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MOTTO 

 

 

ًْفَُعُِْن لِلٌبسِ   َخْيُر الٌبِس أَ
 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling 

bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-

Thabran)
1
 

 

  

                                                           
1
 Imam As-Suyuthi, Kitab Al-Jami’ush Shagir. 
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KATA PENGANTAR 

ِحينِ  ْحَوِي الره ِ الره بِْسِن َّللاه

ًَُعُْذ بِبّلِلِ ِهْي  َّ  َِ ِِْدْي ًَْستَ َّ  ٍْ ًَْستَْغفُِر َّ ًَْستَِعْيٌَُُ  َّ ِ ًَْحَوُدٍُ  إِىه اْلَحْوَد ّلِِله

ٍِ َّللاُ فاَلَ هُ  ِِْد ِهْي َسيِّئَبِت أَْعَوبلٌَِب، َهْي يَ َّ ًْفُِسٌَب  ِر أَ ّْ َهْي ُشُر َّ ِضله لََُ 

ًدا َعْبُدٍُ أَْشَُِد أَىه ُهَحوه َّ َٕ لََُ. أَْشَُِد أَْى الَ إِلَََ إاِله َّللا  يُْضلِْل فاَلَ َُبِد

َِ َصْحبِ َّ  َِ َعلَٔ آلِ َّ ٍد  بَبِرْك َعلَٔ ُهَحوه َّ َسلِّْن  َّ ُنه َصلِّ  لَُُ. اَللِه ْْ َرُس َّ
ِم الْ  ْْ ُْتََدٓ بَُِِداٍُ إِلَٔ يَ َهِي ا ب بَْعدُ َّ قِيَبَهِة. أَهه
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ABSTRAK 

 

Nur Azis Hidayatulloh, Strategi Pemasaran Jasa 

Pendidikan Alternatif di Sanggar Anak Alam (SALAM) 

Nitiprayan Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta; Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 

Latar belakang dalam penelitian ini bermula ketika 

peneliti membaca buku Sekolah Biasa Saja oleh Toto 

Raharjo perihal konsep pendidikan yang ada di Salam. 

Dalam realitanya mempunyai ciri khas dalam proses 

penyelenggaraan jasa pendidikan yang ada di Salam. 

Ketertarikan peneliti terkhusus dalam hal strategi apa yang 

digunakan Salam sebagai proses pemasaran dalam 

menjalankan roda organisasi yang menjual jasa 

pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

strategi yang ada dalam perkembanganya di Salam yang 

digunakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Kemudian peneliti mengolah data yang telah di dapatkan 

dilapangan dengan berawal dari transkrip wawancara 

sampai intrepetasi data. Penelitian ini dilakukan dii 

Sanggar Anak Alam (SALAM) Nitiprayan Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Sanggar 

Anak Alam (SALAM) sembagai lembaga pendidikan 

alternatif mempunyai kekuatan dalam pemasaran 1. 

Konsep pemasaran melalui jejaring antara pengguna jasa 

dan pemerhati pendidikan 2. Perencanaan pemasaran di 

SALAM telah memuat unsur penting dalam perencanaan 

seperti rencana program, sistem anggaran, SDM, sarana 

dan prasarana. 3. Proses pemasaran dalam pelaksanaanya 

memenuhi unsur-unsur bauran pemasaran yang terdiri dari 

: produk, harga, tempat, promosi, sumber daya manusia, 

bukti fisik dan proses. 

