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Abstract 
This research is focus on “How are the promotion of vocational 
development models? It is divided into three sub focus: 1). How is the 
development  of promotion models of vocational infrastructures? 2). How is 
the development of promotion models of vocational services? 3). How is the 
development of promotion models of the vocational outputs? This is a 
qualitative research. The results of this research according are as follows: 
(1) Development of infrastructure promotion models most effectively done 
by percentage. Percentage would be more interesting if it comes with a 
documentary film or a company profile. 2). Model development promotion 
services performed with excellent service to the student internship 
placement of students, graduates and distribution of learner involvement in 
the production unit as well as service to the community by providing 
various kinds of assistance. 3). Promotion of vocational development model 
output is done by taking graduate who has been successful for the 
percentage of the SMP / MTs and give testimony of his success, holding 
exhibitions, production of goods and services, fashion shows and 
documenting these activities into a documentary film and upload to the 
school blog. 

  Key words: promotions, infrastructures, services, outputs 
 
  Pendahuluan 
 

Adanya kebijakan pemerintah tentang perbandingan jumlah Sekolah 

Menengah kejuruan (SMK) sebesar 70% dan Sekolah Menengah Umum 

(SMU) 30% mengakibatkan pertambahan jumlah SMK yang sangat besar. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mendirikan SMK di hampir semua 

kecamatan, dengan tujuan untuk menjadikan Sragen sebagai kota vokasi. 

SMK swasta baru juga banyak yang berdiri, bahkan ada beberapa SMU  

yang dialihfungsikan menjadi SMK.  
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Munculnya beberapa SMK di wilayah Gemolong dan sekitarnya, 

menimbulkan persaingan antar SMK dalam memperebutkan siswa, baik dari 

segi kualitas maupun kuantitasnya. Saat ini tercatat ada 17 SMK, baik 

negeri maupun swasta yang bersaing ketat dalam merebut pangsa pasar di 

wilayah Kecamatan Gemolong dan sekitarnya. Ketatnya persaingan antar 

SMK kadang menimbulkan persaingan yang kurang sehat antar pengelola 

SMK. Hal ini membuat para pengelola sekolah, utamanya sekolah swasta 

untuk selalu berupaya maksimum dalam mempertahankan eksistensinya. 

Upaya yang dilakukan oleh pengelola sekolah dalam mempertahankan 

eksistensi sekolah adalah dengan memberikan sarana prasarana yang 

memadai, pelayanan yang prima kepada stakeholder, serta memberikan 

output yang kompeten sehingga dapat diterima di bursa kerja. Masing-

masing pengelola SMK swasta harus mempersiapkan berbagai model 

promosi untuk memenangkan persaingan dalam mendapatkan peserta didik 

baru. Hal yang sama juga dilakukan oleh SMK Sukawati Gemolong, SMK 

Muhammadiyah 3 Gemolong dan SMK Muhammadiyah 6 Gemolong.  

Promosi SMK dilakukan untuk memperkenalkan sarana prasarana, 

layanan dan output SMK, sehingga menarik calon peserta didik baru, wali 

peserta didik maupun pengguna jasa SMK. Dengan kegiatan promosi 

diharapkan SMK tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan peserta 

didik baru. Model promosi SMK dilakukan dengan cara kontak langsung, 

kontak tidak langsung dan melalui kontak maya. Hasil penelitian  ini 

mendukung  dan melengkapi penelitian yang dilakukan oleh Malroutu, 

Y.Laksmi ; Tripp, Paula J (2008) yang menyebutkan bahwa strategi 
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perekrutan siswa pada Family Cunsumer Science terdiri dari kontak maya, 

kontak tidak langsung dan kontak langsung. 

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di SMK 

Sukawati Gemolong, SMK Muhammadiyah 6 Gemolong dan SMK 

Muhammadiyah 3 Gemolong.  Ketiga sekolah ini letaknya sangat 

berdekatan sehingga persaingan antar SMK sangat terasa. Fokus dari 

penelitian  ini  adalah Pengembangan Model Promosi SMK yang dibagi 

menjadi 3 sub fokus yaitu: (1).Pengembangan promosi sarana prasarana 

SMK; (2). Pengembangan promosi layanan SMK; dan (3). Pengembangan 

promosi output SMK. Berdasarkan ketiga subfokus tersebut, tujuan 

penelitian adalah: (1) Mendiskripsikan pengembangan model promosi 

sarana prasarana SMK. (2). Mendiskripsikan pengembangan model promosi 

layanan SMK. (3). Mendiskripsikan pengembangan model promosi output 

SMK.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus, yaitu penyelidikan mendalam (indepth study) mengenai suatu 

unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran 

terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut 

(Azwar, 2010: 8). Cakupan dari studi kasus disini hanya meliputi segmen-

segmen tertentu saja dan  terpusat pada beberapa faktor yang spesifik yang 

berkaitan dengan kegiatan promosi sekolah. Data dalam penelitian ini 
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diperoleh secara langsung dari beberapa narasumber yaitu dari WKS 

