetapi masih 

ada sebagian guru yang hanya mengcopy perangkat 

pembelajaran tahun sebelumnya tanpa dievaluasi atau 

dimodifikasi, dan juga perangkat pembelajaran jarang 

dibawa saat proses pembelajaran dikarenakan lupa atau 

sudah hafal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara 

dengan Wakasek WMM & SDM sebagai berikut : 

…Setiap tahun pelajaran baru guru wajib menyusun 

perangkat administrasi pembelajaran sesuai dengan 
mata pelajaran yang diampu, ditandatangani oleh guru 

yang bersangkutan, ketua program studi 
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keahlian/koordinator normatip adaptip, diperiksa waka 
opendikur dan disyahkan oleh kepala sekolah. 
 

Kemudian untuk standar pendidik dan tenaga 

kependidikan di SMK Negeri 2 Salatiga sudah 

mencukupi untuk mengajar dan melayani administrasi 

siswa yang berjumlah 1486 siswa. Semua guru baik 

guru normatip adaptif ataupun guru produktif sudah 

mengajar sesuai ijazah/sertifikat pendidik yang dimiliki, 

tetapi untuk guru mata pelajaran bahasa jepang masih 

harus ditambah mengajar bahasa Indonesia 

dikarenakan kekurangan jam dan ada guru yang 

diperbantukan sebagai koordinator tata usaha karena 

untuk tenaga tata usaha baru ada dua orang yang 

sudah berstatus PNS. Hasil wawancara dengan Wakasek 

WMM & SDM juga mengatakan: 

Semua guru mata pelajaran sudah mengajar sesuai 

dengan kualifikasi pendidikannya, hanya ada beberapa 
yang belum mengajar mencapai minimal 24 

jam/minggu masih diperbantukan mengajar pelajaran 

lain yang serumpun, seperti contohnya guru bahasa 
jepang membantu mengajar bahasa Indonesia. Dan 

seorang guru diperbantukan menjadi coordinator tata 

usaha karena pegawai TU yang PNS baru ada dua 
orang. 

 

Pada standar sarana dan prasarana SMK Negeri 

2 Salatiga sudah mempunyai ruang belajar yang 

representatif, bengkel kerja/laboraturium yang 

dilengkapi dengan peralatan yang mendukung 

pembelajaran praktek, sarana olah raga, sarana ibadah 

berupa masjid, perpustakaan, parkir siswa, aula, dan 

akses internet 24 jam untuk menunjang pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 
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Untuk standar pengelolaan bisa dijelaskan 

bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan di SMK Negeri 

2 Salatiga sudah terprogram pada rencana kerja dan 

anggaran sekolah (RKAS) yang dirapatkan bersama 

manajemen sekolah dengan komite sekolah dan 

diketahui oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Dengan 

hal ini setiap kegiatan yang ada mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan tertib 

sehingga penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 

Salatiga bisa berjalan dengan efektif dan transparan. 

Kemudian untuk standar pembiayaan pendidikan 

di SMK Negeri 2 Salatiga bersumber dari bantuan 

pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Siswa 

(BOS), Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan 

Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang besarnya 

dimusyawarahkan bersama manajemen sekolah dengan 

komite sekolah selaku perwakilan dari orang tua/wali 

murid. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan kepala 

sekolah sebagai berikut : 

….untuk biaya pendidikan di SMK Negeri 2 Salatiga 

terdiri dari tiga sumber yaitu dana BOS dari 

pemerintah, SPP bulanan dan SPI yang dipungut di 
awal ketika siswa dinyatakan diterima di SMK Negeri 2 

Salatiga. Untuk besarnya dana sumbangan 

dimusyawarahkan bersama manajemen sekolah 

dengan komite sekolah dan wali murid, dan 
pengelolaannya juga dilakukan secara transparan 

karena diketahui oleh komite sekolah selaku 

kepanjangan orang tua siswa.  
 

Sedangkan untuk standar penilaian pendidikan 

di SMK Negeri 2 Salatiga, dari hasil penelitian bisa 

dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar siswa untuk 

semua mata pelajaran baik normatif adaptif maupun 
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mata pelajaran produktif sudah mengacu pada penilaian 

sikap (attitude), pengetahuan (knowledge) dan 

ketrampilan (skill). 

Pemikiran tokoh masyarakat dalam dalam upaya 

meningkatkan animo siswa baru di SMK Negeri 2 

Salatiga dapat dijelaskan bahwa, masyarakat selaku 

pelanggan potensial mengharapkan biaya pendidikan 

yang terjangkau sehingga anak – anaknya bisa 

melanjutkan sekolah di SMK Negeri 2 Salatiga tanpa 

dibayangi ketakutan biaya yang tinggi, mengingat 

selama ini SMK Negeri 2 Salatiga dikenal sebagai 

sekolah yang memungut biaya pendidikan cukup tinggi. 

Selain itu juga sekolah dituntut untuk memberikan 

pelayanan prima kepada siswa baik untuk proses PBM, 

pelayanan administrasi sampai dengan penyaluran 

alumni ke dunia kerja, dengan hal tersebut akan 

mengikat konsumen potensial untuk tidak berpaling ke 

sekolah yang lain sehingga setiap tahun pelajaran baru 

diharapkan tidak akan mengalami penurunan pendaftar. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan 

tokoh masyarakat/wali murid sebagai berikut, 

…..Image SMK Negeri 2 Salatiga sebagai sekolah mahal 
mohon diimbangi dengan pelayanan prima terhadap 

anak didiknya dimulai dari proses PBM, fasilitas yang 

memadai dan yang terpenting adalah penyaluran 
alumni untuk lebih ditingkatkan. Dengan terpenuhinya 

ketiga hal pokok tersebut pasti banyak siswa baru yang 

tetap loyal untuk memilih SMK Negeri 2 Salatiga 
sebagai tempat menimba ilmu dan mengasah 

ketrampilan. 
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Sedangkan dari institusi pasangan yaitu Dunia 

Usaha Dunia Industri mengharapkan untuk penegakan 

tata tertib dan kedisiplinan yang selama ini sudah 

berjalan di SMK Negeri 2 Salatiga untuk pertahankan 

dan selalu ditingkatkan. Karena budaya disiplin (soft 

skill) tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat 

sedangkan ketrampilan (skill) bisa dilatih melalui 

program magang (training) di industri dalam waktu tiga 

bulan saja, untuk itu pengelolaan tata tertib dan 

kedisiplinan siswa perlu dilaksanakan dengan tegas dan 

konsisten oleh semua steakholder di SMK Negeri 2 

Salatiga dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru dan karyawan dan semua siswa siswi 

SMK Negeri 2 Salatiga. 

4.1.4. Proses Promosi Sekolah untuk meningkatkan 

animo siswa baru SMK Negeri 2 Salatiga  

4.1.4.1. Perencanaan program promosi 

Sebelum melaksanakan program promosi 

sekolah, manajemen sekolah yang terdiri dari kepala 

sekolah, komite sekolah, wakil kepala Humas/Hubind 

dan wakil kepala urusan kesiswaan menyusun 

kepanitiaan promosi sekolah SMK Negeri 2 Salatiga 

dengan pos anggaran sesuai dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran sekolah (RKAS) untuk pos promosi sekolah ke 

SMP di bagian unit Humas dan Industri. Pos anggaran 

tersebut bisa dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di 

bawah  ini : 
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Tabel 4.1. :  RKAS SMK Negeri 2 Salatiga  
    Tahun 2013-2014 

 

No Kode Program Kegiatan Unit 
Besar Anggaran 

( Rp. ) 

1 B.12 Rutin / Ketatausahaan       1,975,942,230  

2 B.5 Operasional Pend. dan Kurikulum           805,909,000  

3 B.6 Kesiswaan           526,235,000  

4 B.7 Fasilitas - Sarpras           549,884,000  

5 B.8 Humas - Industri          218,380,000  

6 B.9 WMM-SDM          100,750,000  

7 B.2 Teknik Bangunan           224,000,000  

8 B.2 Teknik Elektro           362,996,000  

9 B.3 Teknik Mesin           237,600,000  

10 B.4 Teknik Otomotif           195,000,000  

11 B.10 Teknik Informatika           180,718,400  

12 B.11 Mapel Normatif Adaptif           332,355,000  

13 B.13 Bantuan - bantuan  RSBI Kota, 

Provinsi, Invest 

                                                            