Kata Kunci : Strategi Pemasaran, Jasa Pendidikan, 

Sekolah Alternatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemasaran dalam pengelolaan pendidikan sangat 

diperlukan, seiring dengan semakin tingginya 

persaingan antar sekolah. Dalam hal ini, pemasaran di 

dunia pendidikan dibutuhkan untuk membangun 

sebuah citra yang diperlukan oleh para siswa. Apabila 

lembaga atau sekolah mempunyai citra yang baik di 

mata masyarakat, maka besar kemungkinan akan lebih 

mudah dalam mengatasi persaingan yang ada. Artinya 

pemasaran merupakan suatu proses yang harus 

dilakukan oleh sekolah untuk memberikan kepuasan 

pada stakeholder dan masyarakat. Penekanan kepada 

pemberi kepuasan pada stakeholder merupakan hal 

yang harus dilakukan oleh setiap lembaga, agar 

mampu bersaing.
1
 

Pemasaran dalam dunia pendidikan saat ini 

berkembang, melihat kondisi pertumbuhan dari 

persaingan antar lembaga pendidikan semakin ketat. 

Pengaruh perkembangan dalam lembaga sangat 

ditentukan oleh kemampuan administrator dalam 

melakukan scanning lingkungan eksternal, 

                                                           
1
 Muhaimin. Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam 

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah. (Jakarta : 

Kencana Prenada Media Group, 2011).98. 
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kompetitior lembaga lain, memperhitungkan 

kompetensi internal harus dapat menciptakan strategi 

yang mumpuni untuk memenangkan kompetisi dari 

persaingan tanpa meninggalkan dari esensi dalam 

pendidikan itu sendiri.
2
 Menurut UU No. 20 tahun 

2003 pasal 1 (ayat 12 tentang sistem pendidikan 

nasional bahwa peendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang - 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman.
3
 

Masyarakat saat ini diberikan beragam pilihan 

untuk mempersiapkan pendidikan anak mereka, 

segala macam lembaga pendidikan hadir ditengah 

masyarakat
4
. Secara obyektif, masyarakat diberikan 

pilihan antara sekolah formal atau nonformal, namun 

secara umum masyarakat mempunyai tuntutan sama 

perihal pendidikan yakni pendidikan yang berkualitas 

dan terjangkau.  Hadirnya pendidikan alternatif 

                                                           
2
 Rudy Hartono, Syilvia Rozza. “Penggembangan Strategi 

Pemasaran dan Manajemen Hubungan Masyarakat dalam 

Meningkatkan Peminat Layanan Pendidikan”. Dalam Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Indonesia , Vol 11, No. 1, Juni 2012, 27 
3
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 1 (ayat 2) 
4
 Trimo, 2018. Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan di 

SMK Bhineka Karya Surakarta. Dalam Tesis Administrasi Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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ditengah masyarakat memberikan kualitas atas 

jaminan dalam penyelenggaran pendidikan kepada 

siswa, tidak hanya diperlukan oleh lembaga 

pendidikan formal. Pendidikan alternatif sebagai 

lingkupan dari pendidikan nonformal juga 

mempunyai harapan untutk senantiasa 

memperjuangkan kualitas pendidikan agar menjadi 

rujukan masyarakat.   

Melihat peran dari pendidikan alternatif secara 

implisit telah membantu masyarakat, terutama dari 

masyarakat kalangan bawah yang kurang beruntung 

untuk memperoleh pendidikan formal, seperti 

keterampilan yang bermanfaat sesuai dengan 

penelitian, sertifikat maupun surat keterangan berhasil 

tamat dalam pendidikan dan pelatihan lainya yang 

sesuai dengan kebijakan pemerintah lainya.  

Penyelenggaraan pendidikan nonformal 

dibutuhkan masyarakat untuk mengatur 

penyelenggaraan pendidikan agar berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang baik dan terstruktur sesuai 

dengan aturan dalam undang-undang yang tertera 

pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 

Tahun 2010 Pasal 11 Ayat 1 bahwa : 

“Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan 

kewenangan dalam penyelenggaraan sistem 

pendidikan nasional oleh pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 
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penyelenggara pendidikan oleh masyarakat dan 

satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat 

berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional.” 

