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ABSTRACT 

  This study aims to 1) describe the promotion PPDB in SMK N 2 Surakarta, 

2) describe the process of recruitment PPDB in SMK N 2 Surakarta, and 3) describe 

the follow up of the implementation of PPDB in SMK N 2 Surakarta.  

  This type of research is qualitative research design fenomologi. Data 

collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data 

analysis technique used is model of the flow. The validity of the data is checked with 

a method of triangulation and the adequacy of the reference method.  

  Results of the study were 1) this type of promotions that is used by SMK N 

2 Surakarta are the making of the official website of SMK N 2 Surakarta, making of 

leaflets and pamphlets, conducting with several partners and reporting by the media 

on SMK Negeri 2 Surakarta, 2) providing the best services in the process PPDB is 

the result of the application of quality management ISO 9001: 2008 that sustainable, 

and SMK N 2 Surakarta also collaborates with other stakeholders to support the 

professionalism of the school, 3) follow-up activities of PPDB SMK N 2 Surakarta 

as the implementation of school orientation that reflects the introduction of physical 

and social environment, and also the establishment of student character. Grading 

objectively resulting grouping students according to their interests, abilities, and 

intelligence. All kinds of activities that aim to support the creation of effective 

teaching and learning processes in the environment SMK N 2 Surakarta. 
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ABSTRAK 

  Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan promosi PPDB di SMK 

N 2 Surakarta, 2) mendeskripsikan proses dari perekrutan PPDB di SMK N 2 

Surakarta, dan 3) mendeskripsikan tindak lanjut dari pelaksanaan PPDB di SMK N 2 

Surakarta. 

  Jenis penelitian adalah kualitatif dengan desain penelitian fenomologi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
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dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model alur (flow model). 

Keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi dan metode kecukupan 

referensi.  

  Hasil dari penelitian adalah 1) jenis promosi yang digunakan oleh SMK N 

2 Surakarta adalah pembuatan web resmi dari SMK N 2 Surakarta, pembuatan 

leaflet dan pamflet, menggandeng beberapa mitra dalam melaksanakan kegiatan dan 

juga pemberitaan oleh media tentang SMK N 2 Surakarta. 2) pemberian layanan 

yang prima didalam proses PPDB merupakan hasil dari penerapan manajemen mutu 

ISO 9001: 2008 yang berkelanjutan, dan SMK N 2 Surakarta juga menggandeng 

mitra lain yang dapat menunjang profesionalisme sekolah. 3) kegiatan tindak lanjut 

dari PPDB SMK N 2 Surakarta seperti pelaksanaan orientasi sekolah yang 

mencerminkan pengenalan lingkungan fisik, sosial, dan juga pembentukan karakter 

siswa. Pengelompokan kelas yang objektif sehingga menghasilkan pengelompokan 

siswa sesuai dengan minat, kemampuan, dan intelegensi. Segala jenis kegiatan yang 

bertujuan agar mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang efektif di 

lingkungan SMK N 2 Surakarta. 

 

Kata kunci: promosi, perekrutan, orientasi 

PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sering disebut dengan SMK adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada pendidikan 

menengah, pada hakekatnya sekolah menengah kejuruan ini adalah sekolah yang mempersiapkan 

para peserta didiknya agar siap terjun di dunia kerja Kotsakis dalam Mofarki, (2012: 52) 

menyebutkan bahwa Istilah dari Pendidikan kejuruan adalah secara umum dan mencakup setiap 

bentuk pendidikan yang bertujuan untuk perolehan kualifikasi yang berkaitan dengan profesi 

tertentu.  Profesi yang maksudkan pada hal ini adalah profesi yang sesuai serta pengetahuan 

teknis, sehingga siswa dapat melatih sebuah profesi, seni atau kegiatan, secara independen dari 

usia dan tingkat pelatihan mereka, bahkan pada program pelatihan juga mengandung unsur 

pendidikan umum. 

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru merupakan unsur yang berpengaruh terhadap 

tujuan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka harus ada manajemen mutu yang 

menjamin proses penyaringan atau penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), peserta didik sangat berpengaruh terhadap mutu atau kualitas pendidikan. 

Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan bermutu, jika proses belajar – mengajar berlangsung 

secara menarik dan menantang sehingga peserta didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui 

proses belajar yang berkelanjutan. Proses pendidikan yang bermutu akan membuahkan hasil 
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pendidikan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan. Untuk mewujudkan pendidikan 

yang bermutu dan efisien perlu disusun dan dilaksanakan program-program pendidikan yang 

mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan, karena dengan kualitas pendidikan 

yang optimal, diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia yang dapat menguasai 

pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

terus berkembang.  

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru merupakan unsur yang berpengaruh terhadap 

tujuan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka harus ada manajemen mutu yang 

menjamin proses penyaringan atau penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), peserta didik sangat berpengaruh terhadap mutu atau kualitas pendidikan. Oleh 

karena itu proses dari penyaringan para calon peserta didik ini harus dilaksanakan dengan sangat 

terperinci untuk mendapatkan input peserta didik yang diinginkan dan juga mewujudkan tujuan 

dari sekolah itu sendiri. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas diperlukan 

manajemen pendidikan yang dapat memobilisasi segala sumber daya pendidikan. Manajemen 

pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan proses 

dan hasil belajar peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan dalam 

mengembangkan dirinya (Usman, 2013: 12). Bush (dalam Usman, 2013: 14) menyatakan bahwa 

manajemen pendidikan harus terpusat pada tujuan pendidikan. Tujuan ini memberikan arti 

penting terhadap arah manajemen. Manajemen diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan 

tertentu dalam kurun waktu tertentu.  

Perkembangan dan kemajuan dari teknologi yang semakin cepat memungkinkan 

kemunculan dari konsep dan strategi yang baru. Akan tetapi konsep dan strategi yang mampu 

diterima dan mudah diterapkan dalam mengatasi berbagai macam masalah dalam bidang 

manajerial. Satu diantara sedikit konsep yang berhasil menyita banyak perhatian para akademisi 

dan prkatisi, yaitu TQM (total quality management). Total Quality Management menurut 

Gaspersz (2011: 59) adalah, suatu cara meningkatkan kinerja secara terus menerus (continuously 

performance improvement) pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional 

dari suatu organisasi menggunakan semua sumber daya manusia yang tersedia.Sertifikat ISO 

sebagai salah satu bentuk pengakuan mutu, adalah salah satu alternatif yang memberikan 

harapan bagi upaya penjaminan mutu proses dan produk pendidikan di SMK, sehingga benar-

benar dapat selaras dengan kebutuhan. ISO menurut Indranata (2006: 6) adalah The International 
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Organitation for Standaritation adalah suatu federasi badan standar nasional seluruh dunia yang 

berasal lebih dari 100 negara, satu dari tiap negara. Penggunaan sertifikat ISO tidak akan 

merubah sistem internal pendidikan, melainkan justru memperkuat sistem itu sendiri dengan 

beberapa perkuatan, jadi dalam banyak hal sistem internal pendidikan tidak memerlukan banyak 

penyesuaian untuk mengadopsinya. 

SMK N 2 Surakarta merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan unggul di daerah 

Surakarta, terbukti dengan torehan prestasi yang telah di ukir oleh para siswa SMK N 2 

Surakarta. Salah satu bentuk dari pencapaian yang telah di raih oleh SMK N 2 Surakarta adalah 

membantu perkaitan mobil dari esemka mobil jenis sport utility vehicle (SUV) Esemka dengan 

kapasitas mesin 1.500 cc, salah satu karya dari siswa SMKN 2 sudah dijadikan mobil dinas di 

masa Wali Kota Solo Joko Widodo (Lince dan Sri, 2012). Rakitan mobil Esemka generasi 

pertama dikerjakan siswa SMKN 2, SMKN 5, dan SMK Warga Surakarta di bawah bimbingan 

Sukiyat, pemilik Bengkel Kiat Motor, yang menjadi mentor siswa SMK. Sebagai sekolah yang 

berstandar, maka SMK N 2 Surakarta juga melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru 

dengan standar penggunaan tes kesehatan dan psikologi. Untuk tes kesehatan dilakukan tim dari 

Parahita Diagnostic Center. Para calon siswa SMKN 2 Solo melakukan tes fisik seperti cek 

tinggi badan, tes buta warna, cek tato atau tindik, dan lain sebagainya (Novita. 2011). 

