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ABSTRAK 

 

DWI RATNA FAJAR RAHAYU. Manajemen Pemasaran Pendidikan di 

Sekolah Dasar Maarif Nurul Jannah Temon Kulon Progo. Tesis. Program 

Magister Pendidikan Agama Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018. 

Latar belakang penelitian ini adalah tingginya minat masyarakat untuk 

menyekolahkan anak-anaknya ke Sekolah Dasar Maarif Nurul Jannah. Meskipun 

sekolah ini baru berdiri pada tahun 2014, namun sampai saat ini menduduki 

peringkat kedua jumlah siswa terbanyak di Kecamatan Temon. Jumlah calon 

peserta didik baru Sekolah Dasar Maarif Nurul Jannah selalu mengalami 

peningkatan dalam setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi pemasaran pendidikan yang diterapkan oleh Sekolah Dasar 

Maarif Nurul Jannah, mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan 

strategi pemasaran pendidikan tersebut, dan mengetahui dampak penerapan 

strategi pemasaran tersebut terhadap perkembangan Sekolah Dasar Maarif Nurul 

Jannah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggambarkan secara 

sistematis mengenai strategi pemasaran pendidikan yang diterapkan oleh Sekolah 

Dasar Maarif Nurul Jannah. Metode pengumpulan data meliputi pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, 

penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan 

adalah triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, strategi pemasaran pendidikan Sekolah 

Dasar Maarif Nurul Jannah menerapkan konsep bauran pemasaran. Konsep 

bauran pemasaran tersebut meliputi: (a) product, membentuk generasi berprestasi 

dan berjiwa qur’ani; (b) price, keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan 

dengan mutu yang dihasilkan; (c) place, lokasi sekolah yang sangat strategis; (d) 

promotion, sosialisasi ke Roudlotul Athfal/Taman Kanak-Kanak;  (e) people, 

memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten dan 

hafidz/hafidzah; (f) physical evidence, memiliki sarana dan prasarana yang 

menunjang proses pembelajaran; dan (g) process, proses pembelajaran 

menggunakan dua kurikulum, yaitu Kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 

dilengkapi dengan program tahsin dan tahfidz. Kedua, faktor penghambat strategi 

pemasaran meliputi; (a) dana, dana yang dimiliki Sekolah Dasar Maarif Nurul 

Jannah terbatas; (b) sumber daya manusia, sebagian besar tenaga pendidik 

Sekolah Dasar Maarif Nurul Jannah belum berijazah S1; dan (c) sarana prasarana, 

belum memiliki ruang perpustakaan dan mushalla. Sedangkan faktor pendukung 

strategi pemasaran meliputi; (a) letak Sekolah Dasar Maarif Nurul Jannah yang 

sangat strategis dan (b) Sekolah Dasar Maarif Nurul Jannah menawarkan produk 

yang unggul dalam bidang keagamaan. Ketiga, strategi pemasaran yang 

diterapkan Sekolah Dasar Maarif Nurul Jannah berdampak positif terhadap 

jumlah calon peserta didik baru. 

 

Kata kunci: Manajemen, Pemasaran, Pendidikan 
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ABSTRACT 

 

DWI RATNA FAJAR RAHAYU. Educational Management Marketing at 

Maarif Nurul Jannah Elementary School of Temon of Kulon Progo. Thesis. 

Master’s Program on Islamic Religious Education. Faculty of Tarbiyah and 

Teacher Training at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018. 

The background of this research is the high interest of the community to 

send their children to Maarif Nurul Jannah Elementary School. Even though this 

school was only established in 2014, until now it has been ranked second in the 

highest number of students in Temon Sub-District. The number of prospective 

new students of this school always increases every year. The objective of this 

study is to determine the educational marketing strategy applied by Maarif Nurul 

Jannah Elementary School, the inhibiting and supporting factors of the 

implementation of the education marketing strategy, and the impact of the 

marketing strategy on the development of the school. 

This qualitative research describes systematically about education 

marketing strategy applied by the pertinent school. The methods of data collection 

include observation, interviews, and documentation while the analysis of the data 

includes data reduction, data presentation, and conclusion. The validity test of the 

data uses triangulation. 