6,047,576,900  

14 B.14 Cadangan / Lain - lain           100,000,000  

Jumlah Total Anggaran      11,857,346,530  

 
Sumber :Data WMM-SDM SMK Negeri 2 Salatiga Th. 2013 
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Tabel 4.2. :  RKAS Humas dan Industri 
       Tahun 2013/2014 

 

No Kode Program Kegiatan 
Besar Anggaran 

( Rp. ) 

1 B8.1 Promosi ke smp            20,000,000  

2 B8.2 Update profil sekolah dan web              2,000,000  

3 B8.3 Pengadaan vandel (Souvenir )              5,000,000  

4 B8.4 Expose ke media              5,000,000  

5 B8.5 Pameran teknologi            30,000,000  

6 B8.6 Pengadaan produk unggulan            20,000,000  

7 B8.7 Operasional Prakerind            95,380,000  

8 B8.8 Sharing dengan industri             18,000,000  

9 B8.9 Rekrutmen siswa smkn2 salatiga            10,000,000  

10 B8.10 Desiminasi industri ke sekolah              5,000,000  

11 B8.11 Reuni alumni smk2 salatiga              3,000,000  

12 B8.12 Pembuatan profil sekolah              5,000,000  

Jumlah Total Anggaran           218,380,000  

 
Sumber :Data WMM-SDM SMK Negeri 2 Salatiga Th. 2013 

 

 Kegiatan diawali dengan koordinasi awal dengan 

jalan evaluasi kegiatan promosi tahun sebelumnya 

untuk menentukan sekolah – sekolah mana yang akan 

jadi sasaran program promosi. Hal ini bisa dilihat dari 

data prosentase siswa masing – masing SMP yang 

berminat mendaftar di SMK Negeri 2 Salatiga, apakah 

sama dengan tahun yang lalu atau diperluas wilayah 

promosinya. Hal tersebut seperti hasil wawancara 

dengan waka humas sebagai berikut : 
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Perencanaan setiap program kegiatan itu wajib begitu 
pula dengan program promosi sekolah, hal ini untuk 

meminimalkan segala hambatan yang mungkin terjadi 

dengan mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 

 

Selanjutnya adalah menentukan strategi promosi 

yang akan dilakukan untuk meningkatkan animo siswa 

baru di SMK Negeri 2 Salatiga, dan jumlah kuota siswa 

baru yang akan diterima. Model atau jenis strategi yang 

dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Salatiga adalah dengan 

mencetak brosur, spanduk, beriklan dimedia elektronik 

seperti di radio-radio swasta/ pemerintah, 

mendatangkan guru BK SMP/MTs ke SMK Negeri 2 

Salatiga, melaksanakan Tryout UN SMP/MTs yang 

dilaksanakan di SMK Negeri 2 Salatiga bekerja sama 

dengan Lembaga Bimbingan Belajar Ganesa Operation 

Salatiga dan presentasi langsung ke sekolah -sekolah 

sasaran. Selain strategi promosi juga dibahas metode 

PPDB di SMK Negeri 2 Salatiga yang terbagi menjadi tiga 

jalur pendaftaran yaitu jalur Tryout, jalur penelusuran 

bakat dan minat (Japenbakmi) yang diambil dari nilai 

raport SMP dan jalur regular setelah pengumuman hasil 

UN SMP/MTs. 

 

4.1.4.2. Pelaksanaan program promosi sekolah 

Setelah perencanaan program promosi sekolah 

dilakukan dengan cermat dan teliti langkah selanjutnya 

adalah melaksanakan strategi promosi yang sudah 

direncanakan oleh manajemen sekolah. Strategi promosi 

tersebut bisa diurakan sebagai berikut : 
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4.1.4.2.1. Promosi dengan Brosur 

Promosi dengan mencetak brosur sudah lazim 

dilakukan oleh lembaga pendidikan ataupun 

perusahaan untuk mengenalkan keunggulan produknya 

kepada konsumennya. Begitu juga SMK Negeri 2 

Salatiga dalam mengenalkan keunggulan sekolah juga 

dilakukan dengan media cetak berupa brosur. Dalam 

brosur ini diulas tentang sekolah, fasilitas sarpras dan 

SDM, prestasi unggulan yang sudah dicapai sekolah, 

mitra kerja atau institusi pasangan (DUDI). 

Selain berisi tentang informasi unggulan sekolah, 

yang lebih penting adalah informasi tentang PPDB SMK 

Negeri 2 Salatiga yang memuat jadwal, jalur yang 

dibuka, kuota siswa yang diterima di masing-masing 

jurusan, persyaratan administrasi lainnya. Brosur ini 

disebarkan ke SMP sasaran melalui alumni SMP dan 

juga dikirimkan melalui guru BK, di sekolah juga 

disediakan brosur untuk siswa atau orang tua yang 

datang langsung ke SMK Negeri 2 Salatiga. 

4.1.4.2.2. Promosi dengan Spanduk/Famlet 

Media promosi dengan mencetak spanduk/ 

famlet juga dilakukan oleh SMK Negeri 2 Salatiga. 

Hampir sama dengan brosur tetapi informasi yang 

disampaikan melalui media ini tidak selengkap seperti 

pada brosur. Spanduk/famlet hanya berisi informasi 

tentang PPDB SMK Negeri 2 Salatiga berupa jalur PPDB 

yang dibuka dan waktu pelaksanaan PPDB saja 

mengingat space yang tersedia pada kain/banner yang 

dicetak dengan huruf ukuran besar. Spanduk ini 
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dipasang di tempat – tempat strategis seperti di halte 

bis, terminal dan di dekat SMP sasaran sehingga 

informasi yang ada bisa dibaca dengan jelas oleh calon 

siswa baru. 

 

4.1.4.2.3. Promosi dengan media elektronik (radio) 

Promosi dengan media elektronik melalui stasiun 

radio juga dilakukan. SMK Negeri 2 Salatiga 

bekerjasama dengan radio Zennit dan Suara Salatiga. 

Hal ini dilakukan untuk menjangkau informasi sampai 

ke luar wilayah salatiga seperti Kabupaten Semarang, 

Kabupaten Boyolali dan Kabupaten/Kota Magelang yang 

merupakan pelanggan potensial SMK Negeri 2 Salatiga. 

Promosi dengan media elektronik di radio 

berdurasi waktu 60 detik berisikan tentang informasi 

dan persyaratan PPDB SMK Negeri 2 Salatiga, 

ditayangkan disela – sela acara segmen remaja seperti 

acara musik dan tayang tiga kali sehari. 

 

4.1.4.2.4. Promosi dengan mengundang guru BK  

                SMP ke SMK Negeri 2 Salatiga 

Mengundang guru BK untuk sosialisasi dan 

promosi di sekolah juga dilakukan SMK Negeri 2 

Salatiga. Hal ini dilakukan agar sosialisasi di SMP 

sasaran bisa lebih efektif dan mengena bila disampaikan 

oleh gurunya sendiri. Melalui program ini sekolah bisa 

menitipkan pesan berupa promosi untuk siswa SMP 

sasaran dengan lengkap, harapannya adalah siswa yang 

berprestasi bisa diarahkan untuk mendaftar di SMK 
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Negeri 2 Salatiga melalui jalur raport atau bakat minat 

yang dikelola secara kolektif melalui guru BK masing-

masing SMP. 

 

4.1.4.2.5. Promosi dengan melaksanakan Tryout UN  

                SMP di SMK Negeri 2 Salatiga 

Promosi dengan melaksanakan Tryout Ujian 

Nasional SMP/MTs di SMK Negeri 2 Salatiga merupakan 

strategi yang baru dilaksanakan pada  Tahun Pelajaran 

2013/2014.Tryout UN SMP ini dilaksanakan atas 

kerjasama SMK Negeri 2 Salatiga dengan Lembaga 

Bimbingan Belajar Ganesa Operation Salatiga. 

