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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui“ (Al-Anfal/8:27).
1
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Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemah (Bandung: sygma (creative media corp), 
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ABSTRAK 

Sahra Rohmatus Saidah, 2022: Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan  Dalam 

Meningkatkan Minat Masyarakat Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 

Cakru Kencong -  Jember 

Kata Kunci: Strategi pemasaran Pendidikan, Jasa Pendidikan, Minat Masyarakat 

 

Tingkat persaingan dalam dunia pendidikan sangatlah berkembang, yang mana 

menuntut setiap penyedia jasa pendidikan mempunyai strategi efektif dan efisien. 

Strategi menjadi penting dalam dunia pendidikan mengingat pendidikan mampu 

memberikan aspek penanaman nilai-nilai sikap dan tingkah laku yang menjadikan 

manusia memiliki derajat. Desa Cakru yang berada di Kecamatan Kencong 

memiliki Sekolah Dasar yang saling bersaing strategi pemasaran, Hal ini tidak 

lepas dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru yang memiliki strategi 

yang dapat diterima oleh lapisan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. 

Adanya strategi yang dimiliki madrasah menjadikan MI Muhammadiyah 02 

dipercaya oleh masyarakat dalam mengembangkan pendidikan yang memiliki 

keseimbangan antara akademik, non akademik dan keagamaan. 

 

Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana strategi 

pemasaran jasa pendidikan MI Muhammadiyah 02 Cakru. 2) Bagaimana 

implementasi strategi pemasaran jasa Pendidikan. 3) Apa faktor pendukung dan 

penghambat strategi pemasaran pendidikan di MI Muhammadiyah 02 Desa Cakru 

Kecamatan Kencong dalam meningkatkan minat masyarakat. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan tentang: strategi pemasaran jasa pendidikan MI 

Muhammadiyh 02 Cakru, faktor pendukung dan penghambat strategi pemasaran 

pendidikan di MI Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong dalam 

meningkatkan minat masyarakat. 

 

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan Analisa yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode keabsahan 

data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1.) strategi pemasaran jasa yang 

dilakukan oleh MI Muhammadiyah 02 cakru dengan bentuk strategi differensiasi 

yang mengedepankan empat tujuan pemasaran. Memenuhi misi sekolah, 

meningkatnya kepuasan pelanggan, meningkatkan ketertarikan, meningkatkan 

efisienasi. 2) Implementasi strategi pemasaran jasa pendidikan yang dilakukan 

ditandai dengan adanya produk, harga, lokasi, promosi, SDM, pelayanan dan 

proses. sehingga dengan komponen tersebut menjadikan madrasah dengan mudah 

dapat dikenali oleh pengguna jasa pendidikan. 3) faktor pendukung dan 

penghambat strategi pemasaran yang dilakukan disebabkan masih kurangnya 

kesadaran masyarakat yang belum mengenal bagaimana system pendiidkan yang 

dilakukan oleh madrasah ditambah masih belum lengkapanya beberapa sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh madrasah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Globalisasi merupakan kekuatan pemicu segala aspek kehidupanyang 

tidak mengenal batas-batas teritorial kedaulatan sebuah bangsa atau negara. 

Dampaknya menciptakan persaingan yang semakin tinggi pada semua aspek 

kehidupan masyarakat termasuk didalamnya pendidikan. Semakain banyaknya 

lembaga pendidikan maka semakin banyak pula persaingan di dalam lembaga 

pendidikan sehingga setiap lembaga pendidikan dituntut untuk menghadapi 

iklim kompetitif tersebut.
2
  

Tingkat persaingan dalam dunia pendidikan sangatlah berkembang secara 

pesat yang mana menuntut setiap penyedia jasa pendidikan mempunyai 

strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Kegiatan atau pemasaran tersebut 

membutuhkan konsep yang sangat mendasar memenuhi kebutuhan pasar dan 

keinginan pelanggan. Dalam hal ini strategi menjadi penting dalam dunia 

pendidikan mengingat pendidikan yang mampu memberikan aspek 

penanaman nilai-nilai pada sikap dan tingkah laku yang menjadikan manusia 

yang memiliki derajat.
3
 

Pengembangan strategi pemasaran juga harus mempertimbangkan 

berbagai aspek termasuk regulasi atau kebijakan yang sedang berlaku. 

Sebagaimana yang tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam terkait Juknis PPDB Tahun 2020 yang mengatur tentang Penerimaan 

                                                           
2
Machfoedz dan Mahmud, Pengantar Pemasaran Modrn (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 

14. 
3
Engkoswra dan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 1. 
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Peserta Didik Baru untuk Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI, MTs, 

MA, dan MAK) pada Tahun Pelajaran 2020/2021. Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 7265 Tahun 2020 

tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Raudlatul Athfal, 

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah 

Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2020/2021 berjalan secara objektif, 

akuntabel, transparan dan tanpa disrkiminasi sehingga mendorong 

peningkatkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan.
4
 

Mengingat pentingnya strategi pemasaran pendidikan di dalam sebuah 

lembaga pendidikan, yang mana kaitannya di singgung dalam Al-Qur’an 

Surah Annisa:  

                             

                       

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan 

perniagaan yang kalian saling ridha, yang berlaku atas dasar suka 

sama suka diantaramu. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri 

kalian, sesungguhnya Allah itu Maha penyayang kepadamu”. (QS. 

An-Nisa/4: 29).
5
 

 

Keluh-kesah sekolah yang berada dipinggiran kota cukup menghadapi 

kendala dengan banyaknya peraturan yang mengikat ditambah dengan fasilitas 

yang kurang memadahi membuat sekolah pinggiran khususnya sekolah swasta 

yang masih jauh dari kata sempurna mengalami kesulitan untuk 

                                                           
4
 Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Petunjuk Teknis Tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah 

Aliyah, Dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2020/2021, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam, 2019). 
5
Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemah (Bandung: sygma (creative media corp), 

2014),83. 

https://ayomadrasah.blogspot.com/
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mempromosikan lembaganya. Seperti yang diketahui semakin berkembangnya 

teknologi juga membuat orang tua berlomba untuk memberikan pendidikan 

terbaik untuk anak-anaknya hal demikian menjadi tantangan tersendiri untuk 

seluruh sekolah yang berada di pinggiran kota untuk meningkatkan mutu 

terbaik. Baik dari segi pelayananan dan juga strategi pemasaran pendidikan 

yang dipromosikan. 

Sebagaimana observasi awal yang dilakukan peneliti Masyarakat desa 

cakru sendiri tergolong masyarakat yang mempercayai adanya Pendidikan, hal 

tersebut dapat dilihat sebagaimana antusias masyarakat desanya memilih 

sekolah terbaik untuk anak-anaknya. Sebagaimana wawancara yang peneliti 

lakukan dengan beberapa masyarakat bahwasannya mereka masih 

mempercayai sekolah dasar yang memiliki nilai-nilai agama yang masih 

dijunjung tinggi. Hal tersebut mereka yakini bahwa agamalah yang nanti 

menjadi pegangan hidup seiring perkembangan zaman yang terus berkembang 

tanpa adanya batasan. 

Dari penyataan tersebut diperkuat lagi oleh wawancara yang dilakukan 

Bersama Ibu Puji Astutik selaku Kepala Madrasah Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Cakru yang menyatakan bahwa: 

Banyaknya persaingan dalam pemasaran menjadikan madrasah 

memiliki nilai tambah yang baik, dimana era perkembangan zaman 

yang terus meningkat dimana seorang anak harus memiliki nilai 

keagaam sebagai pedoman kehidupan. Hal ini menjadi kebutuhan 

ditengah masyarakat mencarai Pendidikan dasar yang sesuai dengan 

menerapkan ilmu agama yang lebih dominan.
6
 

 

 

                                                           
6
 Puji Astutik, Wawancara, Jember 21 Januari 2022. 
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Tabel 1.1 

Rekap Siswa Baru SD di Desa Cakru 

Tabel Jumlah Peserta Didik 6 Tahun Terakhir 

 MIM 

01 

MIM 

02 

MIM 

03 

SD 

01 

SD 

02 

SD 

03 

SD 

04 

MI 

Jawahirul 

2016 20 48 13 15 5 11  4  20 

2017 18 28 13 10 7 11 7 18 

2018 15 20 14 12 11 14 5 15 

2019 14 21 15 13 13 10 9 17 

2020 18 24 15 10 1 9 5 16 

2021 14 17 13 11 9 12 7 14 

JML 99 158 83 71 46 67 37 100 

 

Keterangan: 

SD: Sekolah Dasar 

MIM: Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

MI JU: Madrasah Ibtidaiyah Jawahirul Ulum 

(Sumber: sekolah.data.kemdikbud.go.id) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa MI Muhammadiyah 02 Cakru 

masih menjadi madrasah atau sekolah dasar yang dipercayai masyarakat desa 

cakru untuk menitipkan anak-anaknya. Dari tabel tersebut bahwa madrasah ini 

memiliki jumlah murid terbanyak pada setiap tahunnya. Sebagaimana 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru berusaha memberikan layanan 

pendidikan sebaik mungkin  mulai dari jasa pelayanan yang prima, pelayanan 

tempat, mutu dan pembinaan akhlakul karimah. Namun itu semua harus 

disertai dengan pemasaran pendidikan yang baik serta pendidik yang 

berkompeten dalam menyusun strategi yang disiapkannya. Berdasarkan hal 

itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Strategi 

Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan 

Kencong.” 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneiliti akan 

merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pemasaran jasa pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Cakru Kecamatan Kencong dalam meningkatkan minat 

masyarakat? 

2. Bagaimana implementasi strategi pemasaran jasa pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong dalam 

meningkatkan minat masyarakat? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi pemasaran pendidikan di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong 

meningkatkan minat masyarakat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan strategi pemasaran jasa pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong dalam 

meningkatkan minat masyarakat.  

2. Untuk mendeskripsikan implementasi strategi pemasaran jasa pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong 

dalam meningkatkan minat masyarakat. 
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3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat strategi 

pemasaran pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa 

Cakru Kecamatan Kencong. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis.
7
 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfat bagi semua pihak, 

khususnya pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang 

diangkat serta dapat memperkaya khasanah dan wawasan keilmuan 

mengenai bahasan strategi pemasaran jasa pendidikan dalam 

meningkatkan minat masyarakat pada khususnya, serta dapat dijadikan 

rujukan dalam penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti 

khususnya dalam mengembangkan kemampuan di bidang tulis 

menulis ilmiah dan membantu pengalaman serta wawasan peneliti 

terkait dengan strategi pemasaran jasa pendiidkan pada tingkat 

Madrasah Ibtidaiyah. 

