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 Emha Ainun Nadjib, Gelandangan di kampung Sendiri, (Yogyakarta: PT Bentang 
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ABSTRAK 

 

 Ahmad Zulfahmi Alfarochi (1520410071), “Strategi Kerjasama Madrasah 

dengan Masyarakat dalam Pemasaran Jasa Pendidikan di MAN 4 Bantul”. Tesis. 

Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta,2017. 

 Latar belakang penelitian ini adalah strategi kerjasama MAN 4 Bantul dengan 

Pondok Pesantren/Panti Asuhan dalam mencari calon peserta didik, sehingga setiap 

tahunnya MAN 4 Bantul memiliki jumlah siswa yang stabil.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi kerjasama masyarakat 

dalam pemasaran jasa pendidikan di MAN 4 Bantul serta implementasi dari 

pemasaran jasa pendidikan melalui  kerja sama MAN 4 Bantul dengan masyarakat  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan cara 

berpikir induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pengecekan keabsahan data 

menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Adapun sumber data penelitian adalah 

kepala madrasah, staff humas, staff tata usaha dan guru. Teknik analisis data yang 

digunakan peneliti yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan & verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) strategi yang digunakan 

madrasah dalam kerjasama dengan masyarakat meliputi, identifikasi intern lembaga, 

merumuskan aspek yang perlu dimitrakan, mencari lembaga calon mitra, membuat 

kesepakatan dengan mitra kerja. (2) strategi pemasaran jasa pendidikan melalui 

kerjasama madrasah dengan masyarakat meliputi, identifikasi pasar, segmentasi pasar 

dan positioning, diferensiasi jasa pendidikan, komunikasi pemasaran, dan pelayanan 

sekolah. 

 

Kata Kunci       : Strategi Kerjasama, Madrasah dan Masyarakat, Pemasaran 

Jasa Pendidikan 
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 امتجريد

 اخلدمات جسويقاجملمتع يف  املدرسة و بني  الإسرتاثيجية امتؼاوهية( 1702112251) امفرايحأ محد ذوامفهم 

 هتول، يوكياكرات. امبحث. يوكياكرات: لكية ػمل امرتبية و ثأ هيلابملدرسة امؼامية الإسالمية احلكومية امرابع اب امتؼلميية

 .0215املؼلمني، جامؼة سوانن اكجلااك الإسالمية احلكومية يوكياكرات،

 املدرسة امؼامية الإسالمية احلكومية امرابع ابهتولمن   الإسرتاثيجية امتؼاوهيةخلفية امبحث من هذا امبحث هو 

س تتّب مجموع امطالب املدرسة امؼامية ا لإسالمية ثفؼل امتؼاوهية مع اجملمتع مبحث مرحش امطالب، ذلكل اإ

 احلكومية امرابع ابهتول بتطبيق امتؼاوهية يف لك س نة.

 جسويقاجملمتع يف  املدرسة و بني  الإسرتاثيجية امتؼاوهيةو امغرض من هذا امبحث هو موصف امبياانت غن 

 من امتؼلميية اخلدمات متسويق امتنفيذو  هتولابملدرسة امؼامية الإسالمية احلكومية امرابع اب امتؼلميية اخلدمات

 .اجملمتع مع امتؼاون خالل

ابس تخدام صورة امتفكري الإس تلراءية. و طريلة مجع امبياانت اميت هوع هذا مبحت هو حبث كيفّي،  أ  و أ مّ 

امفّّن  اس تخدهما امباخث يه ابملالحظة، و امللابةل، و مجع امواثئق. مّث طريلة حصة امبياانت يه طريلة امتثليث

مصادر امبياانت امبحث يه من مدير املدرسة، و كسم ادلػاية، و كسم الإدارة، و  أ ّما . وو ثثليث املصادر 

. طريلة حتليل امبياهت اميت اس تخدهما امباحث يه ختفيض امبياانت، غرض امبياانت، الإس تنتاج مؼمل املدرسة

 و امتحليق.