Strategi dengan melaksanakan Tryout UN SMP ini 

akan menarik siswa – siswi SMP diwilayah salatiga dan 

sekitarnya untuk ikut dan hadir di SMK Negeri 2 

Salatiga. Sebelum Tryout dilaksanakan panitia promosi 

akan mengenalkan profil sekolah dan informasi tentang 

PPDB SMK Negeri 2 Salatiga, dengan hal itu diharapkan 

semua peserta tryout jadi lebih mengenal SMK Negeri 2 

Salatiga apalagi mereka hadir langsung di sekolah. 

Siswa – siswi yang mengikuti tryout juga diberikan 

kesempatan untuk melihat fasilitas pembelajaran yang 

ada di sekolah dengan didampingi panitia promosi. 

Harapannya adalah dari siswa dengan hasil nilai tryout 

terbaik bisa diterima langsung masuk di SMK Negeri 2 

Salatiga sesuai dengan kuota yang dibuka di masing-

masing jurusan, hal ini akan meningkatkan input siswa 

dengan nilai di atas rata-rata. Pernyataan tersebut 

sejalan dengan hasil wawancara dengan waka 

kesiswaan, 
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Try out UN SMP di SMK Negeri 2 SMK Negeri 2 Salatiga 
merupakan terobosan baru strategi promosi yang 

dilakukan, hal ini dirasa efektif untuk menyampaikan 

pesan karena bisa mengumpulkan siswa SMP dalam 

jumlah banyak. Selanjutnya siswa dengan nilai yang 
baik dari hasil Try out akan diterima langsung di SMK 

Negeri 2 Salatiga, jadi keuntungannya akan didapatkan 

calon siswa baru dengan nilai akademin yang baik.  
 

4.1.4.2.6. Promosi dengan presentasi langsung ke  

                SMP sasaran 

Strategi promosi dengan presentasi ke sekolah 

sasaran juga dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Salatiga. 

Sebelum kegiatan presentasi ini dilakukan panitia 

promosi akan mengajukan ijin kepada sekolah sasaran 

dengan membuat jadwal agar tidak mengganggu 

kegiatan siswa SMP atau tidak bertumbukan dengan 

jadwal sekolah lain. Kegiatan ini biasanya dilakukan 

setelah selesai ujian nasional SMP sehingga tidak 

mengganggu kegiatan PBM dan dilaksankan di aula SMP 

setempat. 

Promosi langsung ke sekolah sasaran dilakukan 

oleh dua atau tiga orang panitia promosi yang ditunjuk 

oleh sekolah untuk menyampaikan beberapa informasi 

tentang profil SMK Negeri 2 Salatiga dan informasi 

tentang PPDB. Panitia dibekali dengan video singkat 

profil sekolah dan materi tentang proses PPDB di SMK 

Negeri 2 Salatiga. Setelah presentasi diharapkan ada 

interaksi antara siswa SMP dengan panitia sehingga hal-

hal yang belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada 

panitia promosi. Hal ini dilakukan dengan harapan 

siswa akan lebih mengenal SMK Negeri 2 Salatiga dan 

berminat untuk masuk di SMK Negeri 2 Salatiga melalui 
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jalur pendaftaran yang ada. Hasil wawancara dengan 

siswa kelas X mengatakan : 

…metode promosi dengan presentasi langsung ke 

sekolah sasaran dirasa paling efektif dalam 
menyampaikan pesan apalagi kalau dikemas dengan 

materi promosi yang menarik, kekurangannya adalah 

tidak semua petugas yang ditunjuk sekolah tuntas 
dalam menyampaikan materi promosinya karena 

mungkin kurang memahami kondisi sekolah atau 

jurusan yang dibuka di SMK Negeri 2 Salatiga, selain 
itu juga karena terbatasnya waktu karena jadwal 

kadang bersamaan dengan sekolah lain. Masukan 

untuk SMK Negeri 2 Salatiga bisa menampilkan siswa 
berprestasi yang berasal dari SMP setempat untuk 

promosi kepada adik kelasnya atau bisa melibatkan 

alumni SMK Negeri 2 yang sudah sukses dalam 

bekerja. 
 

 

4.1.4.3. Pelaksanaan PPDB SMK Negeri 2 Salatiga  

Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru di 

SMK Negeri 2 Salatiga dilaksanakan oleh kepanitiaan 

yang dibentuk oleh lembaga melalui unit kerja 

kesiswaan dengan surat tugas dari kepala sekolah. 

Panitia bekerja sesuai dengan job atau seksi masing-

masing, seperti seksi pendaftaran, seksi pengolah data, 

seksi kesehatan, seksi verifikasi peserta dan lain-lain. 

Jalur pendaftaran PPDB SMK Negeri 2 Salatiga dibagi 

menjadi tiga jalurpendaftaran  yaitu jalur raport (bakat 

minat), jalur Tryout dan jalur regular. Untuk kuota siswa 

yang diterima pada tahun pelajaran 2013/2014 adalah 

sejumlah 576 siswa yang terbagi dalam 8 kompetensi 

keahlian. 
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4.1.4.3.1. Pendaftaran PPDB jalur Penelusuran Bakat  

                Minat (raport) 

Pendaftaran PPDB jalur penelusuran bakat dan 

minat (raport) ini dilakukan secara kolektif melalui 

sekolah masing-masing dan dikelola oleh guru BK SMP 

setempat. Nilai raport yang diperhitungkan adalah nilai 

semester 1 sampai semester 5 untuk mata pelajaran 

yang di UN-kan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, 

Bahasa Inggris dan IPA. Dari keempat Mapel tersebut 

syaratnya tidak boleh ada nilai di bawah KKM sekolah.  

Dengan pengelolaan secara kolektif oleh sekolah 

atau SMP setempat maka guru BK akan bisa melakukan 

seleksi internal bagi siswanya sehingga siswa yang 

direkomendasikan untuk mendaftar melalui jalur raport 

ini bisa bersaing dengan siswa dari SMP lain. Untuk 

jalur penelusuran bakat minat (raport) ini kuota yang 

disediakan adalah 20% dari total kuota siswa yang akan 

diterima pada PPDB tahun 2013/2014. Jadi kuota 

untuk jalur raport sebanyak 115 siswa yang terbagi 

dalam 8 kompetensi keahlian.  

 

4.1.4.3.2. Pendaftaran PPDB jalur Tryout 

Pendaftaran melalui jalur Try out ini baru 

pertama kali dilakukan pada tahun pelajaran 

2013/2014. SMK Negeri 2 Salatiga menggandeng 

Lembaga Bimbingan Belajar Ganesa Operation Salatiga 

sebagai pelaksananya. SMK Negeri 2 Salatiga membuka 

pendaftaran bagi semua siswa SMP diwilayah salatiga 
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dan sekitarnya untuk mengikuti Try out Ujian Nasional 

SMP di aula SMK Negeri 2 Salatiga. Hal ini merupakan 

terobosan baru untuk mengenalkan sekolah kepada 

calon siswa baru agar mau datang langsung ke SMK 

Negeri 2 Salatiga. 

Hasil dari try out ini akan dirangking oleh 

Lembaga Bimbingan Belajar Ganesa Operation sebagai 

pelaksananya. Rangking terbaik akan diterima langsung 

di SMK Negeri 2 Salatiga sesuai dengan jumlah kuota 

yang disediakan. Untuk kuota jalur tryout ini sama 

dengan jalur bakat minat yaitu sebesar 20% dari 576 

kuota siswa yang diterima seluruhnya, jadi sekitar 115 

siswa terbaik yang akan diterima di delapan kompetensi 

keahlian sesuai dengan pilihan siswa. 

 

4.1.4.3.3. Pendaftaran PPDB jalur Reguler 

Pendaftaran PPDB jalur reguler dilaksanakan 

setelah pengumuman hasil Ujian Nasional SMP/MTs. 