Kesiswaan dan WKS Humas SMK Sukawati Gemolong, WKS Kesiswaan 

dan petugas promosi SMK Muhammadiyah 6 Gemolong, WKS Humas dan 

WKS Kurikulum SMK Muhammadiyah 3 Gemolong dan observasi serta 

dari studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

dokumen pendukung dalam kegiatan promosi dan PPDB di SMK Sukawati 

Gemolong, SMK Muhammadiyah 6 Gemolong dan SMK Muhammadiyah 3 

Gemolong.  

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 

mendalam dengan narasumber untuk mendapatkan berbagai informasi 

mengenai model promosi sarana prasarana, layanan dan output SMK 

tersebut. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 

dokumen pendukung dalam kegiatan promosi dan kegiatan PPDB. Peneliti 

juga melakukan observasi pada ketiga SMK tersebut untuk mengetahui 

berbagai sarana prasarana, layanan dan output SMK. 

Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti melakukan validitas 

internal dan validitas eksternal dengan meningkatkan ketekukan dan 

perpanjangan pengamatan, sedangkan konfirmabilitas dan dependabilitas 

dilakukan secara bersamaan dengan mengadakan kros cek antara hasil 

wawancara dengan hasil studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 

dengan  reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data  /penarikan 

kesimpulan.       
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Hasil dan Pembahasan 

1. Pengembangan Model Promosi Sarana Prasarana SMK 

Pengembangan model promosi sarana prasarana di SMK Sukawati 

Gemolong dilakukan dengan cara membuat film dokumenter sekolah 

yang dapat diputar di SMP/MTs pada waktu mengadakan persentasi. 

Film dokumenter yang dibuat diskenario sedemikian sehingga berbagai 

sarana prasarana yang dimiliki sekolah tergambar dengan jelas. Dengan 

menggunakan cara ini diharapkan akan memberikan gambaran yang 

lebih nyata dan hidup bagi calon peserta didik.  Selain itu persentasi 

dengan menggunakan film lebih menarik sehingga isi dari persentasi 

akan semakin mudah dimengerti oleh peserta didik SMP/MTs.  

SMK Muhammadiyah 6 Gemolong melakukan pengembangan 

model promosi sarana Prasarana dengan mengadakan persentasi ke 

SMP/MTs di wilayah Gemolong dan sekitarnya. Hal ini dilakukan karena 

persentasi merupakan model yang paling efektif di beberapa sekolah di 

wilayah Gemolong, sehingga sekolah ini perlu menggunakan model ini 

dalam melakukan promosi. Dengan mengadakan persentasi diharapkan 

pihak sekolah akan bertemu langsung dengan calon peserta didik 

sehingga akan memberikan banyak informasi kepada calon peserta didik.  

Pengembangan model promosi sarana prasarana di SMK 

Muhammadiyah 3 Gemolong dilakukan dengan pembuatan company 

profile yang akan diputar pada saat melakukan persentasi di SMP/MTs 

dan sekaligus diunggah ke dalam website. Dengan media ini diharapkan 
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para peserta didik SMP/MTs  akan mendapatkan gambaran yang lebih 

nyata tentang sarana prasarana sekolah yang dipaparkan. 

Secara umum pengembangan model promosi sarana prasarana 

SMK dapat dilakukan melalui kontak langsung, kontak tidak langsung 

dan kontak maya. Kontak langsung dapat dimulai dengan 

memperkenalkan sarana prasarana SMK kepada masyarakat, dengan 

mengadakan berbagai event yang melibatkan masyarakat. Menurut 

Malroutu, Y.Laksmi ; Tripp, Paula J (2008), Rekruitmen siswa dapat 

diawali dengan mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa 

seperti tour, open house, berbagai kegiatan  lapangan. Event tersebut 

antara lain mengadakan lomba yang diikuti oleh peserta didik SMP/MTs. 