 

                                                           
7
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45. 
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b.  Bagi Lembaga Yang Diteliti 

Sebagai sumbangan pemikiran kepada kepala madrasah, guru 

dan peserta didik dari ilmu dan pengalaman yang telah penulis terima 

selama menempuh pendidikan di UIN KH Achmad Siddiq Jember. 

Juga sebagai pertimbangan atau tolak ukur acuan bagi kepala sekolah 

maupun guru dalam proses pemasaran madrasah untuk meningkatkan 

minat masyarakat. 

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad siddiq Jember 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literature 

terkait judul bagi lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan 

mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian penelitiannya terkait 

dengan strategi pemasaran jasa pendiidkan dalam meningkatkan 

minat masyarakat. Juga memberikan motivasi kepada generasi 

penerus pembuatan proposal atau karya ilmiah lainnya. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah penting yang menjadi 

titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. 

Istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh  

penyedia produk pendidikan untuk memikat pembeli sehingga dapat 

menggunakan jasa yang sudah ditawarkan dengan berbagai teknik atau 
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cara yang dapat diterima oleh pelanggan jasa yang ingin dituju melalui 

cara dan teknik tertentu. Adapaun indikator yang peneliti gunakan 

diantaranya: 

 Undifferentiated Marketing (Pemasaran Pendidikan Tanpa Pembeda) 

 Differentiated Marketing (Pemasaran Pendidikan dengan Pembeda) 

 Concentrated Marketing (Pemasaran Pendidikan Terkonsentrasi) 

2. Jasa Pendidikan 

Jasa pendidikan adalah sesuatu yang dapat didefinisikan secara 

terpisah tidak terwujud, Jasa pendidikan yang peneliti maksud adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan jasa sekolah diantaranya mengenai 

layanan informasi, layanan sarana prasarana, administrasi, bimbingan dan 

juga pengembangan minat serta keterampilan. 

 Pembelajaran 

 Pengelolaan Bakat Dan Minat 

 Pelayanan Akademik 

 Sarana Prasarana Baik Dan Menunjang Pembelajaran 

3. Minat Masyarakat 

Minat masyarakat yang peneliti maksudkan yaitu berkaitan dengan 

keinginan atau respon masyarakat yang ditimbulkan oleh pemasaran yang 

dilakukan lembaga pendidikan. Minat masyarakat yang peneliti maksud 

berkaitan dengan dua respon yang pertama siswa dan yang kedua yaitu 

wali peserta didik. Tentunya berkaitan dengan faktor-faktor yang 
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mempengaruhinya yaitu faktor dari dalam (Intern) dan faktor dari luar 

(Ekstern). 

 Minat Kultural Atau Sosial 

 Minat Primitif Atau Biologis 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

yang mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Adapun sistematika 

pembahasan penelitian ini adalah: 

Bab satu adalah pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, 

fokus masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi istilah dan 

sistematika pembahasan. 

Bab dua adalah kajian kepustakaaan yang terdiri dari penelitian 

terdahulu dan kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan 

penelitian. 

Bab tiga berisi metode penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, Teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab empat berisi gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis 

data, serta pembahasan temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang akan 

diperoleh dilapangan dan juga menarik kesimpulan dalam rangka menjawab 

masalah yang dirumuskan. 

Bab lima tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini berisi 

tentang jawaban dari fokus penelitian yang telah ditentukan dibagian awal 
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sebelum memasuki lapangan penelitian dan saran sebagai masukan untuk 

pelaksanaan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 
A. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul Strategi Pemasaran 

Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong. Penelitian 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Sutiah, Mulyadi. 2020, Strategi Pemasaran Pendidikan Dalam 

Meningkatkan Citra Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

citra sekolah lewat mutu dan pendidikan akademik di SD Islam Surya 

Buana Jl. Simpang Gajayana Kelurahan Merjosari Keceamatan Lowokwaru 

Kota Malang.
8
 Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus 

yang menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Islam Surya Buana 

kota malang menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan citra 

madrasah diantaranya dengan meningkatkan layanan pendidikan, 

ekstrakurikuler, layanan administrasi serta kompetensi lulusan. Tidak 

hanya itu SD Islam Surya Buana juga menekankan pada proses belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru yang berkompetan dibidangnya. 

Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama 

ingin meneliti strategi pemasaran pendidikan yang mana mengedepankan 

                                                           
8
Sutiah, “Strategi Pemasaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Citra Sekolah”, Jurnal 

Kependidikan Islam 10, no. 1 (2020): 13-15. 
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pendidikan akademik juga potensi non akademik serta layanan yang 

menunjang jasa pendidikan madrasah. Sedangkan perbedaanya yaitu 

terdapat pada variabel penelitian, yang peneliti gunakan yaitu minat 

masyarakat sedangkan penelitian milik sutiah dan mulyadi menggunakan 

citra sekolah dengan jenis penelitian studi kasus.  

2. Frizkania Lutfi Annisa Fira, Nurul Ulfatin, Djum Djum Noor Benty.  

Universita Negeri Malang 2020, Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan 

Dalam Menarik Minat Masyarakat Melalui Program Kelas Khusus. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap MI 

Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Kediri melalui kelas khusus yang memiliki 

banyak kelebihan dibandingkan dengan kelas reguler.
9
 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus dengan 

teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa MI Al Irsyad Al Islamiyyah Kota Kediri 

dalam pemasaran jasa pendidikan mempromosikan terhadap calon 

walimurid bahwa kelas khusus dapat menghasilkan sumberdaya yang 

berkualitas serta ruang kelas yang sesuai dengan SNP yang didalamnya 

terdapat penunjang pembelajaran serta tambahan jam belajar. Persamaan 

dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama membahas tentang 

strategi pemasaran jasa dalam menarik masyarakat hanya saja penelitian 

milik Frizkania Lutfi Annisa Fira menambah variabel kelas khusus. 

Sedangkan perbedaanya terdapat pada bentuk penelitian yang digunakan. 

                                                           
9
Frizkania Lutfi Annisa Fira, “Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Menarik Minat 

Masyarakat Melalui Program Kelas Khusus ”Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan 3, 

no. 3 (September 2020): 252. 
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3. Syafi’i Rahman. 2015, Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah 

Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan (Studi Analisa di MAN 3 Kota 

Cirebon). Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil 

penelitian tersebut adalah strategi pemasaran jasa pendidikan MAN 3 Kota 

Cirebon menggunakan dua cara yaitu, pemasaran langsung dan pemasaran 

tidak langsung. Pemasaran secara langsung yang dilakukan oleh MAN 3 

Kota Cirebon menggunakan promosi dan publisitas, pemanfaat IT, Media 

Cetak Elektronik, dan Door to Door kesetiap sekolah dengan keikutsertaan 

dari para alumni. Yang kedua yaitu pemasaran tidak langsung melalui 

penawaran berbagai kegiatan yang dilakukan sekolah, yaitu berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan pelatihan dan pengembangan 

berbahasa Arab dan Bahasa Inggris, mengadakan pelatihan, diskusi ilmiah 

serta kegiatan lain yang dapat membekali siswa baik yang melanjutkan ke 

pendidikan selanjutnya maupun tidak.
10

 Persamaan dengan penelitian yang 

akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti strategi pemasaran jasa 

pendidikan yang memfokuskan pada segmentasi pasar dan membuat taktik 

pemasaran dengan menonjolkan diferensiasi. Sedangkan perbedaannya 

yaitu terdapat pada variabel yang digunakan. Jika peneliti menggunakan 

variabel minat masyarakat sedangkan penelitian miliki Syafi’i Rahman 

menggunakan variabel kompetensi lulusan. 

4. Ervina Vironika. 2015. Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Saren Kalijambe Seragen. Tesis IAIN 

                                                           
10

Syafi’i Rahman, “Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Lulusan Studi Analisa di MAN 3 Kota Cirebon” (Tesis, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 15. 
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Surakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen 

pemasaran pendidikan sudah berjalan sebagaimana diwujudkan dan 

dibuktikan terwujudnya misi dan visi madrasah. Manajemen pemasaran 

yang digunakan menggunakan planning, organizing, actuating dan 

controlling yang dilakukan dengan membentuk kepanitiaan peserta didik 

baru selain itu MIN Saren juga memperkenalkan kepada masyarakat bahwa 

MIN Saren merupakan lembaga pendidikan yang menekankan kepada 

nilai-nilai keagamaan yang sekarang digembari dan dibutuhkan oleh 

masyarakat. Lebih tepatnya pemasaran yang dilakukan oleh MIN Saren 

yaitu menitik beratkan kepada nilai dari visi misi sekolah. Controlling yang 

ditawarkan MIN Saren memberikan wadah terhadap masyarkat untuk 

mengevaluasi serta memberikan saran atas pekerjaan yang sudah 

dilakukan.
11

 Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

mengenai pemasaran jasa pendidikan dan juga sama menggunakan 

pendekatan kualitatif yang memasarkan sekolah dengan menitik beratkan 

sekolah yang berbasis agama. Sedangkan perbedaannya adalah terletak 

pada fokus masalah yang lebih menekankan terhadap manajemen 

pemasaran jasa pendidikan. Sedangkan peneliti lebih fokus pada bagaimana 

strategi pemasaran jasa pendidikan. 

5. Aditiya Fradito. 2016. Strategi Pemasaran Pendidikan Dalam 

Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan Islam (Studi Multikasus di SDI 

Surya Buana dan MIN Malang 2). Tesis Universitas Islam Negeri Maulana 

                                                           
11

Ervina Vironika, “Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Saren 

Kalijambe Seragen” (Tesis, IAIN Surakarta, 2015). 
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Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

Strategi Pemasaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Citra Lembaga 

Pendidikan Islam yaitu dengan membentuk kreatifitas juga pembinaan yang 

mana dengan pembinaan dapat membentuk kepribadiaan siswa.  Strategi 

pemasaran yang dilakukan di SDI Surya Buana diantaranya melakukan 

pembelajaran diluar kelas yang dilakukan sesuai tema (kontekstual) dan 

sistem tiada hari tanpa ibadah (membaca doa, asma’ul husna dan hafalan 

juz amma) yang selalu diwajibkan sebelum proses belajar mengajar akan 

dimulai. Sedangkan strategi yang dilakukan dalam memasarkan pendidikan 

di MIN Malang yaitu dengan memberikan dan mengedepankan layanan 

kepada siswa dan juga wali siswa sehingga dengan demikian wali siswa 

dapat menyalurkan keinginan dan sekolah bertujuan untuk memenuhi 

standar pelayanan yang di inginkan.
12

 Persamaan dengan penelitian yang 

akan saya lakukan yaitu sama meneliti tentang strategi pemasaran 

pendidikan yang memfokuskan kepada kegiatan yang ada didalam dan luar 

kelas.  Sedangkan perbedaanya terdapat pada variabel yang digunakan 

yaitu meningkatkan citra lembaga sedangkan variabel peneliti yaitu minat 

masyarakat. 