اميت اس تخدامهتا املدرسة امؼامية الإسالمية احلكومية امرابع  الإسرتاثيجية( 1هتيجة هذا امبحث ثدل ػىل )

ػداد،و ادلاخلية املؤسسات حتديدبؼض اخلطوات يه  ابهتول، ثتكّون ػىل ىل حتتاج اميت اجلواهب اإ معلية  اإ

 متسويق امتنفيذ( و 0. )احملمتةل رشيكة  ، و صناػة امصفلة معاحملمتةل رشيكة مؤسسات غن بحثم اامرشاكء، و 

رادة اجملمتع،و  ، ثتكّون ػىل بؼض اخلطوات امتنفذية يهاجملمتع مع امتؼاون خالل من امتؼلميية اخلدمات حتديد اإ

   ، و اموزارة املدرسة. والثصالت امتسويقثلس مي و حتديد املواكع من اجملمتع، 

  

 امتؼلميية اخلدمات جسويقاجملمتع،  املدرسة و، الإسرتاثيجية امتؼاوهية:  املكمة امرئيس ية
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

Alîf 

ba' 

ta' 

s\a’ 

jim 

h}a 

kha 

dal 

z\al 

ra' 

zai 

sin 

syin 

s}ad 

d}ad 

t}a’ 

z}a’ 

„ain 

gain 

fa‟ 

qaf 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

  متعّقدين

 عّدة

Ditulis 

 

Ditulis 

Muta„addidah 

 

„iddah 

 

C. Ta’ marbûtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكًة

 عهة

Ditulis 

Ditulis 

H ikmah 

„illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis h. 

 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ األونيبء كساية

 

3. Bila ta‟ marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

ammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-fiţri انفطس شكبة

 

 

 

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

kaf 

lam 

mim 

nun 

wawu 

ha‟ 

hamzah 

ya‟ 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 
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D. Vokal pendek  

__  َ _ 

 فعم

__  َ _ 

 ذكس

__  َ _ 

 يرهت

fath  ah 

 

 

kasrah 

 

 

ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fath  ah + alif 

ههيةجب  

fath  ah + ya‟ mati 

 تُسى

kasrah + ya‟ mati 

 كـسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd   

 

F. Vokal rangkap  

1 

 

2 

fathah + ya‟ mati 

 ثيُكى

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأَتى

 أعدت

 شكستى نئٍ

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a‟antum 

u„iddat 

la‟in syakartum 
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H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انقسآٌ

 انقيبس

ditulis 

ditulis 

al-Qur‟ân 

al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

 انسًآء

 انشًس

ditulis 

ditulis 

as-Samâ‟ 

asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

  ذوى الفروض

 هل السنة أ

ditulis 

ditulis 

z}awî al-furûd   

ahl as-sunnah 

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, 

mazhab, syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan 

oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan bagi manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi 

sepanjang hayatnya. Tanpa pendidikan mustahil manusia dapat berkembang secara 

optimal. Oleh karena itu, pendidikan perlu dikelola secara optimal dan konsisten 

berdasarkan berbagai pandangan teotrikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai 

dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri.
1
 

 Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan 

Nasional” memposisikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan) 

sama, yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari sitem pendidikan nasional. Sebagai 

lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermertabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

wargaa Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Kesamaan dan kesetaraan lembaga pendidikan madrasah dengan sekolah 

mensyaratkan perlakuan sama “tanpa diskriminasi” dari pemerintah, baik pendanaan, 

kesempatan dan perlakuan. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya –

                                                           
1
 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Pendidikan Komponen MKDK (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

hlm.5. 
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UUSPN nomor 2 tahun 1989− yang tidak secara eksplisit menyebutkan madrasah 

sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga persekolahan, sehingga 

berimplikasi kepada perlakun, perhatian dan pendanaan progam pendidikan yang 

dilaksanakan.
2
 

Enam tahun pasca disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 yang mengintregasikan madrasah dalam Sistem Pendidikan 

Nasional, madrasah nampaknya masih belum mampu memacu ketertinggalanya 

dalam pengelolaan system pendidikan. Akibatnya, meskipun mendapatkan perlakuan, 

kesempatan dan perhatian pendanaan yang proporsional madrasah masih dipandang 

sebagai sekolah kelas dua setelah sekolah umum. Selain itu, image bahwa madrasah 

adalah sekolah yang “kurang” bermutu, berkualitas dan lulusannya kurang mampu 

berkompetisi dalam melanjutkan ke sekolah/perguruan tinggi berkelas favorit. 

