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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

Bab ini adalah merupakan penutup dari penelitian yang 

dilakukan, terdiri dari tiga hal yaitu 1) Simpulan, 2) 

Implikasi, 3) Saran. 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 

oleh penulis dengan menggunakan model evaluasi 

Conteks, Input, Process dan Product (CIPP) untuk 

mengkaji dan menganalisis mengenai Evaluasi Program 

Promosi Sekolah untuk meningkatkan Animo Siswa 

baru di SMK Negeri 2 Salatiga, maka dapat disimpulkan 

bahwa program promosi yang dilaksanakan setiap tahun 

oleh SMK Negeri 2 Salatiga belum sepenuhnya efektif 

dapat meningkatkan animo siswa baru, hal ini karena 

ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan 

optimal, untuk itu akan dikupas secara lengkap 

perkomponen sebagai berikut : 

  

5.1.1 Konteks program promosi sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga . 

Hasil penelitian pada unsur konteks dapat 

dijelaskan bahwa kebijakan program promosi di SMK 

Negeri 2 Salatiga dilakukan karena persaingan jasa 

lembaga pendidikan yang semakin kompetitif khususnya 

di wilayah kota Salatiga dan sekitarnya. Keunggulan dan 
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sejumlah prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah tidak 

menjadi satu – satunya alasan bahwa siswa baru akan 

selalu mendaftar dan melanjutkan di SMK Negeri 2 

Salatiga, hal tersebut yang menjadikan animo siswa 

baru terus menurun karena pesan tersebut tidak 

tersampaikan dengan baik kepada siswa baru pada saat 

promosi. Selanjutnya kebijakan program promosi 

sekolah dibuat bersama manajemen sekolah dengan 

landasan surat keputusan  kepala sekolah. Kebijakan ini 

dituangkan  dalam Rencana Anggaran Kerja Sekolah 

(RKAS) yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, komite 

sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga. Teknis 

pelaksanaan dilakukan oleh unit Humas dan 

Hub.industri yang berkolaborasi dengan unit Kesiswaan, 

dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan 

dilaporkan kepada lembaga dan komite sekolah. 

 

5.1.2 Input program promosi sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

kesesuaian standart mutu pendidikan di SMK Negeri 2 

Salatiga yang sudah sesuai dengan Peraturan 

pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standart Nasional Pendidikan yang terdiri dari 

delapan standart mutu pendidikan yaitu standar 

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarpras, 

standar pembiayaan dan standar penilaian. Hal tersebut 

bisa menjadi input yang merupakan  modal atau 
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kemampuan awal yang dapat dijadikan sebagai 

unggulan dalam melaksanakan program promosi 

sekolah. Tetapi masih perlu terus ditingkatkan 

khususnya dalam menyiapkan SDM tenaga pendidik 

dan kependidikan karena masih ada beberapa guru yang 

diperbantukan mengajar mata pelajaran yang tidak 

sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dikarenakan 

jam mengajarnya kurang, dan juga ada guru yang 

diperbantukan sebagai koordinator Tata Usaha, hal ini 

akan menjadikan pelayanan kepada siswa menjadi 

kurang optimal. 

 

5.1.3 Proses program promosi sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga . 

Proses pelaksanaan program promosi sekolah 

SMK Negeri 2 Salatiga sudah berjalan dengan baik. Hal 

ini bisa dilihat dari perencanaan program yang 

direncanakan secara matang oleh manajemen sekolah, 

selanjutnya pelaksanaan program promosi juga 

dilakukan sesuai dengan jadwal dan strategi promosi 

yang sudah direncanakan dan yang terakhir 

pelaksanaan PPDB dengan tiga jalur pendaftaran juga 

dilaksanakan dengan lancar, tetapi ada beberapa yang 

perlu dibenahi dan dievaluasi, contohnya adalah 

beberapa strategi promosi yang kurang efektif bisa 

diganti atau dicari terobosan baru dengan model strategi 

yang lebih tepat, selanjutnya prosentase kuota pendaftar 

untuk jalur tryout dan Jalur Bakat Minat terlalu kecil 

hanya 40% dibandingkan jalur regular yang mencapai 

60 % . Kemudian untuk SDM yang terjun langsung di 
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lapangan bisa dipilih SDM yang tepat dan professional 