  

                                                           
12

Aditiya Fradito, “Strategi Pemasaran Pendidikan Dalam Meningkatkan Citra Lembaga 

Pendidikan Islam Studi Multikasus di SDI Surya Buana dan MIN Malang 2” (Tesis, UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang, 2016). 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan kelemahan penelitian terdahulu  

 

NO Judul Penelitian Persamaan kelemahan 

1 Strategi 

Pemasaran 

Pendidikan 

Dalam 

Meningkatkan 

Citra Sekolah 

sama-sama meneliti 

strategi pemasaran 

pendidikan yang 

mana 

mengedepankan 

pendidikan akademik 

juga potensi non 

akademik serta 

layanan yang 

menunjang jasa 

pendidikan madrasah 

Kelemahannya 

terdapat pada variabel 

menggunakan citra 

sekolah dengan jenis 

penelitian studi kasus, 

yang mana penelitian 

tersebut menampilkan 

seluruh program yang 

baik dan diterima 

masyarakat tetapi tidak 

menjelaskan 

pelayanan yang 

diberikan sekolah 

2 Strategi 

Pemasaran Jasa 

Pendidikan 

Dalam Menarik 

Minat Masyarakat 

Melalui Program 

Kelas Khusus 

sama membahas 

tentang strategi 

pemasaran jasa dalam 

menarik masyarakat 

dengan menggunakan 

strategi differensiasi 

dan marketing mix 

Kelemahanya yaitu 

terdapat pada startegi 

yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya 

melalui program kelas 

kuhusus dan tidak 

semua masyarakat yg 

tertarik dapat 

menggunakan jasa 

yang ditawarkan. 

3 Strategi 

Pemasaran Jasa 

Pendidikan 

Madrasah Dalam 

Meningkatkan 

Kompetensi 

Lulusan (Studi 

Analisa di MAN 

3 Kota Cirebon). 

Sama-sama meneliti 

strategi pemasaran 

jasa pendidikan yang 

memfokuskan pada 

segmentasi pasar dan 

membuat taktik 

pemasaran dengan 

menonjolkan 

diferensiasi. 

Kelemahan yang 

terdapat dalam 

penelitian ini yaitu 

strategi yang digunakan 

hanya berorientasi 

kepada kompetensi 

lulusan yang mana 

dalam strategi 

pemasaran semua 

kegiatan Pendidikan 

dan pelayanan menjadi 

fokus terpenting. 

4 Manajemen 

Pemasaran Jasa 

Pendidikan di 

Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 

Saren Kalijambe 

Seragen 

Sama-sama meneliti 

mengenai pemasaran 

jasa pendidikan dan 

juga sama 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

yang memasarkan 

 Kelemahannya terletak 

pada aspek pemasaran 

yang mana hanya 

berbasis dengan nilai 

dan unsur manajemen 

pemasaran saja. Namun 

dalam pemasarannya 
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NO Judul Penelitian Persamaan kelemahan 

sekolah dengan 

menitik beratkan 

sekolah yang berbasis 

agama 

menggunakan strategi 

dan bentuk pemasaran 

yang tidak efektif dan 

efisien. 

5 Strategi 

Pemasaran 

Pendidikan 

Dalam 

Meningkatkan 

Citra Lembaga 

Pendidikan Islam 

(Studi Multikasus 

di SDI Surya 

Buana dan MIN 

Malang 2) 

Sama-sama meneliti 

tentang strategi 

pemasaran 

pendidikan yang juga 

memfokuskan pada 

kegiatan yang ada 

didalam dan luar 

kelas.   

Kelemahan dalam 

penelitian ini yaitu 

terdapat pada startegi 

pemasaran yang 

digunakan hanya 

beroreintasi kepada 

citra yang dimiliki 

sekolah. Tidak 

menyinggung atau 

memasaran lembaga 

dengan program 

sekolah 

 

B. Kajian Teori 

1. Manajemen Pendidikan Islam 

Manajemen Pendidikan merupakan manajemen yang didalamnya 

diterapkan sebagai alat atau tatacara dalam mengembangkan pendidikan. 

Yang dalam arti manajemen merupakan seni dan juga ilmu mengelola 

sumber daya pendidikan Islam yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang sudah dirumuskan dengan cara efektif dan juga efisien. Manajemen 

pendidikan juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola hal-

hal yang berkaitan dengan pendidikan dengan pengelolaan yang ter-

struktur. Fungsi mengenai manajemen pendidikan islam tentunya tidak 

jauh  dengan empat kompenen dasar manajemen yakni (POAC) Planning, 

Organizing, Actuating dan Controlling. Dikarenakan manajemen yakni 

suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkordinir 
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dalam sutu organisasi secara efisien dan juga efektif.
13

 Empat komponen 

tersebut berguna untuk kegiatan bisa berjalan dengan sistematis. 

Manajemen pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan sumber-sumber yang memiliki kaitannya dengan dunia 

pendidikan. Sehingga dapat difokuskan untuk menuju pada tujuan yang 

sudah difokuskan serta menuju pada tujuan yang tentunya sudah 

ditetapkan. 

Manajemen pendidikan islam merupakan aktivitas untuk 

memadukan atau memobilisasi segala kebutuhan termasuk sumber daya 

pendidikan islam dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Tentunya dengan bimbingan terhadap pertumbuhan atau ilmu 

yang berkaitan dengan jasmani dan  rohani menurut ajaran Islam dengan 

hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi 

berlakunya semua ajaran islam.
14

 Manajemen Pendidikan Islam juga 

merupakan ilmu yang membahas mengenai substasi manajemen yang 

terdapat pada lembaga pendidikan diantaranya yaitu Manjemen Sarana 

Prasarana Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah, Manajemen Peserta 

Didik, Manajemen Laboratorium, Manajemen Perubahan, Manajemen 

Pendidikan Karakter, Manajemen Pemasaran Pendidikan serta 

Manajemen-manajemen yang lain yang berkaitan dengan pendidikan. 

  

                                                           
13

Sofyan Manaf, Pola Manajemen Penyelenggaraan Pondok Pesantren ( Jakarta: Dirjen 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 2001), 1. 
14

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya,2001), 

32. 
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2. Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan 

a. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan penggabungan dari dua macam 

istilah yaitu manajemen dan pemasaran.
15

 Manajemen pemasaran 

merupakan suatu analisis yang terdapat pada perencanaan, 

implementasi dan pengendalian program yang sudah dirancang untuk 

mewujudkan, menciptakan, serta membangun dan mempertahankan 

pertukaran yang mana pertukaran tersebut menguntungkan dengan 

target pembeli yang demikian demi mencapai keberlangsungan 

sasaran organisasi.
16

 

Sedangkan menurut Dharmmesta dan Handoko keduanya 

menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu kegiatan yang 

biasanya dilakukan oleh perusahaan yang dilakukan untuk 

mempertahankan keberlangsungan perusahannya, untuk lebih 

berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran biasanya 

dilakukan jauh sebelum proses produksi dilakukan dan tidak semata-

mata berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran juga dituntuk 

dapat memberikan kepuasan kepada konsumen jika tetap 

menginginkan usahanya berjalan terus atau bisa konsumen yang 
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mempunyai dan memberikan pandangan yang lebih baik terhadap 

perusahaan.
17

 

Untuk keberhasilan pada kegiatan manajemen pemasaran 

diperlukannya sebuah pemasukan. Jika diartikan manajemen 

pemasaran dapat diartikan sebagai proses yang merencanakan, 

mengorganisasi, mengimplementasi dan mengawasi segala macam 

kegiatan (program-program pemasaran) secara efektif dan efisien 

yang berguna untuk memperoleh dan mendapatkan tingkat pertukaran 

yang menguntungkan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi 

yang sudah ditetapkan. Jika dilembaga pendidikan manajemen 

pemasaran bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 

para peserta didik atau masyarakat dikarenakan dengan memberikan 

pelayanan yang baik seorang pengguna jasa pendiidkan sekolah akan 

merasa puas dalam memilih sekolah yang berkualitas. Yang nantinya 

juga membantu sekolahan tersebut untuk memberi tahu masyarakat 

bahwa sekolah tersebut memiliki kualitas serta pelayanan yang efektif. 

b. Pengertian Strategi Pemasaran  

Strategi menurut kamus Bahasa Indonesia berarti cara.
18

 Arti 

pemimpin adalah “seseorang yang bertanggung jawab terhadap segala 

kegiatan pendidikan dan pengajaran di sebuah lembaga pendidikan”.
19

 

Sedangkan pemasaran pendidikan berarti proses yang diasosiasikan 
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dengan mempromosikan barang atau jasa pendidikan.
20

 Strategi 

pemasaran pendidikan yang dimaksud adalah suatu cara yang 

dirancang oleh pemimpin dalam melakukan pemasaran pendidikan 

untuk meningkatkan minat dan jumlah siswa lebih banyak terhadap 

lembaga pendidikan. Banyak pendapat ahli menjelaskan tentang 

pengertian strategi, berikut ini akan dikemukakan menurut pendapat 

Ilham Prisgunanto yang mengemukakan bahwa strategi adalah 

perencanaan berupa taktik oprasional yang matang dilakukan oleh 

perusahaan dalam mencapai tujuan.
21

 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah 

aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik 

terdapat koordinasi, tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor 

pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan 

secara rasional. Efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk 

mencapai tujuan yang efektif.
22

 

 Menurut Bittel, strategi adalah suatu rencana yang fundamental 

untuk mencapai tujuan perusahaan.
23

 Sedangkan dalam KBBI, 

diartikan sebagai suatu rencana cermat mengenai kegiatan untuk 
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mencapai sasaran khusus.
24

 Strategi dipandang sebagai sebuah 

program yang meliputi tujuan yang ingin dicapai, disertai dengan 

tindakan atau langkah-langkah khusus untuk mencapai tujuan tersebut 

sebagai usaha merespon lingkungannya. 

Secara histori kata strategi dipakai untuk istilah dunia militer. 