Keberhasilan perekrutan siswa dapat ditentukan dengan adanya jalinan 

kerjasama dengan SMP, SMA, SMK, kursus pengayaan, program yang 

komprehensif (Haskins, Awilda R; Kirk-Sanchez, Neva, 2006).  

Sasaran target persentasi harus ditambah. Sekolah perlu mencari 

calon peserta didik baru dari SMP/MTs yang sebelumnya belum 

memasok peserta didik baru. Menurut Robles, Marcel (2009), Strategi 

perekrutan siswa harus ditargetkan untuk menjangkau siswa dari 

berbagai daerah, memiliki tujuan agar program yang ditawarkan diikuti 

oleh siswa.  

Sekolah perlu mengirimkan guru untuk mengikuti workshop, 

MGMP, dan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

ketrampilan dan meningkatkan reputasi sekolah. Menurut Robles, Marcel 
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(2009), program ini akan meningkatkan status, kredibilitas dan reputasi 

dari lembaga pendidikan.  

Selain membuat brosur, pamflet dan kalender, perlu  dilengkapi 

dengan  baliho yang dapat dipasang di tempat-tempat strategis. Ukuran 

baliho yang besar akan menarik pemirsa, sehingga besar kemungkinan 

pesan yang disampaikan oleh sekolah akan dipertimbangkan oleh calon 

pelanggan. Menurut Robles, Marcel (2009), cara praktis untuk 

mengembangkan strategi perekrutan peserta kursus antara lain dengan 

mengoptimalkan periklanan, promosi dan target sasaran.  

Melalui kontak maya selain blog dan e-mail, perlu dibuat website 

interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna internet. Website 

harus senantiasa diperbarui untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Menurut Robles, Marcel (2009), Media yang tradisional seperti radio, 

TV, surat kabar, dan majalah yang telah digunakan pada promosi pada 

masa yang lalu, saat ini  tidak dapat digunakan lagi secara efektif karena 

siswa sekarang lebih suka mencari berbagai informasi melalui internet, 

online, melalui YouTube dan berbagai pesan singkat.  
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Gambar 01: Pengembangan Model Promosi Sarana Prasarana SMK  
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2. Model Promosi Layanan SMK 

SMK Sukawati Gemolong melakukan pengembangan model 

promosi layanan dengan meningkatkan pelayanan langsung kepada 

peserta didik dan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat 

dilakukan dengan membuka penyaluran tamatan dari luar SMK Sukawati 

Gemolong. Pelayanan kepada peserta didik dilakukan dengan 

meningkatkan kualitas pembelajaran, keramahan guru dan karyawan 

sekolah, kemudahan dalam pembayaran, penempatan Prakerin yang 

disesuaikan dengan program keahlian peserta didik dan mengunggah 

informasi lowongan kerja di blog SMK Sukawati Gemolong.  

SMK Muhammadiyah 6 Gemolong mendatangkan tamatan yang 

telah sukses untuk melakukan persentasi di SMK Muhammadiyah 6 

Gemolong. Tamatan yang telah sukses tersebut diharapkan dapat 

memberikan motivasi kepada peserta didik aktif sehingga peserta didik 

akan semakin mantap dan memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi 

persaingan dengan tamatan dari SMK lain. Motivasi yang didapat ini 

selanjutnya diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat untuk tetap 

menggunakan jasa SMK Muhammadiyah 6 Gemolong. Tamatan yang 

telah sukses menjadi tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam 

masyarakat sehingga perlu dilibatkan dalam kegiatan promosi (Alma, 

2008). Selain cara diatas, sekolah ini juga akan mengadakan persentasi 

ke SMP/MTs di wilayah Gemolong dan sekitarnya. Pada persentasi 

nantinya akan dipaparkan berbagai bentuk pelayanan sekolah yang 
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diharapkan dapat menarik minat calon peserta didik untuk melanjutkan 

ke SMK Muhammadiyah 6 Gemolong.  

Pengembangan model promosi layanan di SMK Muhammadiyah 3 

Gemolong dilakukan dengan melengkapi company profile dengan 

berbagai film dokumenter yang berkaitan dengan pelayanan kepada 

peserta didik seperti penempatan Prakerin, penyaluran tamatan dan 

pelibatan peserta didik dalam unit produksi. Company profile tersebut 

akan diputar pada setiap mengadakan persentasi ke SMP/MTs di wilayah 

Gemolong dan sekitarnya. Selain itu company profile tersebut juga akan 

digunakan untuk melengkapi  website sekolah, sehingga masyarakat 

pengguna akan mengetahui kemajuan dari sekolah. 