 

Pemerintah memberikan standar mutu pendidikan 

nonformal untuk mengetahui perkembangan 

kemajuan pengelolaan pendidikan.  Kualitas dan mutu 

layanan tersebut dapat dipenuhi dengan mengajukan 

akreditasi lembaga untuk memperoleh status 

akreditasi yang baik. Namun, kualitas dan mutu 

layanan suatu lembaga tidak hanya bisa dilihat dari 

akreditasi saja, diperlukan  pula pengelolaan 

pendidikan nonformal yang bisa menghasilkan 

program-progam pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.
5
 

Persaingan dalam menentukan segmen pasar 

menuntut setiap lembaga pendidikan agar mempunyai 

cara tersendiri dalam menentukan kebutuhan yang 

mempunyai ciri khas dari lembaga itu sendiri. Konsep 

ciri khas dalam pemasaran apalagi dalam konteks jasa 

pendidikan adalah sebuah hasil dari proses sosial dan 

manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan 

dan apa yang diinginkan dilapangan melalui 

penciptaan penawaran, pertukaran produk yang 

                                                           
5
 Viyki Khoirotul. “Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat Sanggar Anak Alam Yogyakarta dalam Meningkatkan 

Mutu Layanan Pendidikan”. Dalam Jurnal Pendidikan Luar 

Sekolah  Vol 7, No 2 (2018).  

http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-luar-sekolah/issue/view/1486
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bernilai dengan pihak lain dalam pendidikan. Etika 

layanan pemasaran dalam dunia pendidikan adalah 

menawarkan mutu layanan intelektual dan 

pembentukkan watak secara menyeluruh. Karena 

pendidikan bersifat lebih kompleks, yang 

dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, hasil 

pendidikannya mengacu jauh kedepan, membina 

kehidupan warga negara, generasi penerus di masa 

mendatang.
6
 

Sanggar Anak Alam (SALAM) Yogyakarta 

menjadi salah satu dari hadirnya pendidikan alternatif 

ditengah masyarakat. Perkembangan yang ada selama 

ini menjadikan kehadiran Sanggar Anak Alam 

mempunyai tempat tersendiri ditengah ruang lingkup 

pendidikan. Sebagai salah satu dari lembaga 

pendidikan alternatif, kehadiran dalam rentang 

perkembangannya mungkin mengalami berbagai 

peristiwa. Persaingan jasa pendidikan yang semakin 

pesat, eksistensi Sanggar Anak Alam (SALAM) ini 

patut untuk ditelisik hingga sanggup mencapai kondisi 

atas kepercayaan para konsumen yakni masyarakat. 

Eksistensinya hingga sekarang tidak lepas dari ciri 

khas dan keunikan tersendiri dari pengelolaan 

lembaga pendidikan nonformal khususnya Sanggar 

                                                           
6
 Ara Hidayat, Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan 

Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan 

Madrasah, (Yogyakarta; Kaukaba, 2012), 397. 
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Anak Alam (SALAM). Secara umum pengelolaan 

SALAM berbeda dengan pengelolaan pendidikan 

pada umumnya, SALAM memiliki keunikan dalam 

pengelolaan dan pembelajaran yang dilakukan oleh 

masyarakat yaitu untuk menciptakan pendidikan yang 

memerdekakan bagi peserta didiknya. 

SALAM sebagai lembaga pendidikan alternatif 

yang tidak menerapkan kurikulum baku seperti 

sekolah formal.  Dalam proses belajar mengajar, 

SALAM memiliki skema pembelajaran dengan 

metode riset. Menurut Toto Rahardjo
7
 riset dalam hal 

ini, SALAM mengajarkan tentang makna substansi 

dalam belajar, yakni mencari kembali (re-search) 

jalan belajar, memahami dan menggunakan 

pengetahuan. 