Strategi sendiri berasal dari negara yuani “stratagos” yang berarti 

jendral atau komandan militer. Maksutnya adalah strategi berarti seni 

para jendral, yaitu cara menempatkan pasukan atau menyusun 

kekuatan tentara di medan perang agar musuh dapat dikalahkan. 

Dalam pemasaran juga menggunakan strategi, agar pemasaran juga 

bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Namun istilah ini tidak hanya 

digunakan dalam istilah militer saja, bisnis juga memiliki istilah 

strategi. Dalam konteks bisnis, strategi adalah rencana yang disatukan, 

luas, dan terintregitas yang menghubungkan keunggulan strategi 

pemasaran dengan tantangan lingkungan dan yang direncanakan untuk 

memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. 

Para ahli mengemukakan pengertian secara berbeda-beda dalam 

penyajian dan penekannannya, namun semuanya mempunyai 

pengertian yang hampir sama antara satu dengan yang lain. Berikut 

definisi bahwa pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan 

menjalankan konsep, harga, promosi dan distribusi sejumlah ide, 
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barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu 

memuaskan tujuan individu dan organisasi. Sedangkan Stanton dalam 

Swastha dan Irwan, mendefinisikan pemasaran adalah sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli pontensial. 

Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa bernilai dengan pihak lain. Dalam 

kaitannya dengan pemasaran, strategi didefinisikan sebagai alat 

fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan 

dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungn 

melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan 

untuk melayani pasar sasaran.
25

  Dengan demikian, strategi pemasaran 

merupakan suatu rencana yang diformulasikan secara sistematis 

mengenai kegiatan pemasaranuntuk dijadikan sebagai pedoman dalam 

kaitannya dengan implementasi variabel-variabel pemasaran seperti 
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identifikasi pasar, segmentasi pasar, pemosisian pasar dan elemen 

bauran pemasaran. 

c. Pemasaran Jasa Pendidikan 

Jasa merupakan suatu kegiatan yang bersifat melayani, membantu 

dan melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Jasa 

digambarkan sebagai suatu kegiatan yang seringkali diukur 

berdasarkan waktu. Kolter mengemukakan, jasa adalah setiap kegiatan 

atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak 

lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan 

dengan suatu produk fisik.
26

 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan sebagai produk jasa merupakan suatu yang tidak berwujud 

akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses 

dengan menggunakan atau tidak menggunakan interaksi antara 

penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat tidak 

mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. 

Mendengar kata pemasaran atau marketing, pemikiran kita selalu 

tertuju pada dunia bisnis. Hal ini wajar karena kata atau istilah 

“marketing” seringkali muncul dan berkembang dikalangan bisnis 

manufaktur maupun jasa yang artinya jasa pendidikan berarti suatu 

proses mempersiapkan, memahami, menstimulasi, dan memenuhi 
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kebutuhan pasar sasaran yang di pilih secara khusus dengan 

menyalurkan sumber-sumber sebuah lembaga pendidikan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut.
27

. Menurut Indradjaja dan Karno, 

pemasaran jasa pendidikan mutlak diperlukan karena hal-hal berikut: 

1) Kita perlu meyakinkan masyarakat dan pelanggan jasa pendidikan 

(siswa, orang tua siswa, dan pihak terkait lainnya) bahwa lembaga 

pendidikan yang kita kelola masih tetap eksis. 

2) Kita perlu meyakinkan masyarakat dan pelanggan jasa penidikan 

bahwa jasa pendidikan yang kita lakukan relevan dengan 

kebutuhan mereka. 

3) Kita perlu melakukan pemasaran jasa pendidikan agar agar jenis 

jasa pendidikan yang kita lakukan dapat dikenal dan dipahami oleh 

masyarakat, terutama pelanggan jasa pendidikan. 

4) Kita perlu melakukan pemasaran jasa pendidikan agar eksistensi 

sekolah tidak ditinggalkan oleh masyarakat dan pelanggan jasa 

pendidikan potensial.
28

 

Pemasaran dapat dibedakan antara definisi pemasaran secara 

sosial dan secara manajerial. Definisi sosial menunjukan peran yang 

dimainkan oleh pemasaran dimasyarakat. Seorang pemasar 

mengatakan bahwa peran pemasaran adalah “menghasilkan standar 

hidup yang lebih tinggi”.  
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Berikut ini adalah definisi sosial yang sesuai dengan tujuan kita. 

Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas menukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Untuk definisi 

manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai “seni menjual 

produk”. Jadi, tujuan pemasaran jasa pendidikan adalah mengetahui 

dan memahami pelanggan jasa pendidikan dengan baik sehingga 

produk pendidikan atau jasa pendidikan itu cocok dengan pelanggan 

jasa pendidikan dan selanjutnya mampu menjual dirinya sendiri. 

Idealnya, pemasaran jasa pendidikan harus menghasilkan pelanggan 

jasa pendidikan yang siap membeli. Yang dibutuhkan selanjutnya 

adalah menyediakan produk pendidikan atau jasa pendidikan itu.
29

 

d. Tujuan dan Fungsi Pemasaran Pendidikan 

Pemasaran jasa pendidikan bertujuan untuk memberikan 

keseimbangan kehidupan semi memenuhi kebutuhan para pelanggan 

dan pengguna jasa pendidikan. Dari kegiatan jasa yang dilakukan 

akan terjadi timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain, 

karena produsen telah berhasil mendapatkan banyak pelanggan dari 

kegiatan promosi, sedangkan para pelanggan atau konsumen 

mendapat pelayanan yang sesuai dengan program yang ditawarkan.  

Kolter dan Fox dalam buku yang ditulis oleh David Wijaya 
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mendefinisikan bahwasannya tujuan utama dari pemasaran pendidikan 

yaitu untuk: 

1) Memenuhi misi sekolah dengan tingkat keberhasilan yang besar 

2) Meningkatkan kepuasan pelanggan jasa Pendidikan 

3) Meningkatkan ketertarikan terhadap sumber daya Pendidikan 

4) Meningkatkan efisiensi pada aktivitas pemasaran jasa pendidikan
30

 

Secara umum Kasmir menjelaskan tujuan pemasaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Memaksimumkan atau dengan kata lain memudahkan dan 

merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik pelanggan jasa 

untuk memenuhi produk yang ditawarkan organisasi secara 

berulang-ulang 

2) Memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan 

yang diinginkan 

3) Memaksimumkan pilihan produk jasa 

4) Memaksimumkan mutu hidup dan menciptakan iklim yang 

efisien.
31

 

Berdasarkan tujuan pemasaran jasa pendidikan, aktivitas 

pemasaran jasa pendidikan lebih dari aktivitas penjualan jasa 

pendidikan, periklanan dan promosi, untuk menciptakan pemasaran 

jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan adalah keterampilan 
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perencanaan dan pengelolaan hubungan pertukaran antara lembaga 

pendidikan dengan kelompok masyrakat. 

Sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Barnawi dan 

Muhammad Arifin “proses pengelolaan pendidikan dalam kegiatan 

pertukaran nilai-nilai untuk memenuhi kepentingan sekolah dan 

kepentingan peserta didik berdasarkan harapan dan kebutuhan 

stakeholder”.
32

 Dari pendapat tersebut dikatakan bahwa pemasaran 

bisa berfungsi dalam membentuk citra sekolah, citra sekolah dapat 

digunakan untuk menarik calon peserta didik dan untuk meningkatkan 

keunggulan kompetitif sekolah. 

Selain itu pemasaran berfungsi untuk mempertahankan 

kepuasan pelanggan dibuktikan dengan suatu kegiatan yang jelas dan 

dapat dirasakan pelanggan pendidikan dalam pemasarannya.
33

 Fungsi 

pemasaran yang diberikan kepada para pelanggan menjadi hal 

terpenting dalam konsep manajemen pemasaran, karena para 

pelanggan hanya bisa merasakan kepuasan dari para kinerja produsen 

dalam menyediakan produk, layanan dan harga. Dapat disimpulkan 

bahwa fungsi pemasaran jasa pendidikan adalah untuk menentukan 

strategi yang harus dilakukan sekolah dalam memasarkan kualitas jasa 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan 
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dalam rangka meningkatkan eksistensi sekolah agar dapat menarik 

minat dan menjaga loyalitas pelanggan jasa pendidikan. 

e. Konsep Dasar Pemasaran Pendidikan 

Konsep ini dapat membantu seorang manajer apakah permintaan 

itu elastic atau tidak. Diantaranya: 

1) Kebutuhan (Needs) 

Dalam konteks pemasaran, kebutuhan adalah sebuah 

kondisi dimana kita merasa kekurangan atas satu barang tertentu 

dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya. Jika dikaitkan 

dengan pemasaran jasa pendidikan, maka kebutuhan adalah 

sebuah kondisi dimana kita merasa perlu terhadap sebuah 

lembaga pendidikan dan harus segera memenuhi kebutuhan 

tersebut. Jika lembaga pendidikan yang memproses jasa 

pendidikan tidak mampu memuaskan user educations sesuai 

dengan need pasar, maka lembaga pendidikan tersebut tidak 

akan berlaku untuk terus eksis.
34

 

2) Keinginan (Want) 

Keinginan adalah kebutuhan manusia yang sudah 

dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Artinya 

individu mungkin memiliki kebutuhan yang sama, seperti 

pakaian dan minuman, namun individu bisa memiliki keinginan 

yang berbeda karena sudah ada peranan kepribadian dan 
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budaya. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka setiap individu 

memiliki keinginan untuk memilih lembaga pendidikan yang 

mereka sukai baik berdasarkan tuntutan pribadi maupun budaya, 

misalnya pilihan antara lembaga pendidikan umum maupun 

lembaga pendidikan agama, baik negeri maupun swasta. 

3) Permintaan 

Permintaan dalam konteks ilmu pemasaran jasa, adalah 

keinginan pelanggan jasa pendidikan yang didukung oleh daya 

beli terhadap lembaga pendidikan. Pelanggan jasa pendidikan 

memiliki keinginan, namun ia belum tentu merupakan suka atas 

produk jasa pendidikan tertentu bila ia tidak memiliki daya atau 

kemauan untuk menjadi pelanggan jasa pendidikan. Oleh sebab 

itu lembaga pendidikan yang kreatif akan bertindak lebih jauh 

lagi dengan “menciptakan” permintaan-permintaan baru 

sehingga pelanggan jasa pendidikan merasa perlu dan harus 

untuk menjadi siswa atau siswi di lembaga pendidikan tersebut. 