Penggunaan sebuah standar dengan menggandeng institusi lain untuk melaksanakan penerimaan 

peserta didik baru juga sangat berperan dalam terciptanya para calon siswa berprestasi 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan temuan penelitian terkait dengan: 1) promosi 

penerimaan peserta didik baru di SMK N 2 Surakarta 2) proses dari perekrutan penerimaan 

peserta didik baru di SMK N 2 Surakarta 3) tindak lanjut dari pelaksanaan penerimaan peserta 

didik baru SMK N 2 Surakarta. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian fenomologi, 

penelitian yang menunjukan bahwa data atau informasi yang dianalisis ataupun hasilnya berupa 

deskripsi tentang fenomena. Tempat penelitian yang dilaksanakan adalah SMK N 2 Surakarta 

dan lingkungan dari lapangan angkatan udara Adisoemarmo pada bulan Agustus sampai dengan 

September 2014. 

 Narasumber dari penelitian ini adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wakil 

kepala sekolah bagian Humin, Guru dan Siswa kelas X SMK N 2 Surakarta. Teknik 
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pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisa 

data yang digunakan adalah model alur (flow model) dan juga untuk keabsahan data 

menggunakan trianggulasi data dan juga metode kecukupan referensi menurut Lincoln dan Guba 

dalam Moleong (2006: 181) 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Promosi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK N 2 Surakarta Tahun 2014/2015 

  Berbagai macam cara dilakukan dalam rangka menarik minat para pelanggan 

untuk membuat mereka memilih SMK N 2 Surakarta sebagai sekolah tujuan. Berdasarkan 

pada Huriyati (2008: 162) promosi jasa pendidikan yang telah dilaksanakan oleh SMK N 2 

Surakarta terbagi menjadi Mass Selling, Public Relation dan Direct Marketing. Mengacu 

pada persaingan antar lembaga sekolah bahwa sekolah harus benar - benar bisa berkembang 

pada pasar yang dimasukinya. Hal seperti ini juga dijelaskan oleh Stimac dan Simic (2012: 

23) yang berpendapat dalam penelitianya bahwa pasar kontemporer ditandai dengan 

berbagai perubahan dan dinamis, mengharuskan semua perusahaan dan institusi 

mengembangkan kapasitas mereka untuk reaksi yang cepat dan fleksibel, bertahan dan 

mengembangkan kemampuan kompetitif di pasar yang mereka layani. Maka dari itu bentuk 

pelaksanaan promosi yang dilaksanakan sangat beragam, tidak hanya sebagai bentuk dari 

perubahan dan pengembangan kapasitas mereka dalam pasar tetapi juga menyebarkan citra 

yang dimiliki oleh SMK N 2 Surakarta untuk mengubah opini dari masyarakat. 

  Pelaksanaan PPDB di SMK N 2 Surakarta belangsung secara off-line, itu artinya 

para peserta harus langsung datang ke sekolah yang dituju dan melakukan interaksi secara 

langsung. Oleh sebab itu SMK N 2 Surakarta berusaha agar segala promosi yang 

dilaksanakan baik menggunakan media elektronik maupun non-elektronik dapat diterima 

dengan baik oleh masyarakat luas. Ardhi (2015: 90) meneliti tentang pendaftaran PPDB 

online yang dilaksanakan oleh SMA Negeri Yogyakarta, pada sekolah yang bersangkutan 

sosialisasi dari PPDB online yang dilaksanakan dibantu oleh Dinas Pendidikan kota 

Yogyakarta. Hasil dari PPDB online yang berlangung mendapat presentase diatas 90% yang 

berarti PPDB online yang dilaksanakan berlangung dengan sangat baik. Maka dari itu SMK 

N 2 Surakarta berusaha memanfaatkan segala sumber daya yang miliki dan juga peningkatan 

mutu pendidikan demi tercapainya target dari promosi pendidikan dari SMK N 2 Surakarta. 
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  Pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki juga dapat mendukung 

dalam pelaksanaan dari promosi itu sendiri, SMK N 2 Surakarta memiliki website yang 

selalu update informasi yang terkandung didalamnya, sehingga baik orang tua siswa atau 

masyarakat luas dapat memantau apa saja yang terjadi atau diperoleh oleh SMK N 2 

Surakarta. Hal ini juga dilaksanakan oleh SMK Muhammadiyah 2 Jatinom Klaten (Kusuma, 

2016: 9) yang menggunakan radio sekolah untuk menyebarkan informasi PPDB mereka, 

selain itu juga SMK Muhammadiyah 2 Jatinom mengadakan try out atau latihan ujian akhir 

terhadap siswa siswi SMP yang juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan sebagai mitra 

sekolah. Pada saat pelaksanaan try out juga bisa di laksanakan penyebaran brosur sebagai 

kegiatan dari promosi jasa pendidikan. 