Secara umum pengembangan model promosi layanan SMK dapat 

dilakukan melalui kontak langsung, kontak tidak langsung dan melalui 

kontak maya, Kontak langsung dapat dilakukan dengan memberikan 

pelayanan prima kepada peserta didik dan masyarakat secara langsung. 

Sekolah juga dapat memberikan berbagai macam bantuan kepada 

masyarakat yang membutuhkan dan sponsor pada kegiatan yang 

dilakukan masyarakat secara massal.  

Pelayanan kepada peserta didik berupa pembelajaran yang 

menyenangkan, sistem pembayaran biaya pendidikan secara cara online, 

keramahan guru dan karyawan, penempatan Prakerin, penyaluran 

tamatan, jaminan asuransi, santunan bagi keluarga yang terkena musibah, 

peningkatan kedisiplinan, pengikutsertaan peserta didik dalam beragam 

perlombaan, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang 
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kurang mampu, pemberian beasiswa kepada peserta didik yang 

berprestasi mulai tingkat kabupaten hingga tingkat nasional dan lain-lain. 

Sekolah juga perlu membuat unit produksi yang dapat menampung 

alumni yang belum terserap di DU/DI. Unit produksi tersebut dapat 

berupa perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa yang dapat 

dikonsumsi langsung oleh masyarakat, seperti bengkel las, bengkel 

otomotif, warnet, toko, butik, konveksi, katering dan lain-lain yang 

disesuaikan dengan program keahlian masing-masing. Para pebisnis 

pendidikan harus memberikan pelayanan pada perekrutan dan 

mempertahankan langganan lama (Robles, Marcel, 2009). 

Promosi layanan SMK dapat dilakukan melalui kontak tidak 

langsung. Selain pembuatan brosur, pamflet dan kalender perlu dibuat 

baliho yang ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Pemasangan 

baliho di tempat-tempat strategis akan dilihat oleh masyarakat yang 

melewati tempat tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan 

periklanan, promosi dan target sasaran (Robles, Marcel, 2009). 

Promosi layanan melalui kontak maya dapat dikembangkan dengan 

membuat website interaktif. Sekolah menyediakan layanan melalui 

website interaktif yang memuat berbagai informasi tentang administrasi 

sekolah, jadwal kegiatan sekolah, penempatan Prakerin, penyaluran 

tamatan dan lain-lain.  Menurut Malroutu, Y.Laksmi ; Tripp, Paula J 

(2008), Website yang dinamis merupakan cara yang paling efektif dalam 

hal biaya pada peningkatan calon siswa baru. 
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Gambar 02: Pengembangan Model Promosi Layanan SMK  
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3. Model Promosi Output SMK 

Pengembangan model promosi output SMK Sukawati Gemolong 

dilakukan dengan cara menjalin ikatan dengan tamatan. SMK Sukawati 

Gemolong memiliki paguyuban alumni di beberapa kota seperti di 

Jakarta dan Semarang. Tamatan yang telah sukses didatangkan ke 

sekolah untuk memberikan motivasi kepada peserta didik aktif sehingga 

peserta didik tidak takut untuk bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta.  

Tamatan juga diajak untuk melakukan persentasi ke SMP/MTs di 

wilayah Gemolong. Tamatan yang telah sukses diminta untuk 

memberikan testimoni tentang kesuksesannya setelah lulus dari SMK 

Sukawati Gemolong. Dengan cara ini diharapkan calon peserta didik 

baru akan lebih yakin akan kualitas output dari sekolah ini.  

Pengembangan promosi juga dilakukan dengan membuat film 

dokumenter yang berisikan tentang testimoni dari tamatan yang telah 

sukses. Ungkapan langsung dari para tamatan ini akan meyakinkan calon 

peserta didik baru. Film dokumenter tersebut juga diunggah ke dunia 

maya untuk melengkapi blog sekolah. Data mengenai tamatan yang sudah 

terserap di DU/DI diunggah ke dalam website sekolah dan selalu 

diperbarui agar menarik minat masyarakat. 