sehingga  mengetahui latar belakang kondisi sekolah 

jangan hanya sekedar memberi tugas kepada guru yang 

asal bersedia sehingga disaat promosi /presentasi bisa 

meyakinkan calon siswa baru. Sedangkan kebijakan dari 

Pemkot Salatiga tentang PPDB yang memberikan nilai 

tambah untuk siswa dalam kota juga berdampak 

menurunnya animo siswa baru untuk mendaftar di SMK 

Negeri 2 Salatiga dikarenakan siswa yang berasal dari 

luar Kota Salatiga takut tidak bisa diterima sehingga 

lebih memilih sekolah lain yang lebih menjanjikan di 

kabupaten sekitar Salatiga. 

 

5.1.4 Produk program promosi sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga . 

Program promosi SMK Negeri 2 Salatiga belum 

berdampak signifikan terhadap animo siswa baru untuk 

mendaftar dan melanjutkan di sekolah ini. Hal ini bisa 

dilihat dari hasil PPDB SMK Negeri 2 Salatiga yang terus 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal 

tersebut bukan karena program promosi yang tidak baik 

tetapi ada beberapa faktor menjadi penyebabnya antara 

lain adalah ; pengelolaan program yang kurang baik, 

pemilihan SDM dalam melaksanakan yang kurang tepat, 

kebijakan Pemkot Salatiga yang tidak mendukung atau 

menguntungkan SMK Negeri 2 Salatiga dan adanya 

Black Campign dari luar atau Kompetitor tentang biaya 

pendidikan yang mahal di SMK Negeri 2 Salatiga. 
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5.2. Implikasi 

Implikasi bisa dibuat dan dirumuskan 

berdasarkan hasil temuan penelitian yang merupakan 

konsekuensi untuk mencapai kondisi ideal yang 

diinginkan dalam melaksanakan program promosi di 

SMK Negeri  Salatiga agar animo siswa baru yang 

melanjutkan di SMK Negeri 2 Salatiga bisa terus 

ditingkatkan dari tahun ke tahun. 

 

5.2.1 Konteks program promosi sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga . 

Kebijakan program promosi sekolah  sudah 

sesuai dengan kondisi riil yang dialami oleh semua 

lembaga pendidikan termasuk SMK Negeri 2 salatiga. 

Kebijakan program yang dituangkan dalam RAKS 

sekolah juga merupakan landasan yang kuat agar 

program bisa terlaksana, akan tetapi perlu diimbangi 

dengan sumber dana yang cukup mengingat dana 

promosi sekolah hanya sebesar 9,16 % dari pos 

anggaran unit Humas dan Industri atau 0,17 % dari pos 

anggaran RKAS sekolah hal ini yang membuat promosi 

kurang bisa berjalan maksimal karena alokasi dana 

yang minim, kemudian evaluasi dan pengawasan yang 

kontinyu dan banyak menyerap masukan – masukan 

baik dari steakholder  tokoh masyarakat maupun DUDI 

agar tujuan yang ditargetkan bisa tercapai, jangan 

sampai program ini hanya merupakan program rutin 

tahunan. 
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5.2.2 Input program promosi sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga . 

Input standar mutu pendidikan sudah baik 

tetapi masih perlu ditingkatkan khususnya kualifikasi 

tenaga pendidik yang belum sesuai dengan kualifikasi 

pendidikannya, perlu mengevaluasi penambahan tenaga 

pendidik outsortsing jika guru PNS sudah mencukupi. 

Kemudian untuk standar pelayanan sarpras dan PBM 

juga perlu ditingkatkan, sedangkan standar pembiayaan 

sekolah yang masih dianggap mahal oleh sebagian 

masyarakat bisa dicarikan solusi atau subsidi silang 

sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat golongan 

menengah ke bawah. 

 

5.2.3 Proses program promosi sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga . 

Proses pelaksanaan program promosi sekolah di 

SMK Negeri 2 Salatiga sudah cukup baik, tetapi perlu 

diimbangi dengan pengawasan dan evaluasi yang 

kontinyu agar target bisa tercapai seperti yang sudah 

direncanakan. Selain itu harus terjalin kesamaan visi 

misi diantara pelaku kebijakan dengan adanya 

komunikasi yang rutin untuk menjaga kekompakan dan 

kebersamaan dalam melaksanakan program dan juga 

diperlukan terobosan-terobosan baru untuk 

memaksimalkan program promosi yang sudah 

direncanakan. Contohnya adalah dengan melibatkan 

siswa berprestasi atau alumni yang sudah sukses dalam 
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bekerja untuk diajak melaksanakan promosi langsung 

ke SMP sasaran. 