  Kegiatan yang dilaksanakan langsung berinteraksi dengan masyarakat 

berpengaruh dalam menciptakan kesan yang positif dimasyarakat, jika pada SMK 

Muhammadiyah 2 Jatinom melaksanakan try out, SMK N 2 Surakarta menggandeng stasiun 

tv lokal untuk menayangkan acara wisuda Teknisi Madya sehingga dapat disaksikan oleh 

masyarakat luas. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Maciag, 

Folga dan Smykla (2013:  179) ekspresi dari kreativitas dan kewirausahaan akademi adalah 

penciptaan yang unik, mereka menganalisis dari penggunaan acara olahraga untuk 

mengubah citra sekolah di lingkungan internal dan eksternal. Peristiwa yang terjadi dapat 

membantu terutama dalam hubungan sekolahan dengan masyarakat, bagaimana persepsi 

masyarakat akan membuat reputasi dari sekolah juga akan meningkat dengan sendirinya. 

  Pemanfaatan leaflet dan pamflet juga digunakan oleh SMK N 2 Surakarta dalam 

media promosi mereka, dalam pembuatan leaflet dan pamflet SMK N 2 Surakarta dapat 

menyertakan apa saya yang miliki oleh SMK N 2 Surakarta seperti fasilitas, kualitas guru - 

guru yang mengajar, standar mutu sekolah dan lain - lain. Hal ini dapat membuat opini yang 

positif dari  masyarakat yang mengetahui apa saja yang ada di SMK N 2 Surkarta dan juga 

dapat untuk meningkatkan manajemen merek dari SMK N 2 Surakarta. Beneke (2011: 37) 

dalam penelitianya berpendapat bahwa manajemen merek memiliki peran untuk bermain 

dalam konstruksi hubungan antara institusi dan pemangku kepentingan utama, serta 

meningkatkan eksposur lembaga di masyarakat yang dilayaninya. Sudah selayaknya jika 

promosi - promosi yang dilaksanakan juga menyertakan mutu yang dimiliki sekolahan 

sebagai pemberi kesan yang positif dan juga meningkatkan merek dari SMK N 2 Surakarta. 
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  Pemasaran jasa pendidikan tidak hanya dengan menggunakan berbagai macam 

media didalam menyebarkan informasi terkait dengan sekolahan ataupun prestasi yang 

sudah diraih, dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggan maka 

para pelanggan secara tidak langsung akan memberikan respon kepada para orangtua 

mereka masing - masing. Dalam hal ini opini publik juga berpengaruh dalam promosi jasa 

pendidikan yang dilaksanakan, secara tidak langsung pemberitaan tentang SMK N 2 

Surakarta yang menjadi salah satu dari sekolah yang ikut dalam merakit mobil ESEMKA, 

sehingga SMK N 2 Surakarta menjadi salah satu perbincangan bahwa SMK N 2 Surakarta 

menjadi sekolah favorit dikalangan masyarakat Surakarta.  

  Kegiatan yang menunjang dalam bidang intern dan ekstern sepertinya sudah 

dilaksanakan oleh SMK N 2 Surakarta didalam programnya untuk melaksanakan pemasaran 

jasa pendidikan. Mengacu pada hal tersebut maka sangat penting didalam melaksanakan 

pemasaran jasa pendidikan sebagai salah satu tujuan dari bagaimana SMK N 2 Surakarta 

dapat mempertahankan reputasi dan bisa mendapatkan input yang berkualitas untuk repetisi 

yang dapat menunjang mutu dari SMK N 2 Surakarta dari tahun ke tahun. 

2. Proses Perekrutan Penerimaan Peserta Didik Baru SMK N 2 Surakarta Tahun 

2014/2015 

  Pemberian pelayanan yang maksimal dalam kegiatan penerimaan peserta didik 

baru yang tidak hanya dilaksanakan oleh komponen - komponen sekolah saja, akan tetapi 

menggandeng komponen dari luar sekolah dalam rangka peningkatan mutu dari penerimaan 

peserta didik baru yang dilaksanakan oleh SMK N 2 Surakarta. Lockhart dalam Suss (2013: 

47) yang menyatakan bahwa pemasaran sekolah adalah cara untuk melakukan sesuatu yang 

mengekspresikan murid, orang tua, anggota staf, dan masyarakat bahwa sekolah 

didedikasikan untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat dengan tingkat tertinggi 

mungkin. Semua dilakukan oleh SMK N 2 Surkarta karena penerapan mutu dari ISO 9001: 

2008 yang nantinya tidak hanya berdampak pada sekolah tetapi juga secara tidak langsung 

berpengaruh kepada pelanggan yang bersangkutan. 