Pendaftaran ini dilaksanakan secara serentak dengan 

system online yang dikelola melalui server resmi Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga. Kuota 

yang tersedia adalah 60% dari total siswa 576 siswa 

atau sejumlah 345 siswa dan terbagi dalam delapan 

kompetensi keahlian. 

Berdasarkan hasil penelitian dari dokumen di 

kesiswaan bahwa persyaratan untuk PPDB SMK Negeri 

2 Salatiga dibagi menjadi dua persyaratan yaitu sebagai 

berikut : 
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A. Syarat Umum : 
1. Mengisi formulir pendaftaran 

2. Melampirkan SKHUN asli / Surat keterangan lulus dari 

sekolah 

3. Fc raport 
4. Pas photo 3x4 : 3 lembar 

5. Pendaftar adalah tamatan SMP/MTs/sederajat maksimal 

umur 21 tahun 
6. Fc piagam kejuaraan jika ada 

 

B. Syarat Khusus : 
1. Sehat jasmani dan rohani 

2. Tidak bertindik, bertato dan semir rambut 

3. Tidak buta warna 
4. Tidak berkaca mata untuk TMO dan Mesin 

5. Lulus tes kesehatan 

6. Tinggi badan minimal Pa : 155 cm Pi : 150 cm 

 
Sedangkan untuk pembobotan nilai Ujian Nasional SMP 

adalah sebagai berikut : 

A. Bobot nilai Ujian Nasional adalah 80% dengan rincian bobot 
nilai Mapel sebagai berikut : 

1. Bahasa Indonesia : x 1 

2. Bahasa Inggris  : x 1 
3. Matematika  : x 2 

4. IPA  : x 2 

 
B. Bobot nilai wawancara dan raport adalah 20% 

 

Selain bobot nilai di atas  bagi siswa yang 

berdomisili di Kota Salatiga juga akan mendapatkan 

tambahan poin 4 sedang yang luar kota Salatiga poin 0, 

kemudian untuk yang punya prestasi dan bisa 

menunjukkan piagam kejuaraan juga akan mendapat 

tambahan poin sesuai tingkat kejuaraannya. 
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4.1.5. Produk Program Promosi Sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga pada unsur Produk 

Program promosi sekolah sudah dilakukan oleh 

SMK Negeri 2 Salatiga kepada siswa calon pelanggan 

potensial, yaitu SMP/MTs. Di wilayah Kota Salatiga dan 

sekitarnya. Dengan beberapa strategi yang dilakukan 

untuk mengenalkan profil sekolah diharapkan lulusan 

SMP/MTs akan berminat mendaftar di SMK Negeri 2 

Salatiga, sehingga jumlah pendaftar akan terus 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan hasil penelitian dari dokumen 

panitia PPDB SMK Negeri 2 Salatiga pada unit 

kesiswaan bisa dijelaskan bahwa animo siswa baru yang 

mendaftar di SMK Negeri 2 Salatiga pada Tahun 2010, 

2011 dan 2012 bisa dilihat pada tabel 4.3. di bawah ini. 

 

Tabel 4.3. :  Jumlah Pendaftar SMK Negeri 2 Salatiga 

 

NO 
Program 

Studi 

Keahlian 

KK 
Daya 

Tampung 

Jumlah Pendaftar 

2010 2011 2012 

1 Teknik 

Bangunan 

TKK 32 14 11 18 

TKBB 32 24 22 28 

TGB 64 72 79 80 

2 Teknik 
Elektronika 

TAV 64 87 71 74 

TEI 96 123 122 110 

3 Teknik Mesin TPM 64 130 89 78 

4 Teknik 

Otomotip 
TMO 96 248 140 121 

5 Teknik 

Informatika 
TKJ 64 223 160 124 

JUMLAH 512 921 694 633 

 

Sumber :Data Kesiswaan PPDB SMK Negeri 2 Salatiga 
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Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa 

animo siswa baru untuk mendaftar di SMK Negeri 2 

Salatiga selama 3 tahun terakhir mengalami tren 

penurunan hampir disemua Program Studi Keahlian, 

sedangkan yang paling memprihatinkan adalah di 

Program Studi Keahlian Teknik Bangunan karena dari 

kuota yang disediakan belum juga terpenuhi oleh 

pendaftar terkecuali di Kompetensi Teknik Gambar 

Bangunan, hal tersebut menjadikan Program Studi 

Keahlian Teknik Bangunan tidak bisa menyeleksi siswa 

yang terbaik akibatnya setelah proses belajar mengajar 

berjalan banyak siswa yang bermasalah, baik akademik 

ataupun ketertiban dalam proses belajar mengajar dan 

akibatnya sering berujung keluar dari sekolah.  

Sedangkan pada penerimaan peserta didik baru 

(PPDB) Tahun 2013 SMK Negeri 2 Salatiga menambah 

kuota jumlah siswa perkelasnya dari 32 siswa menjadi 

36 siswa setiap kelas sebagai dampak dihapusnya status 

RSBI dengan harapan siswa yang diterima bisa 

bertambah. Tetapi hasilnya justru diluar dugaan karena 

dari kuota yang tersedia tidak satupun Kompetensi 

Keahlian yang terpenuhi, baik itu di Teknik Gambar 

Bangunan, Teknik Konstruksi Batu dan Beton, Teknik 

Konstruksi Kayu, Teknik Elektronika Audio Video, 

Teknik Elektronika Industri, Teknik Pemesinan, Teknik 

Mekanik Otomotif dan juga Teknik Komputer dan 

Jaringan. Hal tersebut bisa dilihat  pada Tabel  4.4. di 

bawah ini :  
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Tabel 4.4 :  Jumlah Pendaftar SMK Negeri 2 Salatiga 
Tahun 2013 

 

NO 

Program 

Studi 

Keahlian 

KK 
Daya 

Tampung 

Jumlah 

Pendaftar 

Kuota 

Kurang 

1 Teknik 

Bangunan 

TKK 36 19 17 

TKBB 36 30 6 

TGB 72 60 12 

2 Teknik 

Elektronika 

TAV 72 61 11 

TEI 106 93 13 

3 Teknik Mesin TPM 72 60 12 

4 Teknik 

Otomotip 
TMO 106 96 10 

5 Teknik 

Informatika 
TKJ 72 66 6 

JUMLAH 572 485 87 

 
Sumber :Data Kesiswaan PPDB SMK Negeri 2 Salatiga Th. 2013 
 

 

Dari hasil penelitian diatas bisa dijelaskan bahwa 

pelaksanaan program promosi yang dilaksanakan oleh 

SMK Negeri 2 Salatiga belum memberikan dampak yang 

signifikan terhadap animo siswa baru di SMK Negeri 2 

Salatiga, hal tersebut bisa dilihat dari semakin 

menurunnya jumlah pendaftar di setiap tahunnya 

dengan demikian perlu ada upaya untuk mencari 

metode dan strategi promosi yang jitu dengan 

mengoptimalkan segala daya dan upaya dengan 

melibatkan segenap sumber daya manusia (SDM) yang 

kompeten sehingga hasilnya akan tercapai sesuai 

dengan target yang direncanakan. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Konteks Program Promosi Sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga pada unsur Konteks 

 

Evaluasi konteks mempertimbangkan pada 

beberapa aspek antara lain adalah latar belakang 

sekolah, latar belakang dikeluarkannya kebijakan 

promosi sekolah dan strategi yang dipilih dalam 

melaksanakan program promosi. Sebagaimana 

dijelaskan pada hasil penelitian bahwa SMK Negeri 2 

Salatiga adalah salah satu SMK unggulan di Kota 

Salatiga khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. 

Hal tersebut diperoleh melalui proses yang panjang  

selama 14 tahun sekolah ini berdiri.  