Realitas menunjukkan bahwa sulit untuk menjadikan madrasah menjadi piihan utama 

bagi masyarakat, sedangkan anggota masyarakat yang sama sekali belum mengenal 

madrasah pun masih banyak.
3
 

Iklim kompetitif ini menyebabkan mayoritas lembaga pendidikan kesulitan 

dalam mengelola lembaganya, terutama pendidikan formal berstatus Islam, seperti 

madrasah. Lembaga yang merupakan pengembangan model pendidikn pesantren ini 

sebaiknya mampu berkembang dan mengubah diri dengan cepat agar dapat bersaing 

                                                           
2
 Ara Hidayat & Imam Machali, Pengelolan pendidikan: konsep, prinsip dan aplikasi dalam 

mengelola sekolah dan madrasah, (Yogyakarta : Kaukaba, 2012),hlm.146. 

 
3
 Ibid,hlm.147.  
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dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Peningkatan mutu lembag dan pelayanan 

prima harus digalakkan demi memenuhi tuntutan stakeholder.
4
 

Dengan demikian, madrasah harus mempunyai daya tarik dan daya saing yang 

tinggi untuk memenuhi kepuasan masyarakat sebagai pelanggan jasa pendidikan. Jika 

realitasnya madrasah tidak mampu memberikan sesuai dengan ekspektasi masyarakat 

sebagai planggan jasa pendidikan, maka akan membentuk citra masyarakat yang 

buruk. Oleh karena itu, agar dapat memenuhi harapan masyarakat perlu adanya 

pemasaran.
5
 Pemasaran merupakan pendekatan strategis yang dapat digunakan untuk 

menjaring pelanggan jasa pendidikan.    

Oleh karena itu strategi pemasaran jasa yang baik sangatlah perlu 

diaplikasikan terhadap pendidikan, sebagai solusi untuk sekolah dalam 

mempromosikan progam pendidikan yang lebih baik serta mengedukasi masyarakat 

agar lebih cerdas dalam memilih pendidikan yang berkualitas. Kemampuan 

administrator untuk memahami pemasaran pada bidang pendidikan menjadi prasyarat 

dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan serta keberlangsungan 

lembaga atau sekolah dan juga dalam menarik pangsa pasar. Pemasaran dalam 

pendidikan berbeda halnya dengan pemasaran pada umumnya dikarenakan 

                                                           
4
 Atika & Imam Machali, “Segmentasi dan Positioning Jasa Pendidikan Di Man Yogyakarta 

III,” Manajeria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 1, No. 2, November 2016,hlm.154. 
5
 Hasbullah , Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap 

Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),hlm.59. 
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pendidikan merupakan produk jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang 

bersifat non profit.
6
 

Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul dulunya bernama MAN Lab Universitas 

Islam Negeri Yogyakarta terletak di Jl. Ringroad Timur Pranti Banguntapan, Bantul, 

Yogyakarta. MAN 4 Bantul mempunyai strategi yang unik dalam mengatasi 

persaingan animo peserta didik. Sesuai hasil wawancara dengan Andri Efriadi beliau 

menyatakan bahwa “MAN 4 Bantul melakukan kerja sama dengan lingkungan 

masyarakat sekitar dalam menjalin calon peserta didik di madrasahnya, yaitu dengan 

bermitra dengan beberapa pondok ataupun panti asuhan di sekitar madrasah”. 

Sehingga menurut beliau “setiap memasuki tahun ajaran baru madrasah ini cenderung 

stabil jumlah siswanya”.
7
 Hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan 

penelitian di MAN 4 Bantul karena secara empiris sekolah ini stabil jumlah peserta 

didiknya yaitu jumlah siswa memenuhi kuota yang dicanangkan dalam kepanitiaan 

penerimaan calon peserta didik baru MAN 4 Bantul. sedangkan  madrasah/sekolah 

lainnya berjuang all out dengan varian dan strategi pemasarannya dalam mencari 

calon peserta didik baru. 

