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STRATEGI PROMOSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI 

SMP PGRI 14 BRANGSONG 

ABSTRAK 

Permasalahan pada penelitian ini yaitu SMP PGRI 14 Brangsong yang 

mengalami jumlah penurunan siswa setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh 

persaingan dengan sekolah-sekolah yang ada disekitarnya. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi promosi yang digunakan SMP 

PGRI 14 Brangsong dalam meningkatkan jumlah peserta didik. 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pungumpulan data 

dilakukan dengan wawancara yang didukung dengan observasi. Paradigma yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kontrukvisme. Subjek dalam 

penelitian ada tiga orang yang menjabat sebagai kepala sekolah, HUMAS dan 

panitia PPDB. Penelitan ini menggunakan  teori marketing mix 7P. 

Hasil dari penelitian ini yaitu strategi promosi yang dilakukan SMP PGRI 

14 Brangsong dalam meningkatkan jumlah peserta didik baru sekolah masih 

menggunakan strategi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Program yang 

digunakan juga sangat bergantung dengan sistem jemput bola dan pada 

kenyataanya tidak dapat menghasilkan siswa yang banyak. Kedua, image dari 

sekolah PGRI yang sudah dianggap masyarakat buruk, sehingga membuat mereka 

tidak ingin menyekolahkan anaknya disana. Ketiga, sistem zonasi yang 

seharusnya dapat meningkatkan jumlah siswa nyatanya membuat sekolah tidak 

mendapatkan siswa karena ada sekolah negeri dan MTS yang berdekatan. 

Keempat, jumlah siswa sekolah dasar yang lulus semakin berkurang membuat 

sekolah mengalami penurunan jumlah siswa. Kelima, MTS dengan sistem yang 

merekrut siswa sebanyak-banyaknya tanpa adanya saringan nilai membuat 

sekolah mengalami penurunan jumlah siswa. Berdasarkan penelitian ini, sekolah 

diharapkan dapat meningkatkan fasilitas yang dimiliki dan menjalin hubungan 

baik dengan masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak terpaku 

pada imagesekolah PGRI dan lebih selektif dalam menyaring informasi. 

Keterbatasan pada penelitian ini hanya meneliti satu sekolah tanpa meneliti lebih 

lanjut pada MTS. Sehingga perbandingan dari kedua sekolah tidak dapat 

dibuktikan dengan konkrit. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

tidak tertuju pada sekolah yang diteliti, tetapi meneliti sekolah lainnya sehingga 

mendapatkan fakta yang sebenarnya. 
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