SMK Negeri 2 Salatiga yang pada saat berdirinya 

masih dipandang sebelah mata karena lokasinya yang 

tidak strategis karena terletak di pinggiran kota dan 

sulit dijangkau oleh kendaraan umum, kini menjelma 

menjadi sekolah SMK favorit. Hal tersebut tidak lepas 

dari peran pimpinan sekolah bersama manajemen SMK 

Negeri 2 Salatiga dalam upaya terus mengembangkan 

pendidikannya sehingga dikenal luas oleh masyarakat 

Salatiga dan sekitarnya. Penambahan SDM guru yang 

semuanya sudah sarjana pendidikan bahkan sudah ada 

sekitar 15% SDM guru yang sudah lulus S2 dan juga 

fasilitas fisik sekolah terus dikembangkan baik ruang 

kelas, bengkel/lab, sarana olah raga dan ibadah, parkir 

dan fasilitas lainnya sebagai upaya meningkatkan 

pelayanan terhadap pelanggan (siswa) dengan harapan 

siswa akan merasa puas belajar  di SMK Negeri 2 
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Salatiga karena semua kebutuhannya terpenuhi. Hal ini 

juga sesuai dengan konsep kepuasan pelanggan yang 

dikemukakan Riduwan (2009:35) yang menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan (customer satis faction) 

merupakan suatu kondisi dimana pelanggan merasa apa 

yang diterimanya sama atau bahkan melebihi 

harapannya. 

Selanjutnya adalah kebijakan program promosi 

sekolah yang dilaksanakan setiap tahun oleh SMK 

Negeri 2 Salatiga merupakan keputusan bersama 

manjemen sekolah yang dipayungi dengan Surat 

Keputusan Kepala Sekolah tentang program promosi 

SMK Negeri 2 Salatiga. Teknis pelaksanaan dan rencana 

anggaran biaya di anggarkan pada Rencana Kerja dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) yang dikelola oleh unit Humas 

dan Industri. Program promosi ini harus dilaksanakan 

karena persaingan jasa pendidikan yang semakin 

kompetitif, selain itu untuk mengenalkan kembali 

keunggulan dan prestasi yang didapat oleh siswa siswi 

selam 14 tahun sekolah ini berdiri. Hal ini sesuai 

dengan teori promosi yang dikemukakan oleh Moore 

(2005:5) yang menyatakan bahwa promosi adalah 

aktifitas-aktifitas atau peristiwa –peristiwa yang 

direncanakan untuk menjamin dukungan atau 

pengakuan tentang diri seseorang, produk, lembaga 

ataupun ide/gagasan. 

Jadi promosi merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan suatu program pemasaran. 

Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila 

konsumentidak atau belum pernah mendengarnya dan 

tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi 

mereka maka mereka tidak akan pernah membelinya. 
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Begitu juga dengan keberhasilan yang sudah diraih oleh 

SMK Negeri 2 Salatiga, sebanyak dan sebagus apapun 

prestasi dan keunggulan yang sudah diraih kalau tidak 

dipromosikan kepada pelanggan (siswa baru) maka 

mereka tidak akan mengetahui dan tertarik untuk 

melanjutkan sekolah di SMK Negeri 2 Salatiga. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh SMK Negeri 2 

Salatiga mengacu pada teori 4P milik McCarty dalam 

Marketing 3.0 (Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan 

Setiawan (2010:28), yang secara ringkas menjelaskan 

praktik generik dari manajemen produk adalah : 

membuat sebuah produk (product), menentukan 

harganya (price), melakukan promosi (promotion), dan 

merancang tempat distribusi (place). 

Strategi yang dilakukan adalah dengan mencetak 

brosur, memasang spanduk atau pamlet dilokasi yang 

strategis, beriklan melalui media elektronik seperti radio 

dan televisi, mendatangkan guru BP/BK SMP sasaran ke 

SMK Negeri 2 Salatiga untuk diberikan informasi 

tentang PPDB agar disampaikan kepada siswanya di 

sekolah dengan harapan banyak yang akan mendaftar di 

SMK Negeri 2 Salatiga. Selain itu juga mengadakan 

presentasi langsung kepada siswa di SMP sasaran dan 

strategi yang baru sekali dilaksanakan adalah 

mengadakan Try Out Ujian Nasional SMP di Aula SMK 

Negeri 2 Salatiga. Strategi yang terakhir ini selain 

membantu siswa SMP dalam persiapan menghadapi 

Ujian Nasional juga bisa diselipkan promosi 

mengenalkan SMK Negeri 2 Salatiga kepada peserta Try 

Out. 
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4.2.2. Input Program Promosi Sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga  

 

Evaluasi input pada pelaksanaan program 

promosi SMK Negeri 2 Salatiga seperti yang termaktup 

dalam kebijakan standart mutu  pendidikan di SMK 

Negeri 2 Salatiga yang mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standart Nasionial Pendidikan. 

Untuk standar kompetensi lulusan SMK Negeri 2 

Salatiga sudah menetapkan kebijakan bahwa kualifikasi 

kaemampuan lulusan bagi siswa yang terdiri dari sikap 

(attitude), pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan 

(skill). Hal ini selalu dilaporkan kepada orang tua/wali 

murid diakhir semester atau tahun ajaran dalam bentuk 

raport. Kemudian untuk standar isi SMK Negeri 2 

Salatiga juga sudah menerapkan kurikulum yang 

disyaratkan pemerintah. SMK Negeri 2 Salatiga 

termasuk salah satu sekolah yang sudah menerapkan 

kurikulum 2013 sehingga sekarang untuk PBM sudah 

berjalan dua kurikulum yaitu KTSP dan kurikulum 2013 

yang dilengkapi dengan silabus dan materi pelajaran. 

Untuk standar proses semua guru juga sudah 

membuat perangkat administrasi pembelajaran yang 

berisi rencana program tahunan, program semester, 

silabus pembelajaran, agenda mengajar daftar hadir dan 

daftar nilai siswa walaupun masih ada sebagian guru 

yang hanya copy paste perangkat PBM tahun 

sebelumnya tanpa dievaluasi atau dimodifikasi. Banyak 

guru juga yang tidak membawa perangkat 
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pembelajarannya saat mengajar dikarenakan lupa atau 

sudah hafal dengan materinya. 

Untuk standar pendidik dan tenaga 

kependidikan sudah sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan dengan pelajaran yang diampunya dan 

sudah mengajar minimal 24 jam per minggu sebagai 

syarat minimal mengajar bagi guru PNS. Dampak dari 

pergantian kurikulum ada sebagian mata pelajaran yang 

jumlah jamnya berkurang, ini terjadi pada pelajaran 

bahasa jawa dan bahasa jepang sehingga guru yang 

bersangkutan diperbantungan mengajar bahasa 

Indonesia. Juga untuk tenaga Tata usaha masih ada 

yang dijabat oleh guru karena yang berstatus PNS baru 

dua orang, solusinya adalah mengajukan penambahan 

tenaga TU pada pemerintah kota Salatiga agar guru bisa 

dimaksimalkan mengajar. 

Untuk standar sarpras di SMK Negeri 2 Salatiga 

sudah memenuhi standar pelayanan minimal, tetapi 

masih ada sedikit yang perlu ditambah karena 

laboraturium Teknik Gambar Bangunan selama ini 

masih menumpang di Gedung Perpustakaan sehingga 

luas ruangnya belum memenuhi syarat. Solusinya harus 

segera dibuatkan bengkel/lab Teknik Gambar Bangunan 

sehingga PBM bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu 

sekolah sebesar SMK Negeri 2 Salatiga juga belum 

memilki aula yang bisa digunakan untuk banyak 

kegiatan siswa seperti wisuda, olah raga on door 

ataupun rekruitmen tenaga kerja  untuk alumni dll. 
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Standar pengelolaan kegiatan pendidikan di SMK 

Negeri 2 Salatiga sudah sangat baik dan transparan 

karena dalam merumuskan dan memutuskan RKAS 

melibatkan manajemen sekolah bersama komite sekolah 

sebagai kepanjangan tangan dari orang tua atau wali 

murid dan diketahui dan disyahkan oleh kepala dinas 

pendidikan pemuda dan olah raga Kota Salatiga. Begitu 

pula dengan standar pembiayaan sekolah yang 

bersumber dari dana BOS, SPP ataupun SPI. Kemudian 

untuk standar penilaian hasil belajar siswa juga sudah 

sesuai dan mengacu pada standar kurikulum yang 

berlaku yaitu sikap (attitude), pengetahuan (knowledge) 

dan ketrampilan (skill). 