This study shows three major findings. First, the school applies the 

marketing mix concept which includes (a) product, forming a generation of 

achievement with attitude based on the Qur'an; (b) price, the balance between 

costs incurred and the quality produced; (c) place, a very strategic school location; 

(d) promotion, socialization to Roudlotul Athfal/kindergartens; (e) people, having 

competent and hafidz/hafidzah educators and education staff; (f) physical 

evidence, having facilities and infrastructure that support the learning process; and 

(g) learning process, using two curricula, i.e., the 2006 and 2013 curricula 

equipped with the tahsin and tahfidz program. Second, the inhibiting factors of 

marketing strategy include (a) funds, limited funds owned by the school; (b) 

human resources, limited teachers with undergraduate degree; and (c) 

infrastructure facilities, the unavailability of a library and mushalla room while 

the supporting factors include (a) the school very strategic location and (b) quality 

products in the religious field offered in the school. Third, the marketing strategy 

implemented by the school has a positive impact on the number of prospective 

new students. 

 

Keywords: Management, Marketing, Education 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini Indonesia sudah memasuki era global. Globalisasi berasal 

dari bahasa Inggris yaitu “Globalization” dimana global memiliki arti 

universal dan lization yang berarti proses. Secara umum globalisasi adalah 

suatu proses yang menyeluruh atau mendunia dimana setiap orang tidak 

terikat oleh negara atau batas-batas wilayah, artinya setiap individu dapat 

terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui 

media elektronik maupun cetak.
1
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi komunikasi merupakan faktor utama dalam globalisasi. Saat ini 

ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi sudah berkembang pesat di 

seluruh dunia. Artinya, segala informasi akan semakin mudah diperoleh 

dalam waktu yang relatif singkat.   

Adanya globalisasi ini sangat berdampak terhadap seluruh aspek 

bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Dampak 

tersebut dapat berupa dampak yang bersifat positif dan negatif. Bersifat 

positif artinya dengan adanya globalisasi dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. Sedangkan bersifat negatif artinya dengan adanya globalisasi 

menimbulkan hal-hal yang kurang baik dalam pendidikan. 

                                                             
1 Rasidin Calundu. Manajemen Kesehatan. (Makassar: CV. Sah Media, 2018), hlm. 75. 
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Salah satu dampak positif adanya globalisasi pemanfaatan 

multimedia dalam pembelajaran. Saat ini sudah banyak sekolah yang 

memanfaatkan teknologi seperti komputer dan internet. Namun, disisi lain 

adanya teknologi tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi 

siswa. Untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, sekolah harus 

mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan hakikat 

tujuan pendidikan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dilaksanakan oleh sebuah 

lembaga pendidikan baik secara formal maupun non formal. Pendidikan 

secara formal dilaksanakan oleh sekolah baik negeri maupun swasta. 

Sedangkan pendidikan informal dilaksanakan oleh sebuah lembaga kursus 

atau home schooling. 

Majunya suatu negara dapat diukur dari tingkat pendidikan 

masyarakatnya. Negara yang memiliki masyarakat dengan mutu 

pendidikan yang baik akan mudah untuk mencapai kemajuan. Sedangkan 

negara yang memiliki mutu pendidikan rendah cenderung akan mengalami 

kemunduran. Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-
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Undang Dasar Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sini dapat kita ketahui, bahwa 

pemerintah juga memandang penting pendidikan demi tercapainya 

masyarakat yang cerdas.  

Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik 

agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral 

tinggi.
2
 Jadi, pendidikan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik 

aspek sosial maupun spiritual. Pendidikan mengajarkan kepada manusia 

bagaimana cara hidup yang baik di tengah masyarakat yang kompleks 

sesuai dengan martabat manusia. Melalui pendidikan, akan tercetak 

sumber daya manusia yang berkualitas baik dari spiritual, intelegensi 

maupun skill. 

Philip Kotler dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan 

formal berperan strategis dalam pembangunan ekonomi.
3
 Pembangunan 

ekonomi tidak akan berjalan lancar apabila tidak didukung oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas. Salah satu cara untuk mendapatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Berdasarkan survey United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO), terhadap mutu pendidikan di negara-

negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 

                                                             
2 Veitthzal Rivai Zainal, dkk. The Economics of Education Mengelola Pendidikan Secara 

Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis. (Jakarta: Compas Gramedia, 2014) 
hlm. 264. 

3 Ibid., hlm. 15. 
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dari 14 negara. Sedangkan untuk mutu para guru, kualitasnya berada level 

14 dari 14 negara berkembang.
4
 Hal ini membuktikan bahwa mutu 

pendidikan di Indonesia masih rendah. Beberapa faktor penyebab 

rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain, rendahnya mutu 

sarana fisik, rendahnya mutu guru, kurangnya pemerataan kesempatan 

pendidikan, tingginya biaya pendidikan, dan manajemen pendidikan yang 

belum berjalan secara efektif dan efisien. 

Pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari adanya modal. Dari 

sini dapat dipastikan bahwa untuk dapat menghasilkan pendidikan yang 

bermutu maka biaya pendidikan juga akan semakin tinggi. Namun disisi 

lain, sebuah lembaga pendidikan juga perlu menyediakan tenaga pendidik 

dan kependidikan yang profesional  dan bermutu. Karena pada masanya 

lembaga pendidikan yang tidak berorientasi pada mutu akan ditinggalkan 

oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi sebuah lembaga 

pendidikan untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi baru demi 

mengutamakan mutu demi keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut. 

Di Indonesia upaya peningkatan mutu pendidikan pada jalur formal 

dan nonformal telah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terbukti dengan 

lahirnya program-program peningkatan mutu melalui program Sekolah 

Berstandar Nasional, Sekolah Unggulan, dan rintisan pengembangan 

model Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Namun, apalah arti tingginya 

adaptabilitas dan apresiasi terhadap pembaharuan pendidikan apabila tidak 

                                                             
4 Ibid., hlm. 189. 
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disertai dengan peningkatan kemampuan dalam mengelola perubahan 

yang didukung oleh perangkat manajemen pemasaran yang memadai. 

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki mutu 

ataupun kualitas pendidikan dengan cara melaksanakan program belajar 

dua belas tahun, pemberian bantuan yang berupa dana BOS, peningkatan 

kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, penyempurnaan kurikulum, 

dan sebagainya. Menurut Ari A. Pradana (2005) mengutip pendapat 

Profesor Joseph Stiglitz, di Jakarta “Sediakan pendidikan sebisa mungkin 

dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga”, kata peraih Nobel 

Ekonomi ini, seperti dimuat harian Kompas (15/12/2004).
5
 Dari pendapat 

ini dapat diasumsikan bahwa pendidikan yang ada harus bisa diterima oleh 

semua warga. Artinya pendidikan harus merata bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini hanya 

dengan satu tujuan, yaitu membentuk masyarakat menjadi masyarakat 

yang cerdas, dan terampil sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga sudah 

menganggap pendidikan itu penting. Masyarakat sudah menganggap 

pendidikan itu sebagai suatu kebutuhan. Artinya, mereka akan 

menempatkan pendidikan itu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya besar untuk 

mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. 

                                                             
5 Ibid., hlm. 105. 
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Dalam era saat ini terjadi persaingan antar sekolah baik negeri 

maupun swasta. Persaingan yang terjadi adalah persaingan untuk 

mendapatkan calon peserta didik baru. Sekolah dianggap berkualitas 

apabila sekolah tersebut banyak peminatnya. Setiap sekolah berusaha 

untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada peserta 

didiknya. Pelayanan ini dapat berupa penyelenggaraan kegiatan 

ekstrakurikuler dan peningkatan mutu kualitas kelulusan (out put) dari 

lembaga pendidikan tersebut.  

Dalam persaingan antar sekolah saat ini tidak menutup 

kemungkinan berdirinya sekolah baru. Terutama jika sekolah itu 

mempunyai nilai plus dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. 

Sekolah tersebut akan mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat 

sekitar. Untuk dapat menjamin keberlangsungannya di masyarakat, sebuah 

lembaga pendidikan harus mampu mengelola pendidikan dengan kreatif 

dan mampu menciptakan inovasi baru. 

Dengan adanya persaingan antar sekolah, maka diperlukan adanya 

strategi pemasaran dalam bidang pendidikan. Strategi pemasaran ini 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas layanan 

pendidikan. Sebagai sebuah organisasi, sekolah memiliki visi misi dan 

tujuan yang berbeda-beda. Dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan 

tersebut tidak terlepas dari peran pemimpin atau kepala sekolah. Menurut 

Soerjono Soekanto peran pemimpin dalam pengorganisasian merupakan 

susunan prosedur, tata laksana, dan hal-hal yang mengatur organisasi agar 
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bisa berjalan lancar. Melalui pengorganisasian, pemimpin mengatur 

pembagian kerja, hubungan kerja, struktur kerja, dan pendelegasian 

wewenang.
6
 Oleh karena itu, seorang kepala sekolah dituntut untuk 

memiliki kemampuan manajerial dalam mengambil keputusan untuk 

menghadapi persaingan.  

Hasil pendidikan ini tidak kasad mata karena pendidikan 

merupakan produk jasa yang dihasilkan dari sebuah lembaga pendidikan 

yang bersifat non profit. Oleh karena itu pendidikan yang dapat laku di 

pasaran adalah pendidikan yang seperti: 

a. Ada produk sebagai hasil komunitas 

b. Produknya memiliki standar, spesifikasi, dan kemasan 

c. Memiliki sasaran yang jelas 

d. Memiliki jaringan dan media 

e. Memiliki tenaga pemasaran
7
 

Lembaga pendidikan sebagai sebuah organisasi harus mempunyai 

tata kelola atau sistem manajemen yang baik. Ruang lingkup manajemen 

pendidikan terdiri atas beberapa bidang garapan, yaitu manajemen 

kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, 

manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, manajemen kurikulum dan 

manajemen tenaga kependidikan. 