4) Produk jasa Pendidikan 

Produk jasa pendidikan adalah apa saja yang dapat 

ditawarkan kepada pelanggan jasa pendidikan agar dapat 

diambil manfaatnya dan digunakan, sehingga dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan jasa pendidikan. Kata 

produk dalam pemasaran jasa pendidikan bukan hanya untu 
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“barang” (objek fisik) saja, tetapi juga berarti pelayanan, orang, 

tempat, organisasi dan juga ide-ide. 

5) Ide-ide 

Lembaga pendidikan menawarkan lulusan (out put) yang 

hafal Al-quran diluar kurikulum yang disajikan masyarakat. 

Tempat atau lokasi  

6) Tempat  

Yang bisa ditawarkan kepada pelanggan pendidikan. 

Misalnya, bangunan lembaga pendidikan/sekolah yang megah 

dan tempat bermain bagi peserta didik. 

7) Orang 

Orang yang dimaksud disini adalah figur-figur tertentu 

yang dapat “ditawarkan” karena talenta dan bakat yang dimiliki. 

Misalnya, tenaga peserta didik yang professional. 

8) Organisasi 

Sebuah lembaga pendidikan agar tampil memikat 

sehingga harus tampil baik bukan hanya bangunan tapi juga 

administrasi setiap atau masing-masing organisasi harus 

mempunya strategi untuk mendukung seluruh aktivitas maupun 

kelangsungan dari organisasinya dimana hal tersebut harus 

didukung dengan keadaan atau iklim dari masyarakat dengan 

demikian suatu lembaga atau organisasi akan memiliki program 

yang mendukung untuk mencapai suatu tujuan yang sudah 
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ditetapkan. Laporan keuangan, data-data keuangan, kegiatan 

yang menyangkut sistem administrasi, digambarkan prospeknya 

untuk ditawarkan kepada pelanggan jasa pendidikan, bisa lewat 

iklan, atau roadshow dengan melakukan prestasi-prestasi. Hal 

ini dilakukan untuk meningkatkan citra sebuah lembaga 

pendidikan yang dilakukan dengan berbagai program kampanye 

atau public relation (kehumasan). 

9) Pelayanan 

Pelayanan adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan 

oleh satu pihak, yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan apapun. 

10) Pengalaman (Experience) 

Lembaga pendidikan akan memberikan pengalaman-

pengalaman yang “jarang” ditemui oleh pelanggan pendidikan 

(siswa). Seperti, pengalaman yang didapat oleh siswa disebuah 

lembaga pendidikan tertentu. 

11) Nilai pelanggan jasa Pendidikan 

Nilai pelanggan jasa pendidikan adalah sebuah konsep 

penting. Orang tua siswa dan siswa itu sendiri dapat 

memberikan sebuah penilaian terhadap produk jasa pendidikan 

yang ditawarkan, penilaian tersebut dapat berupa rasa nyaman, 

bahagia, bangga, dan percaya diri. Untuk mendapatkan hal 

demikian tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan oleh orang 
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tua siswa. Perbandingan antara lain yang didapatkan dengan 

biaya total inilah yang disebut dengan nilai pelanggan jasa 

pendidikan. 

12) Kepuasan pelanggan jasa Pendidikan 

Kepuasan pelanggan jasa pendidikan tergantung sejauh 

mana manfaat sebuah produk jasa pendidikan yang dapat 

dirasakan sesuai apa yang diharapkan pelanggan jasa 

pendidikan. 

13) Relationship Marketing 

Relationship Marketing merupakan istilah yang erat 

kaitannya dengan meraih dan menjaga kepuasan pelanggan jasa 

pendidikan. Kita perlu terus menerus menciptakan, menjaga dan 

memperkuat hubungan dengan pelanggan jasa pendidikan. 

Inilah yang disebut proses hubungan pemasaran  

14) Pasar jasa pendidikan  

Pasar jasa pendidikan adalah pelanggan atau calon 

pelanggan jasa pendidikan yang mempunyai kebutuhan dan 

keinginan tertentu terhadap sebuah lembaga pendidikan dan 

mempunyai keinginan untuk memuaskan kebutuhannya dengan 

cara bergabung pada lembaga pendidikan tersebut. Oleh sebab 

itu, lembaga pendidikan harus semakin kreatif menciptakan 

permintaan (creating demand) yang artinya lembaga pendidikan 

harus dapat menciptakan pelanggan jasa pendidikan yang baru 
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dan tidak hanya mengandalkan pelanggan jasa pendidikan yang 

sudah ada.
35

 

f. Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan 

Setiap atau masing-masing organisasi harus mempunya 

strategi untuk mendukung seluruh aktivitas maupun kelangsungan dari 

organisasinya dimana hal tersebut harus didukung dengan keadaan 

atau iklim dari masyarakat dengan demikian suatu lembaga atau 

organisasi akan memiliki program yang mendukung untuk mencapai 

suatu tujuan yang sudah ditetapkan.
36

 Suksesnya pemasaran 

pendidikan islam, tergantung pola pikir pemimpin yang mempunyai 

pandangan kedepan dan kebelakang dalam kaitannya dengan 

pemasaran pendidikan, sehingga dapat mempersiapkan karyawan 

lembaga pendidikan dan siswa untuk menyongsong masa depan 

lembaga yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus selalu berusaha 

agar lembaga pendidikan yang dipimpinnya tetap hidup, berkembang, 

dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain, untuk itu 

pemimpin perlu menentukan dan menerapkan strategi, serta 

melakukan aktivitas pemasaran jasa pendidikan.  

Arti pemimpin adalah “seseorang yang bertanggung jawab 

terhadap segala kegiatan pendidikan dan pelajaran di sebuah lembaga 
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pendidikan”.
37

 Sedangkan pemasaran pendidikan berarti proses yang 

diasosiasikan dengan mempromosikan barang atau jasa pendidikan.
38

 

Strategi pemasaran jasa pendidikan yang dimaksud adalah suatu cara 

yang dirancang oleh pemimpin dalam melakukan pemasaran 

pendidikan untuk meningkatkan minat dan jumlah siswa terhadap 

lembaga pendidikan. 

Cara tersebut dapat dirancang dalam bentuk strategi seperti; 

Segmentasi pasar jasa pendidikan, strategi penentuan pasar sasaran 

jasa pendidikan, strategi bauran pemasaran jasa pendidikan 

(marketing mix). Melalui strategi tersebut diharapkan pemasaran jasa 

pendidikan dapat meningkatkan minat dan jumlah siswa lebih banyak, 

serta meningkatkan keloyalan mastarakat terhadap lembaga 

pendidikan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai keempat macam strategi 

tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini: 

1) Segmentasi Pasar Jasa Pendidikan 

Pada dasarnya, disetiap kalangan masyarakat selalu ada 

kelompok-kelompok yang mempunyai kebutuhan dan keinginan 

yang relative serupa terhadap sebuah lembaga pendidikan. 

Memuaskan keseluruhan masayarakat sekaligus dengan sebuah 

produk jasa pendidikan adalah usaha yang sia-sia hampir tidak 

mungkin, dikarenakan tidak semua orang mempunyai minat 
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terhadap produk yang terdapat pada jasa pendidikan. Segmentasi 

pasar berfungsi sebagai suatu analisis yang dilakukan oleh sebuah 

organisasi untuk mengetahui jenis dan bentuk kebutuhan dari 

konsumen (pengguna).
39

 

Sebagian orang memiliki minat untuk menyekolahkan 

anaknya atau keluarganya pada lingkungan sekolah yang berbasis 

madrasah atau juga pondok pesantren dan tidak menutup 

kemungkinan mereka menyekolahkan anaknya di lingkup sekolah 

umum. Oleh karena itu pimpinan pemimpin jasa pendidikan perlu 

mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebutuhan dan keinginan pelanggan jasa 

pendidikan.
40

 Segmentasi pasar jasa pendidikan mempunyai tiga 

macam pendekatan strategi pemasaran jasa pendidikan dan 

pemimpin pendidikan dapat memilih salah satu dari tiga 

pendekatan pemasaran jasa pendidikan. Berikut adalah tiga 

alternative tersebut: 

a) Undifferentiated Marketing (pendekatan pemasaran jasa 

pendidikan tanpa pembedaan atau tanpa diferensiasi). Dalam 

strategi ini, pemimpin pendidikan mencoba mengembangkan 

produk jasa pendidikan tunggal yang dapat memenuhi keinginan 

semua atau banyak orang. Jadi, sebuah lembaga pendidikan 

dipasarkan kepada semua kalangan masyarakat, yang artinya 
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tidak hanya terfokus kepada satu atau beberapa kelompok 

kalangan saja. Dalam startegi ini pemasaran jasa pendidikan 

bersifat masal, misalnya dengan menggunakan periklanan 

massal seperti, surat kabar, media elektronik, baliho atau juga 

melalui media sosial.  

b) Differentiaded Marketing (pendekatan pemasaran jasa 

pendidikan dengan pembedaan /diferensiasi). Differensiasi 

adalah strategi memberikan penawaran yang berbeda 

dibandingan penawaran yang diberikan oleh competitor. 