 

 

 

                                                           
6
 Nicko Abdullah Kurniawan., dkk, “Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam 

Meningkatkan Jumlah Peserta Didik di SD Nizamia Andalusia Bambu Apus Jakarta Timur”, Jurnal 

Improvement 4, 2015.  
7
 Hasil wawancara dengan Andri Efriadi, Staff Humas MAN 4 Bantul, pada hari Kamis tgl 27 

April 2017. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan, maka 

dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi kerjasama MAN 4 Bantul dengan masyarakat dalam 

pemasaran jasa pendidikan? 

2. Bagaimana implementasi pemasaran jasa pendidikan melalui  kerja sama MAN 4 

Bantul dengan masyarakat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan strategi kerja sama MAN 4 Bantul dengan masyarakat 

dalam pemasaran jasa pendidikan. 

2. Untuk mendeskripsikan pemasaran jasa pendidikan di MAN 4 Bantul 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun informasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

keperluan sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritik 

a. Sebagai wacana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang 

pemasaran jasa pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di suatu lembaga pendidikan. 

b. Penelitian ini setidaknya dapat dijadikan paduan atau pedoman keilmuan dan 

pengetahun tentang pemasaran yang banyak diartikan oleh masyarakat 
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sebagai tindakan mengelabuhi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat 

memahami dengan benar pemasaran jasa pendidikan yang berorientasi pada 

mutu pelayanan. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan data ilmiah dan 

wacana baru bagi perkembangan ilmu pendidikan terutama pengembangan 

imu manajemen pendidikan khususnya dalam bidang pemasaran jasa 

pendidikan. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menambah 

referensi bagi para para praktisi pendidikan untuk mengembangkan lembaga 

pendidikan islam di masa sekarang dan yang akan datang 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya, 

peneliti mengambil dari beberapa tesis yang terkait dengan judul yang peneliti teliti, 

diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, tesis yang ditulis oleh Syafi’ur Rahman tahun 2015 dengan judul 

“Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi 

Lulusan (Studi Analisis di MAN 3 kota Cirebon)”.
8
 Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa peneliti mencari hubungan strategi pemasaran jasa pendidikan terhadap 

kompetensi lulusan MAN 3 Kota Cirebon. 

                                                           
8
 Syafi’ur Rahman, “Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah dalam Meningkatkan 

Kompetensi Lulusan ( Studi Analisis di MAN 3 kota Cirebon)”, Tesis, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga, 2015) 
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Kedua, Tesis yang ditulis oleh Anggi Septia Nugroho Tahun 2014 dengan 

judul “ Manajemen Pemasaran Pendidikan dalam Peningkatan Mutu PAI di SMA 

Muhammadiyah 2 Yogyakarta”.
9
 Dari hasil penelitiannya disebutkan bahwa dalam 

upaya merealisasikan peningkatann mutu dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam (PAI) atau lebih dikenal dengan istilah ISMUBA dengan 

mengklasifikasikannya dalam beberapa kriteria yakni product (output), people 

(SDM), process (proses) dan standar kelulusan. Dan fokus penelitiannya hanya pada 

peningkatan mutu PAI melalui manajemen pemasaran pendidikan. 

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ngaripin tahun 2013 dengan judul “ Model 

Strategi Pemasaran Pendidikan SMK Plus As-Salafiyah Krangkeng Indramayu”.
10

 

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebelum menentukan model trategi 

yang akan diterapkan, terlebih dahulu menentukan rencana strategi pemasaran dengan 

menganalisa beberapa faktor sasaran pasar, diantaranya adalah faktor lingkungan, 

analisis faktor pasar, analisis faktor internal, dan anlisis faktor perilaku konsumen. 

Setelah melalui tahap tersebut kemudian menentukan model yang akan diterapkan 

dalam pemasaran pendidikan. Model strategi pemasaran pendidikan SMK Plus As-

salafiyah terdiri dari tiga strategi yaitu, (1) strategi pemasaran internal, (2) strategi 

pemasaran eksternal dan (3) strategi interaktif. 