Sedangkan dalam proses belajar, SALAM 

memiliki skema yang dimaksud dengan Garis Besar 

Proses Belajar. Garis Besar Proses Belajar adalah 

prinsip-prinsip dan panduan sebagai acuan bagi 

fasilitator dan orangtua dalam melaksanakan proses 

belajar yang pada tahap selanjutnya akan dijabarkan 

dalam bentuk kurikulum yang akan 

diimplementasikan oleh fasilitator dalam silabus 

                                                           
7
 Toto Rahardjo, Sekolah Biasa Saja, (Yogyakarta, Insist 

Press 2018), hal.157 
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belajar. Kerangka dalam proses alur belajar 

sebagaimana dijelaskan dalam sekema berikut ini
8
 : 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambar Renaca Belajar Salam 
 

 Konsep belajar dari tabel diatas, SALAM 

menerapkan seluruh jenjang dalam setiap unitnya. Konsep 

yang disebut dengan daur belajar tersebut disusun dengan 

para fasilitator kelas. Daur belajar terbagi menjadi 

beberapa tahapan belajar di Sanggar Anak Alam 

(SALAM), tahapan pertama diawali dengan tahapan 

pengalaman. Siswa didorong untuk melakukan secara 

langsung sebuah kegiatan yang melibatkan, bertindak dan 

berperilaku sesuai dengan pola yang telah disepakati 

bersama dikelas. Dalam proses pertama, siswa diharapkan 

dapat mengerjakan, mengamati, melihat dan melakukan 

sesuatu. Pengalaman ini yang kemudian dijadikan 

SALAM sebagai pondasi untuk melakukan proses 

selanjutnya.  

                                                           
8
 Ibid., hal.158. 
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Tahapan selanjutnya adalah mengungkapkan. Pada 

tahap ini siswa mengungkapkan pengalamanya dalam 

proses belajar, siswa diminta untuk menyatakan segala 

hal-hal yang berkaitan dengan proses, perasaan dan 

konsep belajar yang pertama. Kemudian di presentasikan 

untuk memberikan tahapan proses pengungkapan siswa 

terhadap proses belajar di dalam kelas. 

SALAM mencoba mewujudkan ide-ide dalam 

pendidikan yang sesungguhnya, yakni memberikan ruang 

yang luas bagi anak untuk bisa tumbuh dan berkembang 

dalam hal bebas berkespresi, mengeksplorasi dan 

menemukan pengetahuan dengan cara memanfaatkan 

segala hal potensi yang ada dalam lingkungan mereka.
9
 

Berdasarkan uraian diatas kemudian peneliti tertarik 

untuk secara lanjut menganalisis secara langsung tentang 

strategi pemasaran dari eksistensi selama ini yang 

digunakan oleh Sanggar Anak Alam (SALAM) 

Yogyakarta. Karena selama ini, kehadiran pendidikan 

alternatif masih belum maksimal dalam mencapai 

eksistensi yang secara panjang dapat dirasakan secara 

berkesinambungan. Selain konsep yang belum begitu 

maksimal, hingga segala kebutuhan dari pemenuhan 

                                                           
9
 Dian Eka Nidyawati, Konsep dan Implementasi Pendidikan 

Berbasis Alam di Sanggar Anak Alam (SALAM) Nitiprayan Kasihan 

Bantul Yogyakarta, Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 4. Vol. VI 

Tahun 2017 
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pendidikan itu sendiri yang tidak selalu tercukupi baik 

materil maupun non-materil.  

Pemasaran dalam pendidikan sebagai usaha untuk 

mengkomunikasikan serta melakukan beragam cara 

promosi tujuan, nilai, produk lembaga pendidikan tersebut 

untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. 

Dari data yang sudah dipaparkan oleh peneliti SALAM 

sebagai salah satu lembaga pendidikan alternatif 

melakukan apa saja dalam proses untuk mengkomunikasi 

kepada masyarakat atas lembaga yang dimilinya.  