Dalam dunia pendidikan manajemen memiliki fungsi pokok. 

Fungsi tersebut secara garis besar termasuk didalamnya (fungsi 
                                                             

6 Rusdiana. Pengelolaan Pendidikan. (Bandung: Pustaka Setia, 2015),  hlm. 58. 
7 Erwin Indrioko, “Membangun Citra Publik Dalam Lembaga Pendidikan Islam”, 

Universum Vol. 9 No 2 Juli 2015, hlm. 272. 
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pengelolaan) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengkoordinasian, fungsi pengontrolan dan penilaian, terakhir adalah 

fungsi kepemimpinan.
8
 Fungsi pokok ini sangat diperlukan untuk 

mengelola sebuah lembaga pendidikan agar proses pendidikan dapat 

berjalan lancar dan lembaga pendidikan tersebut tetap hidup di tengah 

masyarakat.  

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh George R. Terry, 

dalam Sugiyono manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri atas 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan serta penilaian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan 

sumber lainnya.
9
 Proses perencanaan harus melibatkan seluruh personel 

sekolah. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh personel sekolah diatur 

agar dapat berjalan selaras dengan tujuan sekolah. Penilaian dalam 

pendidikan dilakukan untuk melihat sejauhmana tujuan yang telah 

ditetapkan tercapai. 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain.
10

 Produk yang dimaksud disini 

bukanlah produk yang berupa barang. Akan tetapi, produk dalam dunia 

pendidikan terbagi atas jasa kependidikan dan lulusan. Jasa kependidikan 
                                                             

8 Rugaiyah dan Atik Sismiati. Profesi Kependidikan. (Jakarta: Ghalia Indah, 2011), hlm. 30. 
9 Rusdiana. Pengelolaan Pendidikan...,  hlm. 13. 
10 Veitthzal Rivai Zainal, dkk. The Economics of Education ..., hlm 357. 
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terbagi atas jasa: kurikuler, penelitian, pengembangan kehidupan 

bermasyarakat, ekstrakurikuler dan administrasi.
11

  

Pemasaran dalam dunia pendidikan bertujuan untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini menjadi salah satu faktor 

penentu keberhasilan dalam persaingan pendidikan. Apabila sekolah tidak 

mampu memberikan jasa pendidikan yang berkualitas, maka pelanggan 

jasa pendidikan semakin lama semakin berkurang. Hanya sekolah yang 

memberikan jasa pelayanan yang berkualitaslah yang mampu bertahan 

untuk tetap mendapatkan peserta didik dalam jumlah yang banyak. 

Dengan menerapkan manajemen pemasaran yang baik diharapkan 

lembaga pendidikan akan mendapatkan peserta didik. Peserta didik ini 

merupakan unsur penting dalam lembaga pendidikan. Apa artinya sebuah 

lembaga pendidikan yang mewah dengan sarana prasarana lengkap tetapi 

tidak mempunyai peserta didik. Lembaga pendidikan harus bersaing untuk 

mendapatkan peserta didik di tengah persaingan yang ketat seperti saat ini. 

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan 

diperlukan manajemen pemasaran yang mampu menarik peserta didik dan 

memberikan mutu yang berkualitas terhadap lulusan atau out put lembaga 

pendidikan tersebut. 

Jumlah sekolah tingkat dasar di Kabupaten Kulon Progo sendiri 

terdiri dari 366 SD/MI baik negeri maupun swasta.
12

 SD Maarif Nurul 

Jannah adalah salah satu sekolah yang berada dibawah naungan Dinas 
                                                             

11 Ibid., hlm. 359. 
12 http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=040400&level=2. Diakses 

tanggal 22 Juli 2018. 

http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=040400&level=2
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Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Diantara 

sekolah-sekolah tersebut saling bersaing untuk mendapatkan peserta didik 

baru dan berusaha untuk memberikan mutu pelayanan yang terbaik.  

SD Maarif Nurul Jannah terletak di Kecamatan Temon. Di 

Kecamatan Temon sendiri terdapat sekolah tingkat dasar berjumlah 27 

SD/MI baik negeri maupun swasta. SD Maarif Nurul Jannah ini baru 

berdiri kurang lebih lima tahun. Sekolah yang berdiri dengan latar 

belakang keagamaan ini masih memiliki sarana prasarana yang terbatas. 