  Penerimaan peserta didik baru memiliki beberapa faktor yang menjadi 

pertimbangan mengapa calon siswa memilih sekolah yang akan mereka tempati untuk 

menimba ilmu tiga tahun kedepan, diantaranya ialah support dari orang tua, kualitas 

pelayanan yang diberikan, dan status sekolah mengenai mutu pendidikan yang dimilikinya. 
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Standar mutu ISO 9001: 2008 memberikan perbedaan pada pelayanan yang diberikan, dalam 

penerapanya standar mutu ISO 9001: 2008 memberikan kepuasan pelanggan adalah prioritas 

yang utama harus dilakukan. Pemberian pelayanan yang maksimal dengan menggerakkan 

komponen - komponen sekolah bertujuan untuk mendapatkan respon yang terbaik oleh 

masyarakat. Pemberian "label" akreditasi atau standar mutu dilaksanakan oleh lembaga lain, 

tetapi dalam hal ini penilaian oleh masyarakat juga dipandang penting dalam menjaga 

reputasi yang sudah dimiliki oleh sebuah sekolah. 

 Orang tua memiliki andil didalam mengambil keputusan bagi anak mereka untuk 

memutuskan tentang sekolah mana yang akan mereka pilih nantinya. Besar harapan agar 

nantinya anak dapat memiliki masa depan yang cerah, pastinya hal ini menjadi sesuatu yang 

wajar bagi setiap orang tua siswa. Ngatinah (2011: 13) kegiatan PPDB melibatkan berbagai 

macam unsur seperti orang tua calon peserta didik dan masyarakat, maka dari itu pandangan 

mereka tentang apa yang mereka terima dapat berpengaruh terhadap penilaian mereka 

terhadap mutu yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Maka dari itu dampak secara tidak 

langsung terhadap penerapan dari standar mutu ISO 9001: 2008 yang berorientasi pada 

kepuasan pelanggan mempengaruhi proses dari PPDB SMK N 2 Surakarta yang harus 

maksimal dalam pelayananya. 

 Pada kasus ini orang tua mengadapi berbagai macam permasalah didalam 

mengarahkan anaknya untuk mengambil keputusan yang tepat bagi anaknya. Keputusan 

yang akan diambil orang tua terkait dengan sekolahan manakah yang cocok untuk anaknya, 

agar mereka juga bisa mewujudkan cita - citanya. Rafiq dan rekan - rekan peneliti (2013: 

209) mengasusmsikan bahwa prestasi akademik siswa tidak hanya tergantung pada kualitas 

sekolah dan guru, bukan sejauh mana keterlibatan orang tua memiliki peran penting untuk 

bermain dalam prestasi akademik anak-anak mereka. Hal ini juga di jelaskan oleh Amer dan 

Jamil (2012: 430) dalam penelitianya bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif dari 

motivasi dan pengaruh dari orang tua  terhadap pencapaian pendidikan siswa. Oleh sebab itu 

peran sekolah juga sangat penting untuk menunjukan kapabilitasnya di mata masyarakat 

luas, sehingga tercipta citra yang positif agar nantinya para orang tua dapat mempercayakan 

anaknya di sekolahan yang akan mereka tuju. 

 Sekali lagi ISO 9001: 2008 menjadi sebuah standar mutu yang mempengaruhi 

jalanya PPDB di SMK N 2 Surakarta, standar mutu yang memprioritaskan kepuasan 
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konsumen sebagai suatu hal yang sangat penting. Hadijaya (2015: 61)  menjelaskan bahwa 

ada banyak sekali manfaat yang diperoleh sekolah yang mengimplementasikan ISO 9001: 

2008, salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan kepentingan publik dalam 

menarik perhatian orangtua calon peserta didik untuk mendaftarkan putra dan putri mereka 

di SMK N 2 Surakarta. Hal ini berhubungan dengan bagaimana caranya SMK N 2 Surakarta 

dapat mendapatkan reputasi berkembang di pasar yang mereka jalani. 

 Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru juga didukung dengan peran serta 

perangkat sekolah demi terlaksananya PPDB yang lancar dan tertib, salah satu contoh ialah 

peran serta para siswa yang tergabung dalam OSIS SMK N 2 Surakarta yang turut 

membantu para calon peserta pendaftaran. Siswa OSIS SMK N 2 Surakarta bertugas dalam 

memberikan informasi terkait dengan PPDB yang dilaksanakan, misal pada calon peserta 

yang tidak mengetahui lokasi atau gedung yang ditunjuk untuk pelaksanaan tes psikologi 

dan kesehatan, persyaratan yang harus dipenuhi selama pendaftaran, dan lain - lain. 

 Penerimaan peserta didik baru di SMK N 2 Surakarta berlangsung secara offline, 

dibedakan menjadi penerimaan peserta didik baru untuk GAKIN dan peserta reguler. 

Perbedaan yang dimaksud ialah perbedaan pendaftaran karena adanya kondisi khusus dan 

juga peraturan daerah yang berlaku. Pelayanan yang diberikan terhadap peserta GAKIN 

tetap saja sama seperti yang diperoleh oleh peserta reguler, misalnya saja pada pelaksanaan 

tes yang dilaksanakan seperti tes psikologi dan tes kesehatan. Tes yang dilaksanakan juga 

bertujuan agar SMK N 2 Surakarta mendapatkan input yang diinginkan, sehingga proses 

belajar mengajar di SMK N 2 Surakarta dapat berjalan dengan baik dan juga mutu 

pendidikan yang dimiliki tetap terjaga. Oleh karena itu serangkaian tes yang dilaksanakan 

tidak hanya mencacu pada tujuan dan sasaran sekolah saja akan tetapi dengan bantuan pihak 

ketiga akan diperoleh sebuah keobjektifasn yang lebih tinggi. 

 Objektifitas secara menyeluruh merupakan salah satu komponen dalam 

menentukan apakah calon peserta didik yang mendaftar sudah layak atau belum untuk dapat 

menjadi salah satu murid dari SMK N 2 Surakarta. Selaras dengan penelitian yang 

dilaksanakan Ardhi (2015: 91) PPDB yang dilaksanakan secara online juga memerlukan 

sebuah objektifitas, transparan, akuntabel dan kompetitif agar PPDB yang dilaksanakan 

memiliki tujuan dan sasaran. Berbeda dengan sekolah tempat penelitian yang dilaksanakan 

oleh Iskandar (2011: 72) yang tidak melewati seleksi dalam proses PPDB yang dilaksanakan 
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oleh sekolah tersebut yang menjadikan input dari kualitas siswa yang kurang memadahi. 

Oleh karena itu, menggandeng salah satu mitra kerja lain juga merupakan suatu bentuk 

profesionalisme kerja didalam SMK N 2 Surakarta mendapatkan input calon peserta didik 

baru yang diinginkan dan juga salah satu cara agar menjaga mutu dan prestasi yang dimiliki 

oleh SMK N 2 Surakarta. 

 Mengaudit sekolah baik dari dalam maupun dari luar butuh sebuah standar 

didalam menentukan keberhasilan dari standar mutu yang diadaptasi, pelaksanaan berbagai 

macam kegiatan yang bertujuan mengikat para konsumen juga semata - mata dilakukan agar 

para konsumen tidak mengalami kekecawaan pada jasa yang ditawarkan. SMK N 2 

Surakarta pada dasarnya memiliki pondasi struktur organisasi yang baik, dibalut dengan 

standar mutu yang membuatnya semakin megah dan kokoh diharapkan juga dapat direspon 

baik oleh para pelanggan pengguna jasa pendidikan. Melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar agar dapat terlaksana dengan baik juga memerlukan sebuah input yang baik, 

proses yang berkualitas dan pada akhirnya akan menghasilkan output yang berkualitas juga. 

Hal ini yang sedang dilaksanakan oleh SMK N 2 Surakarta dalam hal peningkatan mutu 

sekolah dan juga mendukung repetisi dari kegiatan belajar mengajar yang ada di SMK N 2 

Surakarta. 