Pengembangan model promosi output dari SMK Muhammadiyah 

6 Gemolong akan dilakukan dengan melakukan persentasi ke SMP/MTs 

di wilayah Gemolong. Melalui persentasi dapat disampaikan mengenai 

output sekolah yang berupa tamatan yang siap pakai dan diterima di 
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berbagai perusahaan swasta maupun pemerintah. Tamatan yang telah 

sukses jika memungkinkan akan diajak untuk ikut dalam kegiatan 

persentasi ke SMP/MTs di wilayah Gemolong dan sekitarnya untuk 

memberikan testimoni kesuksesannya. 

Pengembangan model promosi output di SMK Muhammadiyah 3 

Gemolong dilakukan dengan cara kontak langsung, kontak tidak 

langsung dan melalui kontak maya. Kontak langsung dilakukan dengan 

mengadakan kegiatan pameran hasil praktek peserta didik dan fashion 

show dari peserta didik dari program keahlian Tata Busana yang dapat 

dilihat secara langsung oleh calon peserta didik baru pada saat PPDB 

maupun wali peserta didik pada saat pengambilan raport. Kontak tidak 

langsung dilakukan dengan melengkapi company profile dengan kegiatan 

pameran dan  fashion show yang dapat diputar di SMP/MTs pada saat 

persentasi. Kontak maya dilakukan dengan melengkapi company profile 

dengan kegiatan pameran dan fashion show mengunggah ke blog 

sekolah.  

Secara umum pengembangan model promosi output SMK  dapat 

dilakukan melalui kontak langsung, kontak tidak langsung dan melalui 

kontak maya. Kontak langsung dapat dilakukan dengan pelibatan tamatan 

pada saat persentasi ke SMP/MTs. Pihak sekolah dapat menghubungi 

tamatan yang telah sukses untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

promosi sekolah, terutama ke sekolah asal masing-masing. Menurut 

Rowe, Fiona ; Stewart,Donald ; Patterson, Carla (2007), hubungan sosial 
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yang kuat dan rasa keterhubungan dalam komunitas sekolah telah  

terbukti memungkinkan untuk  pengembangan pendekatan atau 

serangkaian strategi intervensi. 

Promosi juga bisa dilakukan dengan memajang piala hasil lomba 

di setiap titik strategis yang mudah dilihat oleh para pengunjung SMK. 

Menurut Oplatka, Izhar (2009) Aktivitas pemasaran sekolah dapat 

dilakukan melalui  pameran. Semakin banyak piala yang dipasang berarti 

semakin banyak pula prestasi yang telah diraih oleh sekolah. Dengan 

banyaknya prestasi yang telah diraih oleh sekolah maka menandakan 

bahwa kualitas SMK tersebut semakin baik. Semakin baik kualitas suatu 

SMK, maka semakin dicari oleh stakeholdernya. Cara lain untuk 

mempromosikan output SMK dapat dilakukan dengan pembuatan barang 

produksi yang dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Barang-

barang produksi tersebut diberi label SMK sehingga masyarakat 

mengetahui hasil karya peserta didik SMK.  

Cara tidak langsung dapat dilakukan dengan mendata tamatan 

yang diterima di berbagai perusahaan swasta nasional, internasional 

maupun tamatan yang telah sukses berwiraswasta dan memasukkan ke 

dalam harian / majalah yang dapat dibaca oleh masyarakat luas. 

Informasi tentang hasil produksi SMK juga dapat dalam berita lewat 

mass media seperti TV, radio, harian dan lain-lain. Berita-berita tentang 

keterserapan tamatan dalam DU/DI dan hasil-hasil produksi SMK 

tersebut akan menimbulkan image yang positif bagi SMK. Menurut 

Malroutu, Y.Laksmi ; Tripp, Paula J (2008), hal yang paling penting 
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dalam perekrutan siswa adalah dengan melengkapi kembali sarana 

pemasaran antara lain yang berupa brosur, pamflet, selebaran, slide 

power point, dan berbagai informasi dalam papan buletin.  

Pembuatan company profile lengkap dengan film dokumenter 

yang memuat testimoni dari tamatan juga dipercaya akan sangat 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap SMK. Pengelola 

lembaga pendidikan harus memberikan pengertian bahwa ketrampilan di 

SMK memiliki hubungan yang relevan dengan kebutuhan, up to date, 

dan memberikan berbagai manfaat bagi siswa. Siswa harus 

mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis, 

pendidikan, dan kemasyarakatan (Robles, Marcel , 2009). 