Sekolah ini pun belum meluluskan siswa. Namun, menempati urutan 

kedua jumlah siswa terbanyak di wilayah Kecamatan Temon.
13

 

Meskipun sekolah ini tergolong baru, namun animo pendaftar di 

SD Maarif Nurul Jannah ini selalu mengalami peningkatan dalam tiap 

tahunnya. Pada tahun pertama, pendaftar di SD Maarif Nurul Jannah 

sejumlah 16 siswa, tahun kedua pendaftarnya meningkat menjadi 32 

siswa, tahun ketiga pendaftarnya meningkat menjadi 36 siswa, dan tahun 

keempat pendaftarnya meningkat menjadi 56 siswa yang kemudian 

dijadikan dua rombel.
14

 

Berdasarkan fenomena yang telah diungkap di atas, perlu kiranya 

diadakan suatu penelitian tentang manajemen pemasaran yang 

dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tersebut sehingga jumlah calon 

peserta didik setiap tahun semakin meningkat. Untuk itu, penulis 

                                                             
13 http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/3/040401. Diakses tanggal 22 Juli 2018. 
14 Wawancara dengan Ibu Afiati, Guru Tahfidz SD Maarif Nurul Jannah tanggal 24 Juli 

2018. 

http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/3/040401
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mengangkat penelitian dengan judul “Manajemen Pemasaran Pendidikan: 

Studi Kasus di SD Maarif Nurul Jannah Temon Kulon Progo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif, yang 

berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Spradley menyatakan 

bahwa “ A focused refer to a single cultural domain or a few related 

domains” maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal 

atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.
15

 Penentuan fokus 

lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari 

situasi sosial (lapangan). Menurut Sanapiah Faisal dalam Sugiyono, 

Spradley mengemukakan ada empat alternatif untuk menetapkan fokus, 

yaitu
16

 : 

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan 

2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing 

domain, misalnya kurikulum, proses belajar mengajar, sarana 

prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan. 

3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan 

iptek 

4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan 

teori-teori yang telah ada 

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

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 286. 
16 Ibid., hlm. 288. 
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Fokus penelitian bermanfaat untuk membatasi objek penelitian 

agar tidak terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh di lapangan. 

Fokus dalam penelitian ini adalah manajemen pemasaran pendidikan yang 

diterapkan oleh SD Maarif Nurul Jannah Temon Kulon Progo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Strategi pemasaran pendidikan apa yang diterapkan oleh SD Maarif 

Nurul Jannah? 

2. Apa faktor penghambat dan  faktor pendukung strategi pemasaran 

pendidikan di SD Maarif Nurul Jannah tersebut? 

3. Bagaimana dampak strategi pemasaran pendidikan tersebut terhadap 

perkembangan SD Maarif Nurul Jannah? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui strategi pemasaran pendidikan yang diterapkan oleh 

SD Maarif Nurul Jannah. 

b. Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung strategi 

pemasaran pendidikan SD Maarif Nurul Jannah. 

c. Mengetahui dampak dari penerapan strategi pemasaran pendidikan 

yang diterapkan oleh SD Maarif Nurul Jannah.  
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2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

1. Memberikan sumbangan dan wawasan bagi sekolah dalam 

melakukan manajemen pemasaran pendidikan di masyarakat. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

peneliti lain yang ingin mengkaji tentang manajemen 

pemasaran pendidikan. 

b. Secara praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna untuk mengetahui lebih mendalam 

tentang manajemen pemasaran pendidikan. 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan dasar evaluasi bagi penyelenggara pendidikan di 

SD Maarif Nurul Jannah dalam mengembangkan manajemen 

pemasaran pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh SD Maarif Nurul Jannah 

sesuai dengan konsep bauran pemasaran, yang meliputi (a) product 

membentuk generasi berprestasi dan berjiwa qur’ani, (b) price 

menyeimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dengan mutu yang 

dihasilkan, (c) place lokasi sekolah yang sangat strategis, (d) 

promotion adanya aktifitas sosialisasi ke RA/TK, (e) people memiliki 

tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten dan sudah 

hafidz/hafidzah, (f) physical evidence memiliki sarana dan prasarana 

yang menunjang proses pembelajaran, dan (g) process, proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan dua kurikulum yaitu 

Kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, dilengkapi dengan kegiatan 

tahsin dan tahfidh.  