Peneliti melakukan analisis terhadap implementasi 

pemasaran yang dilakukan oleh Sanggar Anak Alam 

(SALAM), sampai saat ini masih mempunyai peran andil 

dan bisa menjaga eksistensi lembaga. Selain itu 

diharapkan dengan penelitian ini menjadikan pendidikan 

alternatif lain yang selama ini belum berjalan secara 

maksimal dapat muncul kembali untuk memberikan jasa 

layanan pendidikan alternatif. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dari uraian diatas permasalahan yang 

hendak dijawab melalui penelitian ini dapat di rumuskan 

sebagai berikut 

1. Bagaimana proses pemasaran jasa pendidikan di 

Sanggar Anak Alam (SALAM) Yogyakarta ? 
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2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari 

pemasaran pendidikan di Sanggar Anak Alam 

(SALAM) Yogyakarta ? 

 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui proses pemasaran jasa 

pendidikan di Sanggar Anak Alam (SALAM) 

Yogyakarta 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat dari pemasaran pendidikan di Sanggar 

Anak Alam (SALAM) Yogyakarta 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang 

signifikan, baik secara teoritis maupun secara praksis 

yaitu: 

a. Secara teoritis; untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan, lebih jauh diharapkan dapat 

memberikan sumbangan akademik tentang model 

strategi pemasaran dalam pendidikan alternatif di 

Sanggar Anak Alam (SALAM) Yogyakarta 

b. Secara praktis; diharapkan dapat dijadikan bahan 

informasi dan evaluasi bagi para stakeholder yang 

terlibat dalam proses pengembangan lembaga dan 
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penguatan proses pembangunan kualitas Sanggar 

Anak Alam (SALAM) Yogyakarta 

c. Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada kajian penelitian ini, peneliti melakukan 

kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. 

Selanjutnya membandingkan titik perbedaan di antara 

penelitian yang ada, hal ini akan memperjelas dimana 

ruang dan posisi kajian peneliti sehingga akan 

menampilkan secara jelas titik perbedaanya.  

Sejauh peneliti ketahui belum ditemukan jenis 

penelitian yang khusus dalam penelitian terhadap 

lembaga pendidikan alternatif.  Tetapi, penelitan 

sejenis yang telah dilakukan oleh Lili Amalia tentang 

„Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan di SMP Harapan 

Baru Bekasi”  Dalam penelitian ini bahwa strategi 

yang digunakan dalam proses pemasaran 

menggunakan bauran pemasaran, dimana dalam 

strategi yang dilakukan dalam beberapa tahapan. 

Pertama, perencanaan strategi pemasaran melalui 

proses menentukan segmentasi dari pasar yang 

diminati. Kedua, pelaksanaan pemasaran sekolah salah 

satunya dengan menunjukkan differensiasi 

(keberadaan positif) dengan pesaing lain. Ketiga, 

bauran sekolah melalui proses penentuan proses 

strategi yakni 7p; produk, prince, promotion, people, 

physyical evidence. Pada penelitian yang dilakukan 
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oleh peneliti sama mengggunakan bauran pemasaran, 

namun dalam objek penelitian berbeda karena objek 

peneliti di pendidikan nonformal sedangkan penelitian 

ini di pendidikan formal.
10

 

Penelitian kedua oleh Muhammad Rizal dan Siti 

Paujiah tentang “Strategi Pemasaran pada Lembaga 

Bimbingan Belajar Go Smart Banjarbaru” pada 

penelitian ini menggunakan konsep mega markteting 

7p (produk, prince, promotion, people, physyical 

eveidence) dan penggunaan matriks analisis SWOT. 

Konsep dari strategi yang digunakan dalam penelitian 

ini tertuju pada sekolah-sekolah formal sebagai acuan 

dalam perencanaan dari segmentasi pasar. Melalui 

analisis SWOT yang telah dilakukan, tujuan akhir 

yang harus diterapkan memperbanyak produk dari 

bimbingan yang dikeluhkan oleh konsumen minim 

dari produk tahunan. Persamaan dengan penelitian 

yang peneliti susun dalam konsep mega marketing 7p, 

akan tetapi hasil akhir dari penelitan yang dilakukan 

oleh penyusun tidak mengharuskan membuat keluaran 

dalam bentuk produk baru. 
11

 