Setrategi diffensiasi mengisyratkan lembaga pendidikan 

mempunyai jasa atau fasilitas yang mempunyai kualitas ataupun 

fungsi yang bisa membedakan dirinya dengan pesaing. Strategi 

differensiasi dilakukan dengan menciptakan persepsi terhadap 

nilai tertentu pada konsumennya. Misalnya: persepsi mengenai 

keunggulan program, inovasi pendidikan, pelayanan yang baik, 

brand image yang lebih unggul, dan lain-lain. Dalam strategi ini, 

pemimpin pendidikan mencoba untuk mengidentifikasi 

kelompok-kelompok pelanggan jasa pendidikan dengan 

membagi kalangan masyarakat kedalam dua kelompok atau 

lebih. Pada kelompok pembeli dapat ditawarkan jenis produk 

jasa pendidikan yang berbeda dengan kelompok lain. Sehingga 

lembaga pendidikan dapat menjual atau beberapa macam 

produk jasa pendidikan. 
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c) Concentrated Marketing (pendekatan pemasaran jasa 

pendidikan terkonsentrasi). Dalam strategi ini, pemimpin hanya 

memusatkan usaha pemasaran jasa pendidikannya pada satu 

atau beberapa kelompok pelanggan jasa pendidikan saja, karena 

disebabkan ketidak berhasilan dalam melayani kelompok 

pelanggan jasa pendidikan. Oleh sebab itu, usaha pemasaran 

jasa pendidikannya yang paling banyak berminat terhadap 

lembaga pendidikan yang bersangkutan, sehingga lembaga 

pendidikan dapat mengembangkan produk jasa pendidikan yang 

paling ideal untuk kelompok pelanggan jasa pendidikan tersebut 

dan pemimpin membagi pelanggan jasa pendiidkan berdasarkan 

pengetahuan, sikap, pemakai, atau tanggapan mereka terhadap 

suatu produk jasa pendidikan.
41

 

2) Strategi Penentuan Pasar Sasaran Jasa Pendidikan 

Setelah mengevaluasi segmen-segmen yang berbeda, dalam 

hal ini pemimpin harus memutuskan segmen mana dan berapa 

banyak segmen yang akan dilayani. Hal tersebut merupakan tahap 

mengenai pemilihan pasar sasaran jasa pendidikan. Pemimpin 

dapat mempertimbangkan lima pola pemilihan pasar sasaran jasa 

pendidikan. Pemimpin dapat mempertimbangkan lima pada 

pemilihan pasar sasaran pendidikan. Lima pola pasar sasaran 

tersebut sebagai berikut:  
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a) Konsentrasi pada segmen pasar tunggal (Single Segment 

Concentration), yaitu lembaga pendidikan memilih 

berkonsentrasi pada satu segmen pasar jasa pendidikan karena 

lembaga pendidikan memiliki dana yang terbatas dan hanya 

mampu beroperasi pada satu segmen pasar jasa pendidikan. 

Dalam hal ini pemimpin memperoleh posisi pasar jasa 

pendidikan yang kuat karena memiliki pengetahuan yang lebih 

luas mengenai kebutuhan segmen pasar jasa pendidikan dan 

reputasi istimewah yang diperolehnya. 

b) Sepesialisasi yang selektif (Selective Specialization), yaitu 

pemimpin memilih sejumlah segmen pasar jasa pendidikan yang 

menarik, sehingga sesuai dengan tujuan dan sumber daya 

pendidikan. 

c) Sepesialisasi produk jasa pendidikan (Product Specialization), 

yaitu pemimpin berkonsentrasi dalam membuat produk jasa 

pendidikan tertentu, sehingga produk jasa pendidikan yang 

dibuatnya dapa ditawarkan pada sejumlah kelompok pelanggan 

jasa pendidikan.  

d) Sepesialisasi pasar jasa pendidikan (Market Specialization), 

yaitu proses yang diterapkan karena dengan demikian pemimpin 

mengetahui seperti apan kemauan dari pelanggan jasa 

pendidikan. 
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e) Cakupan seluruh pasar jasa pendidikan (Full Market Coverage), 

yaitu pemimpin berusaha melayani seluruh pelanggan 

pendidikan dengan semua produk jasa pendidikan yang 

mungkin mereka butuhkan. 

3) Strategi Penentuan Posisi Pasar Jasa Pendidikan 

Menurut Kolter dalam buku yang ditulis oleh Taufik Amir, 

penentuan posisi jasa pendidikan (Positioning) adalah “bagaimana 

sebuah produk jasa pendidikan dapat dirumuskan secara berbeda 

oleh pelanggan jasa pendidikan atas atribut-atribut yang 

dianggapnya penting, relative dibandingkan dengan produk jasa 

pendidikan lain”.
42

 Jadi penentuan posisi pasar jasa pendidikan 

merupakan cara lembaga pendidikan untuk menciptakan anggapan 

atau kesan tertentu diinginkan pelanggan jasa pendidikan, sehingga 

pelanggan jasa pendidikan dapat memahami dan menghargai hal 

yang dilakukan organisasi dalam kaitannya dengan kompetitor. 

mengidentifikasi dan menganalisis pasar untuk mengetahui kondisi 

dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang 

menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Dalam hal ini 

sesungguhnya madrasah memiliki potensi yang tinggi dalam upaya 

ikut mencerdaskan bangsa dan mensukseskan program wajib 

belajar nasional.
43
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a) Langkah-langkah dalam positioning 

Pemimpin harus mengidentifikasi keunggulan bersaing 

yang mungkin untuk ditonjolkan merupakan tahap awal dalam 

positioning. Keunggulan dalam bersaing ini bisa ditemukan 

dalam analisis internal terhadap lembaga pendidikan dan 

produk-produk jasa pendidikan lainnya. Pemimpin hendaknya 

mendaftar sebanyak mungkin hal-hal dan nilai-nilai apa saja 

yang dapat ditonjolkan. Dengan demikian, hal yang dianggap 

beda oleh pelanggan jasa pendidikan dapat dibandingkan 

dengan pesaing.  

Unsur-unsur pembeda dapat ditemukan dalam banyak 

hal. Adapun unsur-unsur pembeda tersebut adalah: 

(1)  Produk jasa pendidikan, yaitu aspek perbedaan yang dapat 

ditemukan dalam sebuah produk jasa pendidikan bisa berupa 

bentuk, fitur, kinerja, kesesuaian (kurikulum, kesenian, 

teknologi dan olahraga), daya tahan dan lain-lain.  

(2) Pelayanan, yaitu perbedaan dalam hal melayani pelanggan 

jasa pendidikan. Artinya, kesiap siagaan dalam memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan jasa 

pendidikan. Pelaynan dapat berupa tawaran, bantuan 

terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan jasa 

pendidikan yang mempunyai keluhan.  
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(3) Saluran, yaitu kemudahan dalam mengakses informasi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produk jasa 

pendidikan dan organisasi, misalnya keamanan dan 

kenyamanan dalam akses menuju lokasi.  

(4)  Citra (Image), yaitu cara masyarakat mempersepsi 

(memikirkan) produk jasa pendidikan yang ditawarkan. 

Untuk membangun suatu citra diperlukannya pembangunan 

simbol-simbol legenda atau bangunanbangunan lain 

sehingga memberikan perbedaan yang sesuai dengan 

harapan pelanggan.  

(5) Karyawan, yaitu lebih mengedepankan aspek kompetensi 

karyawan. Misalnya pada sebuah lembaga pendidikan lebih 

mengedepankan staff pengajar yang memiliki kualifikasi 

yang baik. 

b) Syarat positioning yang baik 

(1) Menguntungkan lembaga pendidikan  

(2) Penting bagi lembaga jasa pendidikan Dapat 

dikomunikasikan tidak mudah untuk ditiru 
44

 

4) Strategi Bauran Pemasaran Jasa Pendidikan (Marketing Mix) 

Pemimpin harus mengetahui caramencapai dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif adalah melalui 

pemanfaatan unsur-unsur bauran pemasaran jasa pendidikan yang 
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disebut dengan marketing mix. Unsur-unsur utama dalam strategi 

pemasaran jasa pendidikan dikenal dengan sebutan “4P”, yaitu 

product (produk jasa pendidikan), place (tempat/metode 

penyampaian), price (harga jasa pendidikan), dan promotion 

(promosi jasa pendidikan).Namun demikian, pendekatan bauran 

pemasaran 4P tradisional hanya dapat diterapkan untuk produk. 

Bagi sektor jasa, 4P terlalu terbatas untuk menyediakan 

kerangka pemikiran pemimpin dalam pemasaran jasa pendidikan 

dan perencanaan strategi pemasaran jasa pendidikan. Oleh karena 

itu, James dan Philips menyarankan 3P tambahan dalam 

pemasaran jasa pendidikan, yaitu people(orang/tenaga pendidik 

dan kependidikan), physical evidence (bukti fisik jasa 

pendidikan), dan process (proses jasa pendidikan).
45

 Unsur-unsur 

bauran pemasaran jasa pendidikan, dirincikan sebagai berikut: 

a) Produk jasa pendidikan (Product) 

Produk merupakan unsur yang paling penting dalam 

program pemasaran jasa pendidikan.
46

 Produk merupakan hal 

mendasar yang akan menjadi pertimbangan pilihan bagi 

masyarakat. Produk pendidikan merupakan segala sesuatu 

yang ditawarkan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Produk yang dihasilkan dan ditawarkan harus 

berkualitas. Sebab, konsumen kurang senang pada produk 
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yang kurang bermutu, apalagi harganya mahal. Misalnya, 

dismping produk bidang akademik, produsen harus bisa 

membuat produk layanan pendidikan lebih bervariasi seperti 

kegiatan olahraga, kesenian, dan keagamaan, untuk menambah 

kualitas pendidikan. Suatu komonditi yang hendak diproduksi 

haruslah mempertimbangkan alasan sosial kemanusiaan, yakni 

selain dibutuhkan oleh masyarakat juga manfaat positifnya 

yang akan di dapat produksinya suatu komonditas tersebut. 

Dalam lingkungan pendidikan, produk jasa pendidikan dapat 

ditawarkan adalah jasa layanan akademik seperti kurikulum 

atau ekstra kurikuler serta prestasi yang sudah didapatkan 

dalam meraih persaingan antar sekolah. 

b) Harga (Price) 

Penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran 

pemasaran kerana harga menentukan pendapatan dari suatu 

usaha/bisnis. Produsen harus pandai menetapkan kebijaksanaan 

tinggi atau rendahnya harga, yang berpedoman pada: 

(1) Keadaan atau kualitas harga. 

(2) Konsumen yang dituju. 

(3) Susunan pasar apakah produk sudah melekat di hati 

konsumen atau banyak saingan.
47
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Strategi harga yang terjangkau untuk semua kalangan dapat 

berpengaruh terhadap pemilihan sekolah. Umumnya, orang tua 

yang berpenghasilan menengah kebawah memilih sekolah 

yang relative lebih murah kecuali jika memperoleh beasiswa. 

Sedangkan orang tua yang berpenghasilan menengah ke atas 

memilih sekolah terbaik, walaupun dengan biaya yang relative 

tidak murah. Namun, apabila sekolah berkualitas dengan harga 

relative murah tertentu akan menjadi pertimbangan dalam 

memilih lembaga pendidikan. 

c) Lokasi/tempat (Place) 

Letak lembaga yang mudah dicapai kendaraan umum, 

cukup berperan sebagai pertimbangan bagi calon siswa. 