Pemikiran atau masukan dari masyarakat agar 

SMK Negeri 2 Salatiga menerapkan biaya pendidikan 

yang terjangkau, karena banyak stigma dari masyarakat 

yang menganggap biaya pendidikan di SMK Negeri 2 

Salatiga dianggap mahal tanpa kroscek ke sekolah. Hal 

ini bisa berdampak kepada menurunnya animo siswa 

untuk masuk ke sekolah ini apalagi dari golongan 

ekonomi menengah ke bawah. Solusinya adalah harus 

ada terobosan subsidi silang dana pendidikan sehingga 

bisa meminimalkan pungutan kepada orang tua siswa. 

Sedangkan penegakan tata tertib yang sudah 

berjalan di SMK Negeri 2 Salatiga harus tetap 

ditingkatkan. Tata tertib dan budaya industri yang 

diterapkan di sekolah sangat membantu siswa setelah 

lulus dan masuk dunia kerja, karena yang dibutuhkan 
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industry  70% adalah soft skill dan 30% hard skill.  Oleh 

karena itu pelaksanaan tata tertib dan kedisiplinan 

harus dilaksanakan dengan konsisten. 

 

4.2.3. Proses Program Promosi Sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga . 

Evaluasi proses mempertimbangkan pada aspek 

perencanaan program promosi, pelaksanaan program 

promosi dan pelaksanaan PPDB SMK Negeri 2 Salatiga. 

 

4.2.3.1 Perencanaan program promosi 

Perencanaan sebuah program mutlak 

dilaksanakan jika menghendaki program yang akan 

dilaksanakan berjalan dengan lancar dan bisa mencapai 

target. Begitu pula dengan program promosi sekolah 

yang dilaksanakan SMK Negeri 2 Salatiga setiap tahun 

harus direncanakan secara matang. 

 Perencanaan program promosi sekolah 

dilakukan oleh kepala sekolah, komite sekolah  bersama 

manajemen sekolah dengan jalan membentuk 

kepanitiaan kemudian melakukan koordinasi dan 

evaluasi program promosi tahun sebelumnya. Dengan 

hal tersebut akan diketahui segala hambatan dan 

kekurangan yang ada untuk menentukan strategi 

program berikutnya seperti anggaran promosi, jadwal 

promosi, SMP sasaran, strategi promosi dan yang 

terpenting adalah menunjuk petugas promosi yang tepat 
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sehingga program promosi bisa tersampaikan dengan 

tepat kepada siswa. 

Pada proses perencanaan sumber dana promosi 

sekolah ke SMP dikategorikan terlalu minim, hal 

tersebut berdasarkan data dokumentasi seperti dalam 

tabel 4.1 tentang RKAS SMK Negeri 2 Salatiga dan tabel 

4.2 tentang RKAS Humas dan Industri  Tahun 

2013/2014 hanya sebesar Rp. 20.000.000,- dari total 

anggaran unit Humas dan Industri sebesar Rp. 

218.380.000,- atau sekitar 9,16% dan hanya 0,168% 

dari total RKAS Sekolah yang berkisar Rp. 

11.837.346.530,-. Untuk itu ke depan pos anggaran 

untuk promosi sekolah bisa dinaikkan sehingga 

pelaksanaannya bisa lebih maksimal dan bisa mencapai 

target seperti yang direncanakan. 

Selanjutnya untuk strategi promosi yang sudah 

dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Salatiga sudah cukup 

efektif dan berhasil. Strategi tersebut adalah dengan 

mencetak brosur, spanduk/banner, beriklan di media 

elektronik seperti radio swasta di salatiga, 

mendatangkan guru BK ke sekolah, presentasi langsung 

ke SMP sasaran dan yang baru pertama kali dilakukan 

adalah melaksanakan Try out UN SMP/MTs. yang 

bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar Ganesa 

Operation Salatiga.  Selain itu juga dibahas tentang 

metode PPDB yang dilaksanakan dengan tiga jalur 

pendaftaran yaitu jalur try out, jalur penelusuran bakat 

minat ( Japenbakmi Raport ) dan juga dari jalur regular 

dengan  nilai Ujian Nasional. 
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4.2.3.2 Pelaksanaan program promosi 

Dalam melaksanakan program promosi ini 

mengacu pada strategi promosi yang sudah 

direncanakan yang akan diuraikan secara jelas di bawah 

ini. 

 

4.2.3.2.1 Promosi dengan brosur 

Media promosi dengan mencetak brosur ini 

banyak dilakukan oleh perusahaan/lembaga pendidikan 

dalam rangka mengenalkan produknya kepada calon 

pelanggan. Begitu pula SMK Negeri 2 Salatiga 

mengenalkan keunggulan sekolah melalui media brosur. 

Brosur dicetak sejumlah 1000 eksampler dengan kertas 

foto dan dicetak dengan tinta warna sehingga menarik 

untuk dibaca. 

Kelebihan dari media brosur ini adalah simple 

dan efisien karena bisa disampaikan ke calon siswa 

melalui siapapun misalnya guru BK, siswa, kakak kelas 

atau orang tua yang mengambil langsung ke sekolah. 

Tetapi kekurangannya informasi yang disampaikan 

sangat terbatas sehingga kadang masih banyak hal-hal 

penting yang tidak tersampaikan secara utuh akibatnya 

calon siswa yang membaca kurang yakin untuk masuk 

di SMK Negeri 2 Salatiga. 

4.2.3.2.2 Promosi dengan spanduk/famlet 

Media promosi dengan spanduk/famlet yang 

dilakukan SMK Negeri 2 Salatiga ada kelebihan dan 

kekurangannya. Kelebihannya adalah informasi yang 

disampaikan bias diakses oleh siapapun karena lokasi 



83 
 

pemasangannya biasanya di lokasi – lokasi strategis 

seperti di dekat SMP sasaran, halte bus, terminal dan 

pasar selain itu juga karena pesan yang disampaikan 

tercetak dengan huruf yang besar dan mencolok  

sehingga jelas terbaca oleh siapapun. Sedangkan 

kelemahannya adalah informasi yang disampaikan tidak 

lengkap tetapi hanya intinya saja karena keterbatasan 

space untuk menulis pesan, sehingga kadang tidak 

mengena dihati calon siswa baru. 

 

4.2.3.2.3 Promosi dengan media elektronik (radio) 

Promosi melalui media elektronik yang dilakukan 

adalah melalui radio Zenit dan Suara Salatiga. Media ini 

cukup efektif karena disampaikan tiga kali sehari 

selama sebulan di sela-sela acara segmen remaja seperti 

acara music, sehingga pesan bisa tersampaikan kepada 

calon siswa baru. Tetapi kelemahannya adalah 

terbatasnya waktu yang hanya durasi 60 detik informasi 

tidak bias disampaikan dengan lengkap dan detail. 

 

4.2.3.2.4 Promosi dengan mengundang guru BK SMP 

Mengundang guru BK untuk datang ke SMK 

Negeri 2 Salatiga juga dilakukan sebagai sarana  media 

promosi. Di sini guru BK akan dipresentasikan profil 

SMK Negeri 2 Salatiga, proses PPDB yang dilaksanakan, 

jumlah kuota siswa yang diterima, jurusan yang dibuka, 

biaya dan lain sebagainya. Promosi dengan cara ini 

digunakan untuk mencari calon siswa baru dari jalur 

bakat minat yang diambil dari nilai raport SMP selama 

lima semester. Kelebihan dari promosi ini adalah siswa 

akan lebih tahu tentang profil jurusan yang bisa dipilih 
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berdasarkan tingkat persaingan di masing – masing 

jurusan. Sedangkan kekurangannya akan menambah 

biaya karena harus memberikan souvenir/tanda mata 

kepada setiap guru BK yang datang padahal tidak 

semua guru BK menyampaikan pesan dengan tepat 

kepada siswanya bahkan ada yang tidak disampaikan 

pesan tersebut kepada siswa sehingga siswa yang 

berminat mendaftar ketinggalan informasi. 