Melalui kontak maya dapat diunggah berbagai informasi tentang 

output SMK utamanya keterserapan tamatan pada DU/DI dan berbagai 

data mengenai hasil karya nyata dari peserta didik SMK yang berwujud 

barang maupun jasa dalam unit produksi. Company profile yang 

dirancang bagus juga akan sangat menarik jika diunggah ke dalam blog 

sekolah. Media tradisional seperti radio, TV, surat kabar, dan majalah 

yang telah digunakan pada promosi pada masa yang lalu, saat ini  tidak 

dapat digunakan lagi secara efektif karena siswa sekarang lebih suka 

mencari berbagai informasi melalui internet, online, melalui YouTube 

dan berbagai pesan singkat (Robles, Marcel, 2009). 

 

 



17 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 03: Pengembangan Model Promosi Output SMK  
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Simpulan 

Pengembangan model promosi sarana prasarana SMK dilakukan melalui 

kontak langsung, kontak tidak langsung dan kontak maya. Kontak langsung dapat 

dilakukan dengan mengajak calon maupun wali peserta didik untuk melihat langsung 

sarana prasarana yang dimiliki oleh SMK pada saat PPDB,  pengambilan raport, 

tryout SMP dan melalui persentasi.  Persentasi merupakan model yang paling efektif 

dalam perekrutan peserta didik baru, sehingga SMK yang selama ini belum 

melakukan persentasi ke SMP/MTs perlu melengkapi model promosi dengan cara 

ini. Persentasi juga perlu dikembangkan agar lebih menarik yaitu dengan pemutaran 

film dokumenter atau company profile serta pembagian brosur yang langsung dapat 

dibaca oleh calon peserta didik baru. Kontak maya kurang efektif dalam perekrutan 

peserta didik baru, namun juga dilakukan untuk menambah model promosi. 

Pengembangan model promosi layanan SMK dilakukan dengan 

meningkatkan  pelayanan prima kepada peserta didik dan masyarakat melalui KBM, 

penempatan Prakerin, pemberian berbagai macam bantuan dalam kegiatan sosial 

serta pelibatan peserta didik dalam bisnis centre. Pelayanan prima oleh sekolah 

kepada peserta didik dan masyarakat selanjutnya didokumentasikan dan 

diinformasikan kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, kalender dan gethok 

tular serta melalui  kontak maya.  

Pengembangan model promosi output SMK dilakukan dengan cara 

mendatangkan tamatan yang sudah sukses untuk melakukan presentasi di SMP/MTs, 

produksi barang dan jasa SMK, penyampaian informasi tentang output SMK  pada 

waktu persentasi melalui brosur, pamflet, kalender dan film dokumenter atau 

company profile serta melalui kontak maya.  
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Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran untuk Kepala sekolah, guru 

dan peserta didik. Saran kepada Kepala sekolah antara lain: 1). Selalu melengkapi 

sarana prasarana SMK sesuai program keahlian yang dimiliki; 2). Mendelegasikan 

kepada guru yang benar-benar memiliki kompetensi dalam bidang promosi untuk 

melakukan persentasi di SMP/MTs; 3). Memfasilitasi pembuatan company profile 

atau film dokumenter sebagai media promosi; 4). Selalu mengajak kepada para guru 

dan karyawan untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada peserta didik dan 

masyarakat; 5). Meningkatkan kompetensi guru agar kualitas output meningkat dan 

dapat diterima oleh masyarakat; 6). Mendatangkan tamatan yang telah sukses untuk 

membantu kegiatan promosi.  

Saran kepada guru antara lain: 1). Menjaga dan menggunakan sarana 

prasarana dengan baik; 2). Meningkatkan kompetensi diri dengan berbagai cara; 3). 

Melaksanakan persentasi di SMP/MTs dengan baik dan tidak memberikan informasi-

informasi yang tidak benar; 4). Memberikan pelayanan prima kepada peserta didik 

maupun masyarakat; 5). Selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas output melalui 

KBM. 

Saran kepada peserta didik antara lain: 1). Menggunakan sarana prasarana 

SMK dengan baik; 2). Memberikan informasi tentang sarana prasarana, layanan dan 

output SMK kepada masyarakat agar SMK semakin diminati oleh masyarakat; 3). 

Belajar yang sungguh-sungguh agar setelah lulus menjadi tamatan yang kompeten 

sehingga dapat diterima di Perguruan Tinggi, DU/DI atau dapat berwirausaha sesuai 

dengan program keahliannya. 
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