Demikian pula para siswa menyatakan bahwa lokasi turut 

menentukan pilihan mereka. James dan Philips 

mengkategorikan unsur-unsur saluran distribusi jasa 

pendidikan menjadi tiga bagian, sebagai berikut: 

(1) Pendidikan jasa pendidikan, yaitu seberapa efektif 

penampilan dan lokasi sekolah  

(2) Pelanggan dan pengunjung jasa pendidikan, dimana kultur 

jasa pendidikan yang berorientasi pada pelanggan jasa 

pendidikan harus memperhatikan pelanggan jasa 

pendidikan. 
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(3) Hubungan mula-mula dan aksebilitas jasa pendidikan, yang 

berkaitan dengan cara individu berhubungan dengan 

sekolah dan kemudahan menjalin hubungan dengan 

sekolah. 

Oleh karena itu, keadaan lokasi strategis yang mudah 

dijangkau dari segala arah dengan kendaraan umum maupun 

kendaraan pribadinya. Selain itu akases ke sekolah juga 

menciptakan kenyamanan bagi siswa dan orang tua siswa juga 

masyarakat disekelilingnya. 

d) Promosi (Promotion) 

Promosi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan 

program pemasaran. Mengenai berkualitasnya suatu produk, 

apabila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak 

yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka 

mereka tidak akan pernah membelinya. Pemasaran sebagai 

suatu proses sosial dan manajerial dimana masing-masing 

individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan 

mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar 

sesuatu dengan memadukan berbagai elemen pemasaran yang 

ada.
48

 Kegiatan promosi sendiri dapat dilakukan melalui media 

komunikasi massa misalnya: koran, majalah, serta media sosial 

yang masih digandrungi oleh semua kalangan, adapun program 
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yang sering diinput adalah ketika ada even-even tertentu, 

seperti ketika mendapatkan prestasi atau penghargaan dari 

pemerintah dan lain-lain. Demikian juga promosi juga bisa 

dilakukan melalui keterlibatan alumni-alumni yang senantiasa 

ikut mempromosikan kepada masyarakat. Hal ini sangat 

memberikan dampak yang sangat signifikan karena masyarakat 

lebih percaya dengan kesaksian orang-orang yang pernah 

terlibat didalamnya. 

e) Orang / sumber daya manusia (People) 

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peran 

dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi presepsi 

pembeli. Elemen-elemen dari people adalah pegawai, 

konsumen dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua 

sikap dan tindakan karyawan dan penampilan karyawan 

mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau 

keberhasilan penyampaian jasa. Untuk mewujudkan sumber 

daya manusia di lingkungan sekolah yang propesional. Selain 

itu yang menjadi pertimbangan adalah mengenai sikap guru 

dan juga tenaga kependidikan yang harus ramah, berkualitas, 

memiliki kehandalan dalam menjalankan tugas. Pada 

hakikatnya dengan sumberdaya yang baik dapat 

mempengaruhi mutu pendidikan. Salis juga menjelaskan 

bahwasannya mutu dalam pendidikan terkait serta dengan 
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peran manajer atau kepala sekolah. Manajer sekolah 

hendaknya mengkomunikasikan segala sesuatu guna 

memberdayakan guru, staff dan murid.
49

 Oleh karena itu 

sangat diperlukan meningkatkan budaya keramahan kepada 

seluruh warga sekolah sehingga tercipta suasana belajar yang 

kondusif dengan harapan seluruh siswa termotivasi untuk 

meningkatkan pengetahuannya. 

f) Bukti Fisik (physical evidence)  

Bukti fisik menurut Philip Kotler yaitu bukti yang 

dimiliki oleh penyedia jasa yang ditujukan kepada konsumen 

sebagai usulan nilai tambah konsumen. Bukti fisik merupakan 

wujud nyata yang  ditawarkan kepada pelanggan ataupun calon 

pelanggan. Pada sebuah lembaga pendidikan tentu yang 

merupakan physical evidence adalah gedung atau bangunan 

dan segala sarana dan fasilitas yang terdapat didalamnya. 

Termasuk pula bentuk-bentuk desain interior dan eksterior dari 

gedung-gedung yang terdapat di dalam lembaga tersebut.
50

 

Selain fasilitas sekolah, bukti fisik juga bisa diwujudkan 

melalui logo sekolah, segaram sekolah, warna bangunan yang 

menjadi sebuah identitas sekolah. 
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g) Proses (Process) 

Proses merupakan sistem operasi lembaga pendidikan 

untuk mengatur pemasaran jasa pendidikan dengan dampak 

yang jelas terhadap penempatan karyawan lembaga pendidikan 

dalam hal pembagian tanggung jawab untuk 

mengkoordinasikan dan mencari sumber daya bagi strategi 

pemasaran jasa pendidikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan adanya beberapa komponen 

memiliki arti dalam Pendidikan, yang mana dengan demikian harus bisa 

membuat sebuah lembaga pendidikan dapat terus berkembang dan 

bersaing dengan pembaharuan yang lebih unik dana pastinya dapat 

diterima oleh semua segem atau lapisan masyarakat. 

3. Minat Masyarakat 

a. Pengertian Minat 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu: gairah, keinginan, 

selain itu, minat juga berarti kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat menjadi 

sebuah sumber motivasi yang sangat penting pada diri seseorang. 

Minat mampu mendorong seseorang dalam melakukan sebuah 

kemauan. Minat adalah suatu proses yang memperhatikan diri sebagai 
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acuan dalam melakukan sebuah sesuatu yang diminatinya dengan 

penuh perasaan yang senang dan memiliki rasa puas.
51

 

Menurut Slameto, minat adalah sesuatu rasa suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
52

 Secara 

sederhana, minat (Interest) berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
53

 Sedangkan 

menurut Djali bahwa minat adalah suatu perpaduan keinginan dan 

kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi.
54

 Sedangkan 

motivasi sendiri merupakan sebuah dorongan untuk manusia untuk 

berbuat, sebagai penggerak, atau juga bisa dikatakan sebagai motor 

yang dapat melepaskan energi. Sebagaimana yang sering dijelaskan 

bahwa semakin besar motivasi yang diberikan semakain cepat 

tercapainya tujuan. 

Peserta didik adalah individu yang seeding tumbuh dan 

berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial dan religius dalam 

mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.
55

 Peserta siswa 

atau peserta didik menerut ketentuan umum undang-undang RI No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota 

masyarakat yang berusaha menegmbangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis 
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pendidikan tertentu. Dari berbagai istilah diatas dapat disimpulkan 

bahwa minat masyarakat adalah suatu ketertarikan peserta didik/atau 

orang tua terhadap suatu lembaga pendidikan tanpa adanya paksaan 

untuk menegembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai 

dengan tahap perekembangannya 

b. Macam-macam Minat 

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, hal ini 

tergantung dari sudut pandang dan cara pengklasifikasinnya, misalnya 

berdasarkan “timbulnya minat, berdasarkan arah minat, dan 

berdasarkan cara mendapatkan atau mengungkapkan minat itu 

sendiri.
56

 Sedangkan berdasaran timbulnya minat Witherington, 

mengelompokkan menjadi 2 macam yaitu:
57

 

1) Minat Primitif atau Biologis 

Yaitu minat yang timbul dari kebutuhan dan jaringan yang 

berkisar pada soal-soal makanan, Comfort (kebahagiaan hidup) 

atau kebebasan beraktivitas. Minat primitif bisa dikatakan sebagai 

minat pokok yaitu kebutuhan pokok manusia untuk 

mempertahankan hidup. Begitu juga dengan minat primitif 

masyarakat untuk memilih sekolah hanya didasarkan pada 

kebutuhan pokok saja yaitu kebutuhan untuk belajar saja tidak 
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didasarkan pada minat yang lain yang dapat memotivasi keinginan 

lebih jauh. 

2) Minat Kultural atau Sosial 

Yaitu minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih 

tinggi tarafnya yang merupakan hasil dari pendidikan. Minat ini 

dikatakan sebagai minat pelengkap seperti prestise/rasa harga diri 

atau kedudukan sosialnya. Semakin tinggi pendidikan seseorang 

maka semakin banyak pula kebutuhannya, tidak hanya makan, 

melainkan juga kebutuhan prestise dan kedudukan sosial di 

masyarakat. Orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan 

yang tinggi, maka minat dan kebutuhan juga banyak, semisal demi 

harga dirinya maka ia ingin mempunyai barang-barang mewah, 

mobil, rumah, prabot rumah yang serba berkelas. Begitu juga 

dengan minat menyekolahkan anak, orang tua juga mempunyai 

minat agar anaknya kelak jika dimasukkan dalam suatu sekolah 

tersebut dapat merahi prestasi yang baik. Dasar bagi orang tua 

untuk memilih madrasah sesungguhnya merupakan tantangan bagi 

manajemen madrasah dan semua stakeholder yang terkait dengan 

madrasah agar dapat memperluas dan meningkatkan pemasaran 

madrasah.
58
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c. Fungsi Minat 

Minat berkaitan erat dengan motivasi. Motivasi dapat 

dikatakan sebagai segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah 

laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Begitu juga dengan minat, minat akan ada pada 

seseorang apabila sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian 

fungsi minat tidak berbeda dengan fungsi mootivasi sebagaimana 

dikemukakan oleh Syaful Bahri Djamarah sebagi berikut: 

1) Sebagai pendorong/sebagai penggerak atau motor yang melepaskan 

energi. Pada mulanya orang tua tidak ada hasrat untuk 

menyekolahkan anak, tetapi karena ada yang dicari (untuk 

meneruskan cita-citanya) maka muncullah minatnya untuk 

menyekolahkan. 

2) Sebagai penggerak perbuatan yakni menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai 

tujuan. 

3) Sebagai pengarah perbuatan.
59

 dalam rangka mencapai tujuan, 

orang tua yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana 

perbuatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan. 

4) Dapat melahirkan perhatian yang merata, perhatian serta merta 

terjadi secara spontan, bersifat wajar, mudah bertahan dan tumbuh 
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tanpa pemakaian daya kemauan dalam diri seseorang, semakin 

besar minat seseorang semakin derajat spontanitas perhatiannya. 