3. Tindak Lanjut Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMK N 2 Surakarta 

  Tindak lanjut dari pelaksanaan PPDB SMK N 2 Surakarta terbagi menjadi 

beberapa kegiatan, seperti proses daftar ulang, orientasi sekolah dan pengkelompokan siswa 

yang nantinya dilaksanakan pada proses orientasi. Mayhew, Varderlien dan Kim (2010: 325) 

menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama pertama program awal tahun yang sering 

dimasukkan kegiatan orientasi adalah untuk mengajari siswa tentang informasi yang bersifat 

mendidik yang diperlukan untuk menyatukannya ke dalam komunitas sekolahan. Informasi 

inilah yang nantinya akan menuntun para peserta didik untuk mempersiapkan dirinya 

mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekolah yang akan mereka tempati dan juga beserta 

dengan komponen - komponen yang melengkapinya. 

  Para calon peserta didik baru yang sudah lulus dari tes yang diadakan oleh SMK 

N 2 Surakarta lalu mengikuti proses daftar ulang untuk melengkapi berkas - berkas dan 

pesyaratan yang lainya, pada proses daftar ulang inilah pertemuan antar pihak sekolah dan 

para orang tua dari calon peserta didik baru. Oleh sebab itu sangat penting bagi pihak 
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sekolah untuk memberikan impresi pertama yang penting untuk menarik minat dari para 

orang tua calon peserta didik baru di SMK N 2 Surakarta, sebelum para peserta didik baru 

mengikuti kegiatan masa orientasi yang diadakan oleh sekolah sebagai bentuk dari 

pengenalan lingkungan sekolah terhadap para peserta didik baru SMK N 2 Surakarta. 

  Program orientasi sekolah adalah program agar agar peserta didik lebih mengenal 

diri mereka sendiri bagaimana mereka nantinya bersikap lingkungan barunya dan mengenal 

lingkungan sekolah seperti pemanfaatan layanan fasilitas sekolah (Imron, 2011: 74). Pada 

temuan penelitian yang dilakukan oleh Mayhew, Vanderlien, dan Kim (2010: 341) bahwa 

ada anggapan bahwa orientasi adalah masa - masa yang menyenangkan bagi para peserta 

didik baru sebelum mereka menerima pelajaran di sekolah. Tingkat kepuasan dan informasi 

dari siswa dijadikan acuan dalam mengukur tingkat keefektifitasan dari program orientasi 

yang dilaksanakan. Masa orientasi bukan hanya kegiatan yang penting untuk membantu para 

peserta didik baru melewati masa transisi mereka, tetapi juga membantu sebuah sekolah 

ataupun universitas didalam mendukung mereka meraih akuntabilitas pendidikan yang lebih 

tinggi. 

  Orientasi yang dilaksanakan oleh SMK N 2 Surakarta terbagi menjadi dua jenis 

yaitu, orientasi ruang dan orientasi luar ruang. Orientasi ruang yaitu orientasi yang 

dilaksanakan di lingkungan SMK N 2 Surakarta, yang berfungsi sebagai pengenalan para 

peserta didik baru kepada lingkungan sekolah yang akan mereka tempati. Bagaimana 

mereka nantinya akan menyikapi tentang komponen - komponen yang ada di lingkungan 

SMK N 2 Surakarta, seperti  fasilitas sekolah, organisasi sekolah, guru, karyawan dan juga 

para peserta didik senior. Bagi guru sangat penting bagaimana mereka mengenal para 

peserta didik baru yang nantinya akan menjadi anak didik mereka. Bagi para senior juga bisa 

mengamati para junior mereka, bahwa nantinya mereka juga akan ditunjuk oleh para senior 

sebagai penerus mereka di sebuah organisasi atau ekstrakulikuler sekolah dimasa yang akan 

datang. 

  Program orientasi ruang dilaksanakan selama enam hari, selama enam hari peserta 

didik diberi pembekalan terkait dengan lingkungan sekolah baik itu lingkungan sosial 

maupun lingkungan fisik. Seperti pada Collins dan Dodsworth (2011: 7) dalam penelitianya 

bahwa untuk mendapatkan perhatian mahasiswa tahun pertama selama minggu orientasi, 

pustakawan Waterloo fokus pada pengenalan positif perpustakaan untuk membantu 
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mengurangi perasaan cemas siswa terhadap perpustakaan dan untuk mendukung 

kenyamanan yang lebih besar dan keakraban dengan perpustakaan. Pada penelitianya 

pustakawan Waterloo mencoba berbagai cara agar para peserta didik baru lebih akrab 

dengan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh sekolah yaitu perpustakaan. Maka dari itu 

penyampaian materi pada setiap sesinya harus diperkuat agar memberi kesan nantinya 

kepada peserta didik baru.  