 

4.2.3.2.5 Promosi dengan Try out UN SMP 

Promosi dengan melaksanakan try out ujian 

nasional SMP di SMK Negeri 2 Salatiga baru pertama 

kali dilakukan yaitu untuk menyambut UN SMP Tahun 

pelajaran 2012/2013. Promosi ini hasil kerjasama 

dengan lembaga bimbingan belajar Ganesa Operation 

Salatiga. Menurut data dokumentasi dari Panitia PPDB 

Tahun 2013 cara ini cukup berhasil karena bisa 

mendatangkan siswa SMP Kota Salatiga dan sekitarnya 

kurang lebih 900 siswa. 

Sebelum try out dilaksanakan panitia 

mempresentasikan profil SMK Negeri 2 Salatiga dan 

PPDB yang dilaksanakan sehingga siswa lebih mengenal 

SMK Negeri 2 Salatiga. Sukses menghadirkan 900 siswa 

ke sekolah tidak berlanjut ke animo PPDB karena kuota 

yang diterima untuk jalur try out ini hanya 20% dari 

total kuota siswa baru yang diterima yaitu sejumlah 576 

siswa. Sehingga dari 900 total peserta try out yang 

akhirnya diterima hanya 120 siswa yang  terbagi dalam 

delapan kompetensi keahlian. 

Banyak siswa yang akhirnya lebih memilih 

sekolah lain karena mereka menganggap standar nilai di 
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SMK Negeri 2 Salatiga terlalu tinggi sehingga takut tidak 

bisa diterima di sekolah ini. Untuk itu solusi ke depan 

harus dipertimbangkan untuk menambah kuota yang 

diterima lewat jalur try out ini sehingga siswa tidak akan 

kembali berpaling ke sekolah lain. 

 

4.2.3.2.6 Presentasi langsung ke SMP sasaran 

Strategi promosi dengan datang langsung ke 

SMP sasaran untuk  mempresentasikan profil SMK 

Negeri 2 Salatiga juga gencar dilakukan. Hal ini untuk 

memberikan informasi tentang sekolah dan PPDB yang 

akan dilakukan untuk melengkapi informasi yang 

mungkin belum tersampaikan lewat media promosi yang 

lain.  

Presentasi langsung ke sekolah ini sejalan 

dengan teori promotional mix yang dikemukakan oleh 

Basu Swastha, Irawan (1997:349) yang menyatakan 

bahwa salah satu variable yang ada dalam bauran 

pemasaran adalah personal selling yaitu presentasi lisan 

dalam suatu percakapan dengan satu calon pembeli 

atau lebih yang ditujukan untuk menciptakan 

penjualan. 

Dengan presentasi langsung ke sekolah 

diharapkan terjadi interaksi antara calon siswa baru 

dengan SMK Negeri 2 Salatiga melalui petugas promosi 

yang ditunjuk sehingga dampaknya akan banyak siswa 

yang mendaftar di SMK Negeri 2 Salatiga. Tetapi dari 

promosi ini tidak semua berjalan sukses karena 

pemilihan petugas promosi yang kurang tepat sehingga 

presentasinya tidak mengena ke calon pembeli yaitu 

siswa. Solusi ke depan dalam memilih petugas harus 
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selektif jangan yang asal mau berangkat agar pesan bias 

mengena dan target bias tercapai. 

 

4.2.3.3 Pelaksanaan PPDB SMK Negeri 2 Salatiga 

Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SMK 

Negeri 2 Salatiga dilaksanakan melalui tiga jalur 

pendaftaran yaitu jalur Japenbakmi (raport), try out UN 

SMP dan jalur regular dengan menggunakan nilai Ujian 

Nasional. 

 

4.2.3.3.1 PPDB jalur penelusuran bakat minat  

Penerimaan peserta didik baru melalui jalur 

japenbakmi ( raport ) ini dikelola secara kolektif melalui 

guru BK di sekolah masing-masing yang mendapatkan 

undangan dari SMK Negeri 2 Salatiga. Nilai yang 

diperhitungkan adalah nilai mata pelajaran yang di 

UNkan untuk tingkat SMP yaitu pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA dan 

keempat mata pelajaran tersebut nilai tidak boleh sama 

atau dibawah KKM. Dari persyaratan ini guru BK bisa 

menyeleksi siswanya untuk ikut mendaftar melalui jalur 

japenbakmi . 

Kelebihan dari jalur raport ini adalah akan 

didapatkan siswa berprestasi dan benar-benar berminat 

pada jurusan yang dipilih berdasarkan bakat dan 

minatnya. Kekurangannya adalah jumlah kuota yang 

hanya 20% atau sekitar 115 siswa dari total kuota 576 

siswa yang akan diterima menjadikan banyak siswa 

dengan nilai dan prestasi baik tidak bisa diterima hal 

tersebut juga berdampak pada menurunnya minat siswa 

untuk mendaftarkan kembali lewat jalur reguler karena 
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khawatir tidak akan diterima kembali, apalagi pada 

jurusan yang peminatnya rendah seperti teknik 

bangunan.  Solusinya adalah bisa ditambah kuotanya 

atau masing-masing sekolah yang mendaftar lewat jalur 

ini diberikan jatah siswa yang diterima sehingga tahun 

berikutnya adik kelasnya akan kembali mendaftar. 

 

4.2.3.3.2 PPDB jalur Try out 

PPDB jalur try out ini baru pertama kali 

dilakukan pada PPDB Tahun 2013/2014. Sekolah 

bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar Ganesa 

Operation Salatiga. PPDB jalur ini termasuk sukses 

menarik siswa untuk mendaftar yaitu bisa mencapai 

sekitar 900 pendaftar, tetapi karena pengelolaannya 

kurang baik banyak siswa yang sudah dinyatakan lolos 

jalur ini tidak mau melakukan daftar ulang sehingga 

kuota 20% yang ditargetkan atau sekitar 115 siswa 

hanya sekitar 100 siswa yang melakukan daftar ulang. 

Dari informasi beberapa sumber ternyata siswa yang 

mundur karena pingin melanjutkan ke SMA. 

Kelebihan jalur ini adalah bisa mendatangkan 

siswa dalam jumlah banyak ke SMK Negeri 2 Salatiga 

dan bisa mendapatkan bibit yang punya nilai akademik 

dan prestasi SMP yang baik. Kelemahannya jika 

pengelolaannya tidak tepat adalah berdampak pada jalur 

regular karena banyak siswa yang tidak mau atau takut 

untuk mendaftar kembali di SMK Negeri 2 Salatiga 

karena menganggap untuk bisa masuk ke sekolah ini 

harus mempunyai nilai UN yang tinggi. Solusinya adalah 

kuota bisa ditambah dan informasi jalur lanjutan harus 
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disampaikan dengan jelas kepada siswa sehingga jika 

jalur ini belum diterima bisa langsung masuk ke jalur 

berikutnya. 

 

4.2.3.3.3 PPDB jalur Reguler 

Pendaftaran jalur regular ini dilaksanakan 

secara serentak bersamaan dengan sekolah-sekolah 

yang lain. Untuk PPDB Tahun 2013/2014 dikelola 

secara online oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah 

Raga Kota Salatiga sehingga siswa bisa mengakses nilai 

dan peringkatnya setiap hari. Kebijakan Diknas 

memberikan bobot nilai lebih untuk siswa dalam kota 

juga berdampak semakin menurunnya animo siswa luar 

kota Salatiga untuk kembali mendaftar di SMK Negeri 2 

Salatiga, hal ini disebabkan nilai UN yang tinggi bisa 

dikalahkan oleh siswa dalam kota yang nilainya jauh 

dibawahnya. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan 

harusnya tidak ada diskriminasi wilayah sehingga siswa 

yang memang memiliki nilai akademik baik yang bisa 

masuk di sekolah favorit seperti SMK Negeri 2 Salatiga. 