                                                           
10

 Lili Amalia, “Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan di SMP 

Harapan Baru Bekasi, (Skripsi, Manajemen Pendidikan FITK 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, 2017), 47. 
11

 Muhammad Rizal, Siti Paujiah, “Strategi Pemasaran Pada 

Lembaga Bimbingan Belajar Go Smart Banjarbaru”, Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Bisnis, Jilid 4, No. 1 Maret (2018): 077 
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Penelitian selanjutnya yaitu Vita Hanafiyah 

tentang “ Strategi Pemasaran Lembaga Bimbingan 

Belajar Primagama Villa Nusa Indah Bogor” dalam 

penelitian ini menggunakan konsep marketing bauran 

pemasaran 7p dan konsep analisis SWOT, dalam 

implementasinya bahwa penelitian ini menggunakan 

konsep pemasaran masih di ranah konvensional yakni 

people to people. (p2p). 
12

 Penelitian ini lebih kepada 

menampilkan proses pemasaran yang digunakan oleh 

lembaga yang mempunyai nama dan cabang di 

beberapa daerah. Sehingga peneliti hanya memberikan 

analisis berupa penekanan kepada bauran pemasaran di 

bagian produk untuk di tambah dan dimaksimalkan. 

Sedangkan persamaan dengan peneliti yang akan 

susun menggunakan konsep marketing 7p, namun 

dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal 

fokus penelitian. Peneliti hanya berfokus pada satu 

objek penelitian di Sanggar Anak Alam (SALAM)
13

 

 

 

 

                                                           
12

 Vita Hanafiyah, “Strategi Pemasaran Lembaga Bimbingan 

Belajar Primagama Villa Nusa Indah Bogor”, (Skripsi, Manajemen 

Pendidikan FITK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, 

2015), 98 
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D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini menjelaskan mengenai gambaran 

skripsi secara sistematis, Agar dalam penelitian 

tersusun secara sistematis. Penelitian ini terdiri dari 

lima bab sebagai berikut : 

Bab pertama menjelaskan uraian permasalahan 

yang diteliti. Pendahuluan ini berisi subbab yaitu latar 

belakang masalah yang sedang dialami pada kondisi 

saat ini, rumusan masalah berisi pertanyaan yang 

menjadi pedoman dalam menjawab isi dari penelitian, 

kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi 

pencapaian yang ingin dituju secara secara sistematika 

pembahasan yaitu pembagian bab per bab agar mudah 

dipahami dan sistematis. 

Bab kedua kajian teori dan metode penelitian. 

Kajian teori yang berisi tentang teori yang sesuai 

dengan penjabaran dari judul penelitian. Metode 

penelitian berisi tentang cara mengambil data, 

pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknis analisis data. 

Bab ketiga tentang gambaran umum lokasi 

penelitian yakni Sanggar Anak Alam (SALAM) di 

Nitiprayan, yang meliputi letak geografis, sejarah 

berdiri, visi misi, profil, struktur kepengurusan dan 

program pendidikan yang di Sanggar Anak Alam 

(SALAM) Yogyakarta. 
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Bab keempat tentang hasil lapangan yang sudah 

diteliti, kemudian hasil dari olah data dan analisis data 

tentang strategi pemasaran jasa pendidikan alternatif di 

Sanggar Anak Alam (SALAM) Yogyakarta, tentang 

bagaimana strategi yang digunakan dalam mengatur 

peran pemasaran agar lembaga tetap eksis ditengah 

masyarakat. 

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian, saran-saran peneliti terhadap pihak atau 

peneliti lain dari penulis dan kata penutup berupa 

ucapan syukur serta lampiran-lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tantang dalam proses pemasaran lembaga 

pendidikan terletak pada bagaimana cara dalam 

memberikan informasi atau mengkomunikasikan 

“produk” lembaga yang masih abstrak untuk bisa 

dipahami oleh masyarakat.  