2. Beberapa faktor penghambat strategi pemasaran yang diterapkan SD 

Maarif Nurul Jannah antara lain faktor (a) dana, (b) sumber daya 

manusia, dan (c) sarana prasarana. Sedangkan faktor pendukung 

strategi pemasaran yang diterapkan SD Maarif Nurul Jannah adalah 

faktor (a) place, tempat atau lokasi SD Maarif Nurul Jannah yang 
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strategis dan (b) product atau produk, SD Maarif Nurul Jannah 

menawarkan hasil pendidikan yang lebih unggul dari MIN 1 Kulon 

Progo terutama dalam bidang keagamaan. 

3. Strategi pemasaran pendidikan yang dilakukan oleh SD Maarif Nurul 

Jannah berdampak positif terhadap penerimaan siswa baru. Setiap 

tahun selalu ada peningkatan jumlah pendaftar di SD Maarif Nurul 

Jannah. Pada tahun pelajaran 2014/2015 jumlah pendaftar di SD 

Maarif Nurul Jannah hanya 16 orang. Tahun kedua meningkat sebesar 

50% menjadi 32 orang. Pada tahun ketiga jumlah pendaftar meningkat 

sebesar 12,50% menjadi 36 orang. Pada tahun keempat jumlah 

pendaftar meningkat sebesar 55,56% dari sebelumnya menjadi 56 

orang. Pada tahun kelima jumlah pendaftar di SD Maarif Nurul Jannah 

meningkat sebesar 28,57% dari sebelumnya menjadi 72 orang. 

 

B. Saran  

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan di SD Maarif Nurul 

Jannah, sekiranya penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. SD Maarif Nurul Jannah harus lebih meningkatkan lagi pemasaran jasa 

pendidikan, misal dengan menggunakan brosur atau melalui web agar 

masyarakat semakin mengenal dan tertarik untuk menyekolahkan 

anaknya ke SD Maarif Nurul Jannah. 
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2.  SD Maarif Nurul Jannah harus selalu meningkatkan sumber daya 

manusia dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 

menunjang keberhasilan proses pembelajaran.  

3. SD Maarif Nurul Jannah harus selalu menjaga komunikasi dan 

hubungan yang baik dengan orang tua/wali dan masyarakat sekitar. 

Dengan adanya hubungan yang baik dengan orang tua/wali dan 

masyarakat sekitar maka orang tua/wali dan masyarakat juga akan 

memiliki empati dan loyalitas yang tinggi terhadap SD Maarif Nurul 

Jannah.  

4. SD Maarif Nurul Jannah harus selalu meningkatkan pelayanan kepada 

peserta didik baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang 

keagamaan sehingga SD Maarif Nurul Jannah mampu menghasilkan 

peserta didik yang berprestasi dan berjiwa qur’ani.  
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Pedoman Observasi 

 

1. Observasi tentang letak geografis, sarana prasarana, dan keadaan siswa SD 

Maarif Nurul Jannah 

2. Observasi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SD 

Maarif Nurul Jannah 

3. Observasi tentang kegiatan tahsin dan tahfidz di SD Maarif Nurul Jannah 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal : Senin , 3 September 2018 

Waktu  : 07.00 WIB 

Tempat : SD Maarif Nurul Jannah 

Kegiatan : Observasi tentang letak geografis, sarana 

prasarana, dan keadaan siswa 

 

Catatan Deskriptif 

Pagi ini saya datang ke SD Maarif Nurul Jannah untuk mengetahui kondisi 

lingkungan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh SD Maarif Nurul Jannah. 

Lingkungan SD Maarif Nurul Jannah jauh dari bisingnya suara kendaraan 

bermotor. Karena SD Maarif Nurul Jannah terletak di tengah-tengah desa. 

Suasana di SD Maarif Nurul Jannah sangat menyenangkan. Semua guru maupun 

staf yang ada di SD Maarif Nurul Jannah ramah-ramah. 

SD Maarif Nurul Jannah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Ruang 

kelas sudah terpenuhi sesuai dengan jumlah rombongan belajar. SD Maarif Nurul 

Jannah terpisah menjadi dua lokal. Kelas 1A, 1B, 2A, 2B, ruang kantor guru, dan 

ruang kepala sekolah terletak di sebelah selatan jalan. Sedangkan kelas 3, 4, dan 5 

terletak di sebelah utara jalan dekat dengan Pondok pesantren Nurul Jannah. SD 

Maarif Nurul Jannah tidak memiliki kantin, tetapi sudah menyediakan cattering. 

SD Maarif Nurul Jannah juga memiliki dua mobil untuk memfasilitasi layanan 

antar jemput. 