                                                           
9
 Anggi Septia Nugroho, “Manajemen Pemasaran Pendidikan dalam Peningkatan Mutu PAI 

di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta”, Tesis, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014) 
10

 Ngaripin, “Model Strategi Pemasaran Pendidikan SMK Plus As-Salafiyah Krangkeng 

Indramayu”,  Tesis, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013) 
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Keempat, tesis yang ditulis oleh Sudiarti tahun 2010 dengan judul 

“Manajemen Pemasaran Pendidikan di SDIT Annida Purwokerto”.
11

 Dari hasil 

penelitiannya disebutkan bahwa pelaksanaan manajemen pemasaran pendidikan 

dilakukan pada akhir tahun pelajaran atau sebelum memasuki tahun ajaran baru, yang 

merupakan rencana perencanaan pemasaran selama satu tahun, yakni terlebih dahulu 

menetapkan tujuan, sasaran dan rencana kegiatan. Dalam penelitiaanya hanya fokus 

bagaimana cara pengeloloaan pendidikan melalui adanya manajemen pemasaran 

pendidikan. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa keempat hasil penelitian tersebut 

memiliki fokus berbeda-beda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

pertama dan kedua adalah  fokus penelitian berpusat pada pemasaran jasa pendidikan 

di masing-masing sekolah/madrasah dan korelasinya terhadap kompetensi lulusan 

dan peningkatan mutu. Sedangkan pada penelitian ketiga terkait dengan model 

strategi yang diterapkan dan penelitian keempat berfokus pada manajemen pemasaran 

pendidikan. 

Penelitian yang dilakukan di sini lebih berfokus pada strategi yang diterapkan 

madrasah dengan masyarakat (Pondok Pesantren/Panti Asuhan) dalam memasarkan 

jasa pendidikan. Oleh karena itu topik ini merupakan hal baru, dengan demikian topik 

ini layak untuk diteliti. 

   

                                                           
11

 Sudiarti, “Manajemen Pemasaran Pendidikan di SDIT Annida Purwokerto”, Tesis, 

(Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010). 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (Field 

Research) yang bersifat deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematik tentang keadaan objek sebenarnya.
12

 Tujuan dari penelitian deskriptif 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual 

dan akurat mengena fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diteliti.
13

  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti 

bermaksud untuk mengetahui dan memahami peristiwa di lapangan secara alamiah 

apa adanya. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berorientasi 

pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya bersifat naturalistic 

dan mendasar atau bersifat kealamihan serta tidak bisa dilakukan dilaboratorium 

melainkan terjun langsung di lapangan.
14

 

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah 

dan memandang realita social sebagai sesuatu yang holistic/utuh, kompleks, 

dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal).
15

 

 

                                                           
12

 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6. 
13

 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005),hlm.54. 
14

 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986),hlm.159. 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.14. 
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2. Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ialah seseorang yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. 

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian yang fokus dan lokus terhadap 

penelitian.
16

 Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian di Madrasah 

Aliyah Negeri 4 Bantul Yogyakarta.  

Dalam penelitian kualitatif, penentuan subjek haruslah memiliki kualifikasi 

yakni harus mengetahui, memahami,dan mengalami sehingga data yang diperoleh 

akan lebih valid. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni 

suatu teknik sampling atau teknik pengambilan informan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu dari pihak peneliti sendiri. Sebagaimana diketahui dalam 

penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tetentu, melakukan 

pengamatan dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang 

situasi sosial dalam objek penelitian peneliti.
17

 Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini peneliti mengambil narasumber penelitian yang memiliki kualifikasi 

mengetahui, memahami, dan mengalami penerapan pemasaran jasa pendidikan di 

MAN 4 Bantul Yogyakarta. Adapun subjek penelitian ini adalah: 

a. Kepala Madrasah 

Kepala madrasah sebagai pemimpin sekaligus supervisor di madrasah, 

sehingga mengetahui, memahami situasi dan kondisi social yang ada di 

                                                           
16

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007),hlm.76. 
17

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010 ),hlm.53. 
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madrasah serta strategi-strategi yang dilakukan pihak madrasah dalam 

penerapan strategi kerjasama pemasaran jasa pendidikan dengan masyarakat.  