  Kasus yang dialami oleh pustakawan Waterloo begitu orientasi selama seminggu 

berakhir dan siswa sudah mulai memulai kelas mereka, siswa tidak dapat mengingat semua 

informasi yang mereka paparkan selama orientasi. Namun, kemungkinan besar mereka akan 

ingat kesan umum atau perasaan tentang perpustakaan. Jika  kesan ini adalah suatu yang 

positif, hal itu dapat menciptakan landasan bagi pembelajaran dan keterlibatan kedapanya 

dengan meningkatkan kemungkinan bahwa siswa akan memanfaatkan perpustakaan di masa 

depan. Pemberian materi yang berkesan bagi para peserta didik baru bukanlah hal yag 

mudah, setidaknya pemateri telah memberikan materi mereka dengan berbagai macam 

variasi. Nantinya para peserta didik menganggap bahwa masa orientasi yang mereka jalani 

adalah kegiatan yang penting bagi peserta didik baru untuk pengenalan dirinya dan juga 

dengan lingkunganya, sehingga para peserta didik baru tidak hanya menganggap bahwa 

kegiatan ini adalah kegiatan yang hanya bersifat bersenang - senang. 

  Selanjutnya materi yang bertujuan untuk pengenalan diri terhadap teman sebaya 

atau pembentukan karakter dilaksanakan pada orientasi luar ruang, pelaksanaan orientasi 

luar ruang berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 13 agustus sampai dengan 14 

agustus 2014. Pelaksanaanya akan bekerja sama dengan para personil TNI AURI dari lanud 

Adisoemarmo. Kamarudin (2012: 228) menjelaskan bahwa pendidikan karakter berperan 

penting bagi pertumbuhan individu manusia secara keseluruhan dan harus dilakukan sejak 

dini, pada hakekatnya sekolah menengah kejuruan adalah sekolah yang mempersiapkan para 

peserta didiknya agar siap terjun di dunia kerja maka dari itu pembentukan karakter sangat 

penting dilaksanakan pada saat peserta didik baru pertama kali akan mengenal sekolah 

mereka.  

  Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kamarudin ini tidak langsung 

mengubah karakter siswa, namun diharapkan untuk memberikan warna positif dalam 

suasana belajar. Untuk masa depan, desain pendidikan karakter harus dilakukan dengan 
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komitmen yang tinggi dan perbaikan terus-menerus dari bisnis yang dilakukan. Setelah 

melalui proses yang panjang para peserta didik akhirnya dapat melaksanakan proses 

pembelajaran yang ada di SMK N 2 Surakarta, berbagai macam bentuk pembekalan baik itu 

secara informasi, soft skill, dan pengalaman diharapkan bisa menjadi modal awal untuk para 

peserta didik baru didalam menjalani kegiatan pembelajaran yang ada di SMK N 2 

Surakarta.  

SIMPULAN 

 Berdasarkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan telah ditemukan bahwa SMK N 2 

Surakarta sudah mengembangkan kapasitasnya didalam melaksanakan promosi jasa pendidikan 

untuk mendukung dari proses PPDB SMK N 2 Surakarta, promosi yang menjanjikan dalam 

bidang ekstern dan juga intern dari sekolahan dalam programnya untuk melaksanakan promosi 

jasa pendidikan. Kegiatan promosi juga dapat dilaksanakan pada agenda PPDB, penggunaan 

standar mutu ISO 9001: 2008 menjadi acuan pemberian layanan yang berbasis pada kepuasan 

pelanggan, sehingga tercipta mutu pelayanan PPDB  yang maksimal dan juga menggandeng 

beberapa mitra kerja sebagai bentuk dari profesionalisme dari pihak sekolah. Input yang 

didapatkan juga masih perlu diasah seperti pada pengelompokan para peserta didik baru yang 

sesuai dengan kemampuan, minat dan intelegensi dengan ditambahkanya proses orientasi yang 

memberikan pembekalan awal para peserta didik baru baik secara informasi, soft skill dan 

pengalaman diharapkan menjadi penunjang terciptanya proses belajar mengajar yang efektif di 

lingkungan SMK N 2 Surakarta. 
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