1. Pemasaran jasa pendidikan di Sanggar Anak 

Alam (SALAM) mengunakan beragam 

strategi, dari bauran pemasaran 7p (produk, 

price, promotion, place, physical evidence dan 

process secara abstrak dijalankan oleh SALAM 

dalam proses pemasaran lembaganya. 

2. Faktor pendukung Sanggar Anak Alam 

(SALAM) menerapkan strategi pemasaran 

yaitu dalam internal dan Relationship 

Marketing. Bahwa strategi ini merupakan hasil 

dari beragam bentuk proses pembelajaran yang 

secara langsung mengikutsertakan orangtua 

siswa dalam pembelajaran dan perkumpulan 

SALAM. 

3. Sedangkan faktor penghambat sendiri dari 

SDM (Fasilitator) tidak ada kepastian proses 

rekrutmen, sedangkan dalam proses promosi 

77 
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berita yang ada tidak semuanya 

menggambarkan bagiamana kerja lembaga 

terkhusus SALAM. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan kesimpulan di atas, 

terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan 

terkait dengan strategi pemasaran Sanggar Anak 

Alam (SALAM) Nitiprayan Yogyakarta : 

1. Bagi SALAM dalam proses peningkatan 

strategi promosi bisa menggunakan media 

brosur untuk juga memberikan edukasi 

terhadap pentingnya pendidikan, baik dalam 

pendidikan formal maupun non-formal. 

2. Dalam strategi penerimaan siswa, sebagai 

sekolah yang belajar dari sebuah peristiwa. 

Pasti mempunyai ciri khas sasaran siswa yang 

ingin diberikan untuk bergabung dengan 

SALAM, karena keterbatasan tempat sehingga 

setiap tingkatan usia belajar dibatasi. Mungkin 

dalam penerimaan bisa diperbanyak kuota yang 

diberikan kepada siswa yang berminat. 

3. Dalam strategi SDM terkhusus fasilitator 

dengan hadirnya konsep sukarelawan, 

ketidakjelasan datang dan perginya fasilitator 

bisa jadi akan menggangu proses belajar siswa. 
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Sehingga diperlukan ketegasan dan komitmen 

untuk pengabdian menjadi fasilitator di 

SALAM. 

4. Diharapkan dalam pembiayaan bisa 

menggunakan fundraising lebih banyak, ikut 

terlibat dalam kegiatan sosial atau bisa 

menjalin kerjasama dengan rumpun lembaga 

pendidikan sejenis lainya. 

5. Sarana dan Prasarana merupakan daya dukung 

utama dalam proses pemebelajaran, SALAM 

bisa menjalin kerjasama dengan instansi atau 

lembaga yang mempunyai gerak sama dalam 

pemberdayaan pendidikan. Agar gedung bisa 

disesuaikan dengan kenyamanan dan kondisin 

yang baik untuk proses belajar, juga bisa 

menampung beberapa siswa yang sudah 

mendaftar di jauh-jauh hari. 

6. Dalam proses penerimaan media massa, 

SALAM juga bisa melakukan filter dalam 

pemberitaan yang dilakukan oleh berbagai 

media yang sudah meliput. Agar kedepanya 

kemurnian gerakan yang oleh para pendiri 

tidak disalah artikan oleh masyarakat akan 

adanya SALAM saat ini. 

7. SALAM bisa melibatkan masyarakat sekitar 

lebih jauh dalam proses pengembanganya, bisa 
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berkaitan untuk perekrutan Fasilitator atau 

relawan untuk kegiatan yang ada di SALAM. 

 

C. Kata Penutup 

Dengan memanjatkan raya syukur atas 

kehadirat Allah subhanahu Wata’ala yang telah 

memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya yang 

selalu mengiringi gerak langkah penulis selama ini. 

Penulis mengucapkat terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 

karya ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis 

berharap adanya koreksi, saran yang membangun 

dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, 

sehingga nantinya dapat memberi manfaat bagi 

kita semua. 
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