Jumlah siswa SD Maarif Nurul Jannah selalu mengalami peningkatan. Mereka 

tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Kulon Progo saja, tetapi juga dari 

Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Klaten, dan Kabupaten 

Purworejo. Bahkan ada yang dari Subang, Bandung, dan Jawa Barat. Sebagian 

siswa SD Maarif Nurul Jannah juga ada yang menjadi santri di Pondok Pesantren 

Nurul Jannah. 
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Catatan Reflektif  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, letak SD Maarif Nurul Jannah sangat 

strategis. Letaknya mudah dijangkau. Letaknya juga jauh dari bisingnya 

kendaraan bermotor. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan proses 

kegiatan belajar mengajar. 

Meskipun SD Maarif Nurul Jannah sudah memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai, tetapi SD Maarif Nurul Jannah belum meiliki mushalla/masjid sendiri. 

Sehingga untuk melaksanakan shalat dhuha bersama dan shalat dhuhur berjamaah 

serta shalat ashar berjamaah dilaksanakan di dalam kelasnya masing-masing. 

Mungkin hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang dimiliki. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal : Jumat , 7 September 2018 

Waktu  : 13.00 WIB 

Tempat : SD Maarif Nurul Jannah 

Kegiatan : Observasi tentang kegiatan ekstrakurikuler 

 

Catatan deskriptif 

Hari ini saya datang ke SD Maarif Nurul Jannah untuk melihat tentang kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh SD Maarif Nurul Jannah. Kegiatan 

ekstrakurikuler SD Maarif Nurul Jannah meliputi : 

1. Pramuka 

2. Qiroah 

3. Hadroh 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka bertujuan untuk mendidik siswa SD Maarif 

Nurul Jannah agar memiliki karakter yang baik. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 13.00 – selesai.  Kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka diikuti oleh semua siswa. 

Kegiatan ekstrakurikuler qiroah bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat 

siswa SD Maarif Nurul Jannah. Kegiatan ekstrakurikuler qiroah ini diikuti oleh 

siswa kelas III dan IV. Kegiatan ekstrakurikuler qiroah dilaksanakan setiap hari 

Kamis pukul 15.00 – selesai.  

Kegiatan ekstrakurikuler hadroh bertujuan untuk mengembangkan bakat dan 

minat siswa SD Maarif Nurul Jannah dalam bidang seni musik. Kegiatan 

ekstrakurikuler hadroh dilaksanakan setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pukul 

13.00 – selesai. Kegiatan kstrakurikuler hadroh dilaksanakan tiga kali dalam 

seminggu karena jumlah siswa di SD Maarif Nurul Jannah sangat banyak. 

 

Catatan Reflektif 

Berdasarkan pengamatan peneliti tentang kegiatan ekstrakurikuler di SD Maarif 

Nurul Jannah yang paling banyak diminati adalah ekstrakurikuler hadroh. Hal ini 
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terbukti dari pelaksanaan ekstrakurikuler hadroh tiga kali dalam seminggu. Untuk 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Maarif Nurul Jannah belum berjalan 

dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum pernah diadakannya kegiatan 

Persami ataupun kemah. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal : Senin, 10 September 2018 

Waktu  : 07.00 WIB 

Tempat : SD Maarif Nurul Jannah 

Kegiatan : Observasi tentang kegiatan tahsin dan tahfid 

 

Catatan deskriptif 

Pagi ini saya datang ke SD Maarif Nurul Jannah untuk mengamati tentang 

kegiatan tahsin dan tahfid yang dilaksanakan SD Maarif Nurul Jannah. Kegiatan 

tahsin diikuti oleh siswa kelas 1 sampai 3. Sedangkan kegiatan tahfidz diikuti oleh 

kelas 4 dan 5. Kgiatan tahsin dan tahfidz ini merupakan program yang 

diunggulkan oleh SD Maarif Nurul Jannah. Tenaga pengajar tahsin dan tahfidz 

adalah seorang hafidz/hafiddzah, yaitu orang-orang yang sudah mampu menghafal 

Al Qur’an. Mereka diambil dari organisasi JQH (Jam’iah Qurro’ Walhufat) 

Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan tahsin dan tahfidz ini dilaksanakan setiap hari 

mulai pukul 07.00 – 09.00. SD Maarif Nurul Jannah menyediakan buku panduan 

perkembangan siswa untuk mengetahui sejauhmana kemampuan siswa dalam 

kegiatan tahsin dan tahfidz. 

 

Catatan reflektif 

Pada awal sebelum penelitian, peneliti mengira bahwa adanya kegiatan tahsin dan 

tahfidh di sekolah akan membebani siswa. Namun, ketika peneliti melihat secara 

langsung tentang proses pembelajaran tahsin dan tahfidh ini ternyata anak-anak 

merasa sangat senang. Sama sekali tidak ada rasa ketakutan dalam wajah mereka. 
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Pedoman Wawancara 

 

A. Wawancara kepada Kepala SD Maarif Nurul Jannah 

1. Bagaimana keadaan SD Maarif Nurul Jannah? 

2. Sejarah berdirinya SD Maarif Nurul Jannah 

a. Kapan SD Maarif Nurul Jannah didirikan? 

b. Apa latar belakang didirikannya SD Maarif Nurul Jannah? 

c. Bagaimana perkembangannya sampai sekarang? 