4.2.4. Produk Program Promosi Sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga . 

Hasil dari pelaksanaan program promosi adalah 

setelah melaksanakan penerimaan peserta didik baru. 

Dari hasil penelitian yang dirangkum dalam Tabel 4.3 

dan tabel 4.4 menunjukkan penurunan animo siswa 

baru untuk mendaftar dan melanjutkan pendidikannya 

di SMK Negeri 2 Salatiga. Hal ini banyak sekali faktor 
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yang mempengaruhi baik dari internal maupun dari 

eksternal. 

Dari internal bisa dijelaskan lembaga tidak bisa 

mengoptimalkan keunggulan sekolah yang bisa 

dieksplor kepada calon siswa baru, seperti SDM tenaga 

guru yang handal sehingga bisa melatih dan mendidik 

siswanya agar setelah lulus mempunyai skill yang 

dibutuhkan dunia industri, sehingga bisa langsung 

bekerja di industri. Dari fasilitas sarana prasarana yang 

ada baik untuk PBM atau kegiatan lainnya juga kurang 

diekspos sehingga siswa menganggap sama saja dengan 

sekolah lain, sedangkan dari keunikan pola pembinaan 

siswa yang tertib dan disiplin tinggi sesuai dengan pola 

dan budaya industri juga belum disampaikan secara 

maksimal, hal ini disebabkan karena tidak semua 

petugas promosi menguasai materi promosi dengan 

baik, dampaknya calon siswa baru kurang antusias 

dalam mendengarkan sehingga pesan yang utama tidak 

tersampaikan dengan baik. 

Sedangkan dari eksternal salah satunya adalah 

kebijakan Pemkot Salatiga menerapkan sistem PPDB 

online juga berdampak kurang berpihak kepada SMK 

Negeri 2 Salatiga karena justru kalah start dengan 

Kabupaten tetangga yang lebih cepat merespon sehingga 

banyak siswa yang sudah mendaftar di luar salatiga, 

ditambah banyak pejabat Dinas pendidikan yang bukan 

berlatar belakang pendidikan sehingga sedikit lambat 

merespon setiap permasalahan yang muncul. 

Selanjutnya penekanan pada jurusan yang sarat 

prestasi tetapi kurang dipromosikan sehingga 

peminatnya sangat kurang. Lokasi SMK Negeri 2 
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Salatiga yang kurang strategis dan sulit dijangkau 

angkutan umum juga merupakan salah satu penyebab 

siswa enggan bersekolah di sekolah ini. Kampanye hitam 

dari kompetitor lain yang mengekspose SMK Negeri 2 

Salatiga adalah sekolah mahal juga sangat 

mempengaruhi pola piker masyarakat yang akan 

mendaftarkan anaknya, disinilah peran lembaga untuk 

bisa meluruskan isu yang berkembang di masyarakat. 

 

4.2.5. Faktor Pendukung  
Berdasarkan pembahasan pada evaluasi konteks, 

input, proses dan produk/ hasil maka penulis 

merangkum beberapa hal pokok yang menjadi 

pendukung dalam pelaksanaan program promosi 

sekolah di SMK Negeri 2 Salatiga untuk meningkatkan 

animo siswa baru. 

Pada aspek konteks promosi sekolah adalah hal 

yang mutlak dilakukan oleh semua lembaga pendidikan 

mengingat persaingan yang semakin ketat diantara 

sekolah untuk menunjukkan eksistensinya sebagai 

lembaga pendidikan yang baik. Begitu pula dengan SMK 

Negeri 2 Salatiga yang nota bene adalah sekolah eks 

RSBI dan termasuk sekolah unggulan di Kota Salatiga 

dan sekitarnya. Program promosi sekolah ini merupakan 

program rutin tahunan yang dianggarkan dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang 

dikuatkan dengan sebuah surat keputusan Kepala 

Sekolah bersama Komite Sekolah dan diketahui oleh 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga . 

Dengan hal tersebut maka pelaksanaannya ada 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas 
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yang dikelola oleh unit Humas/Industri dan 

berkolaborasi dengan unit kesiswaan, sehingga setiap 

ada hambatan bisa segera dicarikan solusi dengan cepat 

dan tepat. 

Pada aspek input adalah dengan memiliki SDM 

tenaga pendidik dan kependidikan yang professional 

yang didukung dengan terpenuhinya sarana prasarana 

pendukung  sehingga hal tersebut menjadikan 

pelayanan kepada siswa dengan maksimal. Outputnya 

adalah siswa bisa belajar dan berlatih dengan baik dan 

setelah lulus juga bisa disalurkan kepada Dunia usaha 

dan dunia industri sesuai dengan kompetensinya.  

Sedangkan pada aspek proses terkait proses 

perencanaan dan pelaksanaan program promosi sekolah 

tetap mengacu pada Surat Keputusan Kepala Sekolah 

yang tertuang dalam RKAS. Sedangkan juklak dan 

juknisnya dikelola oleh unit humas/hub.in dan unit 

kesiswaan. Terakhir dari aspek produk/hasil 

berdasarkan hasil PPDB beberapa tahun terakhir yang 

terus mengalami tren penurunan, maka melalui rapat 

manajemen sekolah dapat menjadi evaluasi untuk 

menjadikan perencanaan dan pelaksanaan program 

promosi sekolah kedepan jauh lebih baik sehingga target 

yang direncanakan bisa tercapai. 

 

4.2.6. Faktor Penghambat 
Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam 

melaksanakan program promosi sekolah di SMK Negeri 

2 Salatiga adalah sebagai berikut : 

Pada aspek konteks yang menjadi penghambat 

program promosi sekolah adalah kebijakan yang sudah 



92 
 

diputuskan dan disepakati oleh manajemen sekolah 

sering kali tidak dilaksanakan dengan konsisten. Hal 

tersebut sering terjadi karena adanya kebijakan dari 

Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Pendidikan yang 

berkaitan dengan PPDB yang sering tidak berpihak pada 

eksistensi SMK Negeri 2 Salatiga dan konsekwensinya 

sekolah harus tunduk terhadap kebijakan tersebut. 

Kemudian pada aspek input adalah SDM banyak 

yang bagus tetapi tidak semua SDM tenaga pendidik 

dan kependidikan dilibatkan dalam kegiatan promosi, 

hal ini menjadikan promosi sekolah tidak bisa berjalan 

sesuai harapan. Fasilitas sarana prasarana pendukung 

juga tidak dieksplor dengan optimal karena keterbatasan 

penguasaan SDM yang diberi tugas waktu 

melaksanakan promosi, hal ini menjadikan keunggulan 

sekolah tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada 

calon siswa baru. 

Sedangkan pada aspek proses adalah masih 

banyaknya SDM yang diberi tugas melaksanakan 

promosi sekolah kurang kompeten sehingga tidak bisa 

meyakinkan calon siswa baru, kemudian anggaran 

untuk promosi sekolah yang sangat minim yang hanya 

sekitar 5% dari RKAS sekolah menjadikan kegiatan 

sedikit terhambat, strategi promosi yang kurang tepat 

dan jadwal promosi yang kadang bersamaan dengan 

persiapan kegiatan ujian SMP membuat siswa kurang 

begitu memperhatikan pesan yang disampaikan. 

Yang terakhir untuk aspek produk adalah 

kurangnya pemahaman siswa dan orang tua pada 

jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Salatiga sehingga ada 

jurusan yang banyak peminat tetapi ada  jurusan yang 



93 
 

sarat prestasi tetapi minim peminat, kemudian banyak 

berdirinya SMK kecil di kecamatan dan adanya black 

campign dari luar tentang stigma sekolah mahal, hal ini 

membuat siswa dan orang tua enggan mendaftar di SMK 

Negeri 2 Salatiga dan lebih memilih melanjutkan di 

dekat tempat tinggalnya. 
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