b. Humas Madrasah 

Humas di lembaga pendidikan memiliki peranan yang strategis dalam 

menyampaikan informasi kebijakan public kepada masyarakat. Orang yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat dan orangtua/wali yang menerapkan 

strategi-strategi pemasaran pendidikan di MAN 4 Bantul Yogyakarta. 

c. Staff Tata Usaha 

Staff tata usaha di lembaga pendidikan memiliki peranan yang penting 

terutama terkait pendokumentasian segala aktifitas di madrasah dan merekam 

data-data yang penting di suatu lembaga pendidikan. 

d. Guru/Tenaga Pendidik 

Guru merupakan sosok sentral dalam suatu lembaga pendidikan, dalam 

hubungannya dengan penelitian ini, peneliti merasa bahwa guru juga terlibat 

secara aktif maupun tidak aktif terkait strategi kerjasama dengan masyarakat 

dalam pemasaran jasa pendidikan. Jumlah guru yang menjadi narasumber 

berjumlah dua orang, yaitu Bapak Luthfi Firmansyah dan Bapak Edy Purwanto. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Observasi Non Partisipan 
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Metode ini digunakan peneliti diantaranya untuk mengetahui keadaan 

sarana prasarana, kegiatan-kegiatan penunjang pembelajaran, strategi 

pemasaran jasa pendidikan, promosi kegiatan sekolah, kendala dalam promosi, 

kepuasan pelayanan dan kondisi lingkungan MAN 4 Bantul Yogyakarta. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak berperan 

serta (non participant observation).
18

 Metode observasi digunakan peneliti 

untuk memperoleh informasi lapangan mengenai strategi pemasaran jasa 

pendidikan. Adapun objek observasi dalam penelitian ini adalah strategi 

pemasaran jasa pendidikan dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh 

pengelola MAN 4 Bantul Yogyakarta. 

b. Wawancara Mendalam 

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
19

 Wawancara identik dengan instrument penelitian untuk 

mengumpulkan data yang bersifat langsung berhadapan dengan koresponden 

atau informan yang memungkinkan data-data yang terkumpul muncul dan 

diperoleh dengan mudah. 

Dalam hal ini, metode wawancara digunakan peneliti untuk 

mewancarai koresponden/informan dengan tujuan memperoleh data yang lebih 

                                                           
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.204. 
19

 Cholid & Abu Achmadi, Metedologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.83. 
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mendalam tentang strategi madrasah dengan masyarakat dalam pemasaran jasa 

pendidikan. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang sudah 

dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi ini bisa 

berupa arsip, surat-surat keputusan, gambar, jurnal, foto, dan dokumen lainya 

yang memiliki korelasi dengan kebutuhan penelitian.
20

 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, juga dokumen yang dianggap 

relevan dalam kegiatan ini, meliputi struktur organisasi, visi misi madrasah, 

sarana dan prasarana serta sejarah berdirinya MAN 4 Bantul Yogyakarta. 

4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam teknik pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik 

tringulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada, sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.
21

  

Teknik triangulasi data adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuaut yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

                                                           
20

 Tim Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhi Baru van Hauve, 2010), hlm. 849. 
21

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009),hlm.83. 
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atau sebagai pembanding terhadap data itu.
22

 Dalam penelitian ini, jenis triangulasi 

data yang digunakan adalah teknik tiangulasi sumber, yaitu membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
23

 Serta triangulasi teknik untuk 

mengecek kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data diperoleh 

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.
24

 Dengan 

harapan hasil penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. 

5. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data 

melalui beberapa tahapan mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, serta verivikasi data atau penarikan kesimpulan. Proses analisis 

data ini mengadopsi model analisis data Milles dan Huberman. 
25

 

Adapun tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti peneliti merangkum, mengambil data yang 

pokok dan penting dari data yang diperoleh peneliti di lapangan dan 

membuang data yang sekiranya tidak perlu. Dengan dilakukannya reduksi 

                                                           
22

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 

1993),hlm.330. 
23

 Ibid, hlm.330.  
24

 Ibid 
25

 Matthew B. Milles dan A. Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj: Rohendi Rohidi, 

(Jakarta: UI Press, 2009), hlm.16-19. 
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data akan mempermudah dan memperjelas peneliti dalam pengumpulan data 

selanjutnya.  

b. Display Data (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flochart dan sejenisnya.
26

 

Melalui penyajian data tersebut, kemudian  disusun secara rapi dan sistematis 

untuk disajikan dengan uraian naratif. 

c. Verivikasi Data (Penarikan Kesimpulan) 

Verivikasi data merupakan kegiatan terakhir dari proses analisis data, 

yakni penarikan kesimpulan-kesimpulan secara sementara dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.
27

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian tesis, peneliti membagi 

menjadi lima bab, yang meliputi beberapa sub bab sebagai berikut: 

                                                           
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…….hlm.249 
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…….hlm.345. 
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Bab I,  pendahuluan, yang berisi tinjauan secara umum mengenai permasalahan yang 

dibahas meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi tentang kajian teori yang menguraikan tentang strategi kerjasama 

madrasah dengan masyarakat, serta pemasaran dalam jasa pendidikan. 

Bab III, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu, MAN 4 Bantul 

Yogyakarta. Gambaran tersebut meliputi letak geografis, sejarah berdiri dan 

perkembangan MAN 4 Bantul Yogyakarta, visi da misi, struktur organisasi, keadaan 

guru dan karyawan, keadaan siswa, serta keadaan sarana dan prasarana pendidikan. 

Bab IV, berisi tentang analisis terhadap data yang berkaitan dengan persoalan pokok 

yang dikaji. Yaitu mengenai bagaimana strategi kerjasama dengan masyarakat, serta 

implementasi pemasaran jasa pendidikan melalui kerjasama dengan masyarakat. 

Bab V, terdiri dari penutup. Serta berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan 

saran-saran tentang hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Strategi kerjasama MAN 4 Bantul dengan masyarakat dalam fokus 

penelitian ini yaitu Pondok Pesantren/Panti Asuhan yang berada diwilayah 

sekitar madrasah. Peneliti dalam penelitian ini membagi menjadi dua rumusan 

masalah, yaitu:  

1. Strategi Kerjasama MAN 4 Bantul dengan Masyarakat dalam Pemasaran 

Jasa Pendidikan. Berikut ini tahapan-tahapan yang dilakukan MAN 4 

Bantul dalam penyusunan strategi kerjasama dengan masyarakat dalam 

pemasaran jasa pendidikan, yaitu:  

a. Identifikasi Intern Lembaga 

Yaitu menyiapkan komponen yang akan digunakan dan menyiapkan 

kebutuhan yang harus dipenuhi MAN 4 Bantul sebelum melakukan 

kemitraan dengan masyarakat. 

b. Merumuskan aspek yang perlu dimitrakan 

Aspek yang dirumuskan yaitu, mencakup prioritas kebutuhan MAN 4 

Bantul dalam bermitra, komponen yang dimitrakan, aspek yang 

dibutuhkan untuk penyelenggaraan progam, dan menentukan kriteria 

calon mitra MAN 4 Bantul. 

c. Mencari lembaga calon mitra. 
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Mencari lembaga calon mitra sesuai dengan kualifikasi yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Adapun lembaga yang telah bermitra dengan 

MAN 4 Bantul yaitu, PP. Darul Mushlihin, PP. AL-Fadilah, PP. Darul 

Ulum, PP. Putri Islam, TA Al Islam, Rumah Tahfidz Al Falah, PA Ulil 

Albab, PP Darul Aulia dan Yayasan Bakti Anisa. 

d. Merumuskan kesepakatan-kesepakatan berkenaan hak dan kewajiban 

dengan lembaga mitra yang terkait, yang mana dari kesepakatan-

kesepakatan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi kedua belah 

pihak dalam rangka melaksanakan jaringan kemitraan. 