 

5.2.4 Produk program promosi sekolah untuk 

meningkatkan animo siswa baru SMK Negeri 2 

Salatiga . 

Pelaksanaan program promosi sekolah 

merupakan salah satu sarana untuk mengenalkan 

produk sekolah kepada calon siswa baru dengan tujuan 

meningkatkan animo siswa baru mendaftar di SMK 

Negeri 2 Salatiga. Hal ini perlu diimbangi dengan kinerja 

pelaksana kebijakan dan manajemen sekolah secara 

konsisten agar tujuan yang sudah ditargetkan bisa 

tercapai. 

 

5.3. Saran dan Rekomendasi 

Evaluasi program promosi sekolah  adalah 

kegiatan yang harus dilakukan secara kontinyu agar 

segala hambatan dan permasalahan yang ada bisa 

segera dicarikan solusinya sehingga target yang 

direncanakan bisa tercapai. Untuk itu ada beberapa 

saran atau rekomendasi yang bisa diberikan bagi 

pengambil kebijakan dan pelaku pendidikan di SMK 

Negeri 2 Salatiga dan untuk penelitian selanjutnya. 

 

5.3.1 Bagi SMK Negeri 2 Salatiga 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan untuk manajemen SMK Negeri 2 Salatiga atau 

Kepala Sekolah dalam merumuskan kebijakan strategis 
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tentang program promosi sekolah ke depan dengan jalan 

sebagai berikut :  

1. Perencanaan program promosi harus disusun 

secara cermat sehingga bisa meminimalkan 

hambatan yang muncul. 

2. Jadwal promosi sekolah ke SMP sasaran bisa 

dicoba lebih dari sekali dalam satu tahun ajaran. 

3. Anggaran untuk biaya promosi sekolah masih 

sangat minim karena baru 9,16 % dari pos 

anggaran Humas dan Industri atau sebesar 0,168% 

dari RKAS sekolah hal ini harus ditingkatkan agar 

pelaksanaan ke depan bisa lebih maksimal. 

4. Pelaksanaan promosi dilakukan dengan baik dan 

konsisten dimulai dari pemilihan SDM yang tepat 

dan penggunaan strategi promosi yang efektif 

misalnya dengan melibatkan siswa berprestasi atau 

alumni yang sudah sukses bekerja. 

5. Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan cermat 

sehingga siswa bisa mengakses semua informasi 

dengan benar, hal ini untuk menangkal black 

campign yang masuk seperti contohnya biaya 

sekolah di SMK Negeri 2 Salatiga yang mahal, ini 

bisa dilakukan dengan mencantumkan nominal 

biaya pendidikan dalam informasi seperti dalam 

brosur, pamlet dll. 

6. Kuota untuk pendaftar jalur tryout dan Japenbakmi 

(raport) bisa ditingkatkan prosentasenya, hal ini 

untuk mencari calon siswa terbaik dengan minat 

yang tinggi. 

5.3.2 Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan 
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Dengan penelitian ini diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja guru maupun tenaga 

kependidikan dalam memberikan pelayanan prima 

kepada siswa, baik pelayanan dalam kegiatan PBM, 

administrasi maupun pelayanan kegiatan ekstra 

kurikuler sebagai sarana pengembangan diri siswa. 

Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan 

pencitraan dan kinerja guru dan tenaga kependidikan 

yang merupakan salah satu faktor yang bisa dijual 

dalam promosi sekolah. 

 

5.3.3 Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dilakukan dengan model evaluasi 

CIPP yang melibatkan banyak aspek dan komponen 

untuk diteliti baik itu pada unsur konteks, input, proses 

dan produk, tetapi pada penelitian ini lebih banyak dan 

dominan mengupas pada aspek proses. Untuk penelitian 

selanjutnya bisa digunakan metode yang lain sehingga 

bisa mengupas aspek yang lain secara berimbang 

dengan harapan hasilnya akan lebih baik dan lebih 

melengkapi. 
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