3. Bagaimana letak geografis SD Maarif Nurul Jannah? 

4. Apa visi, misi, dan tujuan SD Maarif Nurul Jannah? 

5. Apakah strategi yang dilakukan SD Maarif Nurul Jannah untuk 

memasarkan sekolahnya? 

6. Apakah SD Maarif Nurul Jannah menggunakan konsep strategi pemasaran 

jasa pendidikan? 

7. Bagaimana SD Maarif Nurul Jannah mengatasi persaingan antarlembaga 

yang begitu pesat? 

8. Adakah perubahan strategi dalam tiap tahunnya? 

9. Jika ada, apa yang menjadi pertimbangan perubahan itu? 

10. Bagaimanakah grafik peminat yang ingin mendaftar ke SD Maarif Nurul 

Jannah dari tahun ke tahun? 

11. Apa ciri khas yang dimiliki SD Maarif Nurul Jannah dibandingkan SD/MI 

yang sudah ada? 

12. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas jasa 

pendidikan di SD Maarif Nurul Jannah? 

13. Apakah SD Maarif Nurul Jannah menggunakan bauran pemasaran dalam 

memasarkan jasa pendidikannya? 

14. Apa saja bentuk layanan yang diberikan supaya pengguna jasa tetap 

tertarik dengan SD Maarif Nurul Jannah ? 

15. Apa faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung dalam 

melaksanakan strategi pemasaran tersebut? 
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16. Bagaimana efek/dampak diterapkannya strategi pemasaran tersebut 

terhadap perkembangan SD Maarif Nurul Jannah? 

 

B. Wawancara kepada Guru dan Operator SD Maarif Nurul Jannah 

1. Bagaimana keadaan guru di SD Maarif Nurul Jannah? 

a. Berapa jumlah guru di SD Maarif Nurul Jannah? 

b. Bagaimana tingkat pendidikan guru di SD Maarif Nurul Jannah? 

2. Bagaimana keadaan siswa di SD Maarif Nurul Jannah? 

a. Berapa jumlah siswa di SD Maarif Nurul Jannah setiap tahunnya? 

b. Dari mana asal siswa di SD Maarif Nurul Jannah? 

 

C. Wawancara dengan Komite SD Maarif Nurul Jannah 

1. Bagaimana keadaan  siswa di SD Maarif Nurul Jannah? 

a. Berapa jumlah siswa SD Maarif Nurul Jannah untuk pertama kalinya? 

b. Dari mana asal daerah siswa tersebut? 
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Piala-piala kejuaraan yang sudah diperoleh oleh SD Maarif Nurul Jannah 

 

 

Piala-piala kejuaraan yang sudah diperoleh oleh SD Maarif Nurul Jannah 

 



120 
 

 
 

 

Doa bersama sebelum pembelajaran 

 

 

 

 

 

Doa bersama sebelum pembelajaran 
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Kegiatan tahsin di kelas bawah 

 

 

 
Kegiatan tahsin di kelas bawah 
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Suasana pembelajaran tahfidh di kelas atas 

 

 

 

Suasana pembelajaran tahfidh di kelas atas 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

Nama   : Dwi Ratna Fajar Rahayu 

Tempat/tgl. Lahir : Kulon Progo, 29 September 1986 

NIP   : 19860929 200912 2 005 

Pangkat/Gol  : Penata Muda/ III a 

Jabatan  : Guru Pertama 

Alamat Rumah : Serangrejo Rt 13 Rw 06 Kulwaru Wates Kulon 

Progo DIY 

Alamat Kantor  : Ngelak Jangkaran Temon Kulon Progo DIY 

Nama Ayah  : Zunus 

Nama Ibu  : Sukatiyem 

Nama Suami  : Basyorudin 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. MI Muhammdiyah Serangrejo, tahun lulus 1998 

b. SLTP N 2 Wates, tahun lulus 2001 

c. SMA N 1 Wates, tahun lulus 2004 

d. D II PGSD UNY, tahun lulus 2006 

e. S 1 PGSD UPY, tahun lulus 2012 

2. Pendidikan Non-Formal 

- 

C. Riwayat Pekerjaan 

1. MIN 1 Kulon Progo 

Yogyakarta, 6 Nopember 2018 

 

 

 

Dwi Ratna Fajar Rahayu  
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