2. Implementasi pemasaran jasa pendidikan melalui kerjasama dengan 

PP/PA, yaitu sebagai berikut: 

a. Identifikasi Pasar, meliputi: penelitian/riset pendidikan untuk 

mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar dan melakukan pemetaan 

dari sekolah lain. 

b. Segmentasi Pasar dan Positioning, adapun langkah-langkah yang 

dilakukan adalah membedakan kelompok pembeli, merancang citra 

sekolah, dan positioning sekolah. 

c. Diferensiasi jasa Pendidikan, konsep diferensiasi yang dilakukan 

MAN 4 Bantul adalah Pertama, diferensiasi produk yaitu melalui jalur 

penerimaan peserta didik yang dibagi menjadi jalur kemitraan dan non 

kemitraan kemudian pada fasilitas yang ditawarkan. Kedua, 

diferensiasi jasa yaitu pemberian jaminan dan kepuasan diantaranya 
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terkait prospek lulusan yang akan diterima di PTN atau PTS 

terkemuka dan progam unggulan yang diberikan MAN 4 Bantul 

kepada calon peserta didik baru.  Ketiga, diferensiasi karyawan yaitu 

melibatkan karyawan kedalam kepanitiaan PPDB sehingga karyawan 

ikut berkontribusi dalam kegiatan pemasaran jasa pendidikan. 

Keempat,diferensiasi citra yaitu peserta didik yang diterima di jalur 

kemitraan akan bermukim di PP/PA mitra MAN 4 Bantul, MAN 4 

Bantul membebaskan biaya sekolah dan mencukupi kebutuhan 

sekolah dan memberikan beasiswa melalui progam yang telah 

dilakukan MAN 4 Bantul. 

d. Komunikasi pemasaran, adapun tahapan yang dilakukan adalah 

mengkomunikasikan pesan pemasaran dan interaksi antara organisasi 

dan jasa dan pelanggan pendidikan. 

e. Pelayanan Sekolah, meliputi tiga aspek yaitu: Sikap, Perhatian dan 

tindakan. 

B. Saran  

1. Saran Bagi MAN 4 Bantul 

MAN 4 Bantul dalam menerapkan pemasaran jasa pendidikan melalui 

kerjasama dengan Pondok Pesantren/Panti Asuhan sudah berjalan dengan 

baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait strategi pemasaran 

jasa pendidikan yaitu: 

a. Merapikan system dan perjanjian MOU dengan runtut 
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b. Menyusun ulang strategi dengan melengkapi dokumen tertulis 

c. Merumuskan kualifikasi penerimaan calon peserta didik yang melalui 

jalur kemitraan dengan jelas dan konsisten. 

2. Saran bagi Progam Studi Pendidikan 

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah tentunya tesis ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pada bidang keilmuan manajemen pendidikan 

Islam, terutama lembaga pendidikan Islam yang mempunyai system 

strategi kerjasama dengan masyarakat ataupun dengan lembaga terkait. 

C. Penutup 

 Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan petunjuk, pertolongan serta kesabaran dalam menyelesaikan tesis 

ini sebagai sebuah karya ilmiah. Terimakasih yang sebesar-sebarnya peneliti 

haturkan atas dukungan, bimbingan arahan serta motivasi dari berbagai pihak, 

terutama atas kesabaran dan tanggung jawab dari pembimbing dalam proses 

penyelesaian tesis ini, meski jauh dari kata sempurna. Hal ini karena faktor 

keterbatasan dan kelalaian dari peneliti seorang. 

 Untuk itu, peneliti mengharapkan koreksi dan kritik yang konstruktif 

sebagai petunjuk untuk meminimalisir berbagai kekurangan dari tesis ini. 

Harapan besar bagi peneliti, adalah semoga karya ilmiah ini dapat berguna 

bagi pengembangan disiplin ilmu manajemen pendidikan Islam maupun bagi 

perbaikan sistem pengelolaan manajemen lembaga pendidikan Islam dalam 

pemasaran jasa pendidikan melalui kerjasama dengan masyarakat. Serta dapat 
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menggugah perhatian masyarakat secara luas, untuk berpartisipasi secara 

optimal dalam peran dan fungsinya sebagai penanggung jawab 

penyelenggaraan pendidikan dan sebagai sumber belajar yang berbasis 

masyarakat. 
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