5) Dapat memudahkan tercapainya konsentrasi, konsentrasi 

merupakan pemutusan pemikiran terhadap sesuatu pelajaran, jadi 

tanpa minat maka konsentrasi terhadap pelajaran juga sulit 

dikembangkan dan dipertahankan.
60

 

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk melakukan proses 

pendidikan formal bagi anak atau peserta didik. Pendidikan tersebut 

nantinya akan digunakan sebagai bekal peserta didik untuk kehidupan 

mereka. Maka dari itu sekolah tidak hanya memberikan suatu nilai 

akan tetapi seolah juga harus bisa mempersiapkan peserta didik dalam 

membentuk karakter supaya kelak mereka dapat terjun dalam dunia 

masyarakat, sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat. sangat 

penting bagi orang tua dalam memilih lembaga pendidikan pada 

anaknya. Saat ini sudah banyak sekali berdiri lembaga pendidikan 

yang berbasis agama dengam memadukan pendidikan formal dengan 

pendidikan akhlak. Ada 7 pertimbangan orang tua yaitu: 

1) Visi Misi sekolah, visi misi menentukan kurikulum yang 

digunakan. Jadi orang tua harus melihat visi dan misi tersebut 

sudah sesuai dengan pendidikan yang ada dikeluarga apa belum. 
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2) Tenaga pendidik, orang tua juga harus memperhatikan latar 

belakang pendidik yang ada di sekolah tersebut karena pendidik 

merupakan ujung tombak keberhasilan dalam pembelajaran. 

3) Kondisi sekolah dan lingkungan disekitarnya termasuk 

kelengkapan sarana dan prasaran. Apabila semua hal terpenuhi 

dengan baik maka kebutuhan dan kenyamanan peserta didik juga 

terjamin. 

4) Jarak sekolah, jangan sampai terlalu jauh sehingga anak akan lebih 

lelah di jalan menjadi tidak semangat dalam belajar. 

5) Sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak, orang tua juga harus 

memperhatikan karakter anak tersebut dan disesuaikan dengan 

lembaga pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

anak. 

6) Pengenalan akan kebutuhan karakter dan kebutuhan peserta didik. 

7) Biaya yang dibutuhkan, orang tua juga harus memilih sekolah 

sesuai kemampuan keuangannya sehingga pendidikan anak bisa 

terlaksana tanpa ada hambatan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa orang tua harus 

mempertimbangkan berbagai hal dalam memilihkan sekolah untuk 

anaknya sesuai kesesuaian antara visi dan misi sekolah, jarak dan 

biaya. Akan tetapi juga harus disesuaikan dengan kemauan dari anak 

suaoaya proses pendidikan atau belajar bisa sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 
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Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat 

dalam menyekolahkan anak pada sebuah lembaga, yaitu: 

1) Faktor Internal 

Yaitu hal dan keadaan yang berasal dari dalam masyarakat 

itu sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan atau 

perbuatan, yang meliputi perasaan senang terhadap materi dan 

kebutuhannya pada materi tersebut. 

2) Faktor Eksternal 

Yaitu hal dan keadaan yang datang dari luar individu 

masyarakat yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan, 

meliputi: 

a) Motif sosial, dapat menjadi faktor pembangkit minat untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu, misalnya minat untuk 

menyekolahkan anak karena ingin mendapatkan penghargaan 

atau simpati dari masyarakat sekelilingnya. 

b) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat 

dengan emosional, bila seseorang mendapatkan kesuksesan 

pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang dan 

memperkuat minat, sebaliknya kegagalan akan menghilangkan 

minat.
61
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan 

penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor dalam Moh.Kasiram 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang diamati.
62

 Metode penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

yang mana penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

alamiah, dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, 

dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna 

dibandingkan dengan generalisasi.
63

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

lapangan (Field Research) yang dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas 

dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data 

kualitatif. Ide pentingnya dalam jenis penelitian lapangan adalah peneliti 

berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena 

                                                           
62

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandng: Alfabeta, 2016), 

9. 
63

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 9. 



 

 

58 

dalam suatu keadaan alamiah.
64

 Dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

dan jenis penelitian lapangan akan memudahkan peneliti dalam 

menggambarkan dan menyimpulkan serta menganalisis sebuah data atau 

kejadian, penggunaan pendekatan kualitatif ini sesuai dengan sifat serta 

masalah yang diteliti yaitu tentang Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan 

Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak 

dilakukan. Lokasi penelitian ini diambil di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Dusun Igir-igir Desa Cakru Kecamatan Kencong kabupaten 

Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena banyaknya peminat 

serta antusias masyarakat untuk memakai jasa pendidikan yang ditawarkan 

oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 itu sendiri yang bertujuan 

membentuk serta menciptakan output yang memiliki ilmu agama dan ilmu 

pengetahuan. Madrasah ini juga merupakan madrasah yang memiliki strategi 

terbaik yang mampu bersaing dengan sekolah dasar yang menjadi pesaingnya 

dengan menggunakan strategi yang dapat diterima masyarakat 

C. Subjek Penelitian 

Penemuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive. Purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 
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sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ 

situasi social yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melibatkan komponen-

komponen Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 dan subjek yang 

dijadikan informan yang terlibat dan mengetahui permasalahan diantaranya: 

1. Kepala Madrasah 

Dari Kepala Madrasah Ibu Puji Astutik, S.Pd nantinya akan 

memperloleh data secara akurat mengenai strategi pemasaran pendidikan 

yang dilakukan dengan upaya dan melibatkan siapa saja. Serta hambatan 

yang ditemukan tidak hanya itu dari kepala sekolah nantinya 

mendapatkan dokumen struktur kepemimpinan Madrasah serta jumlah 

dewan guru dan murid dan seluruh kegiatan sekolah dalam memasarkan 

jasa pendidikan.  

2. Dewan Guru 

Dari dewan guru nantinya akan memperoleh data meliputi letak 

geografis madrasah, kurikulum serta data penunjang dalam upaya strategi 

pemasaran jasa pendidikan. Adapun dewan guru yang peneliti dapatkan 

informasi diantaranya adalah Bapak Irfan, S.Pd, Bapak Yusro Tamimi, 

S.Pd, Ibu Rina Agustin, S.Pd, Ibu Trin Muqoyyimah, S.Pd 

3. Komite 

Dari komite Bapak Wahyudi, S.Pd akan memperoleh data yang 

dilakukan komite untuk memberikan arahan atau koreksi mengenai 

pemasaran yang dilakukan oleh madrasah serta Ide maupun saran yang 

dapat dijadikan pijakan. 
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4. Wali peserta didik 

Dari Wali Peserta Didik akan diperoleh data mengenai keinginan 

orang tua dalam menyekolahkan anaknya terutama pada lingkup sekolah 

yang berbasis Madrasah. Adapaun wali peserta didik yang menjadi 

informan dan dapat memberikan informasi adalah, Ibu Ayu, Ibu Dewi 

dan Ibu Isnaini. 

5. Peserta didik 

Dari peserta didik akan memperoleh data mengenai hal-hal yang 

menjadikan mereka meminati serta tertarik bersekolah di Madrasah. 

Adapaun peserta didik yang dapat memberikan informasi diantaranya, 

Asqi Syahir Pratama, Intan Ayu Wulandari, Cahyaning Aulia Khairun 

Nisa. Niyas Rizky Pratama. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Dari gambar diatas peneliti akan mendapatkan data dimulai dari 

didapatkannya informasi lalu mengadakan observasi wawancara dan 
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Dokumentasi 

Data 
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dilanjutkan dengan dokumentasi sehingga peneliti mengantongi data-data 

yang dibutuhkan untuk penulisan laporan penelitian.  Sedangkan Teknik 

pengumpulan datamerupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang diterapkan. 

Dalam penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan alat 

indra. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi non partisipan, yang mana dalam observasi ini peneliti tidak 

teribat langsung dalam kegiatan respon. Jadi, peneliti disini hanya sebagai 

pengamat objek penelitian, yang nantinya akan diperoleh suatu hasil yang 

valid dan sesuai dengan apa yang ada disana.
65

 

Observasi yang dilakukan untuk mengetahui data yang terdapat 

dalam objek penelitian strategi pemasaran jasa pendidikan dalam 

meningkatkan minat masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

di Dusun Igir-igir Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi anatara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai melalui 

komunikasi langsung. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara 

semi terstruktur karena peneliti ingin proses wawancara tersebut tidak 

terkesan kaku tetapi tidak keluar dari tema dan alur pembicaraan dan 

tentunya tidak keluar dari pedoman wawancara yang menjadi patokan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita biografi, peraturan, 

kebijakan, dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa, dan lain-lain.Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, 

yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. 

Adapun data yang diperoleh dari dokuemtasi sebagai berikut: 

a. Kegiatan yang berkaitan dengan strategi pemasaran jasa pendidikan. 

b. Data-data yang terkait dengan fokus penelitian. 

c. Catatan lapangan selama study riset. 

d. Foto atau gambar kegiatan yang mendukung dengan fokus penelitian. 
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E. Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Analisis Data 

Dari gambar diatas analisis data yang akan digunakan peneliti dimulai 

dari didapatkannya data oleh peneliti, peneliti mengkondensasi data tersebut 

dengan menyeleksi terlebih dahulu dilanjutkan memfokuskan data, 

mengabtraksi  dan yang terakhir menyederhanakan data sebelum di verivikasi 

dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Analisis data adalah sebagai tindak lanjut 

proses  pengolahan data, untuk dapat memecahkan menguraikan masalah yang 

akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik 

analisis data. Dalam penelitian Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam 

Meningkatkan Minat Masyarakat di Dusun Igir-igir Desa Cakru Kecamatan 

Kencong Kabupaten Jember, peneliti menggunakan analisis data model 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalaha model Miles, 

Huberman dan Saldana, yang mana dalam analisis data ini dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam waktu 

tertentu. Disaat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jika setelah dianalisis jawaban yang 
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diberikan narasumber kurang memuaskan, maka peneliti melanjutkan 

pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap 

kredibel.
66

  

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data adalah suatu proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstratksi, serta mentransformasikan data yang 

terdapat dalam catatan lapangan ataupun transkip.
67

  

a. Menyeleksi  

Di tahap ini peneliti harus mampu memilih serta menentukan mana 

saja data yang penting dan tidak penting, yang mana pada tahap ini 

peneliti hanya membatasi data berdasarkan rumusan masalah, yakni 

bagimana strategi pemasaran pendidikan yang digunakan, implemtasi 

serta faktor pendukung dan penghambat strategi pemasaran jasa 

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru 

Kecamatan Kencong. 

b. Memfokuskan  

Pada tahap ini peneliti hanya memfokuskan yang berkaitan dengan 

rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap 

seleksi data. Seperti yang dikatakan Miles dan Huberman bahwa 

memfokuskan data adalah bentuk dari pra analisis. Maka dari itu 

peneliti membatasi data berdasarkan rumusan masalah penelitian. 

  

                                                           
66

 Sugiyono, Metode Penelitian, 246. 
67

 Miles, Huberman dan Saldana, Qualitative Data Analysis (America: SAGE Publications, 2014), 

12.  



 

 

65 

c. Mengabstraksikan  

Tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

membuat sebuah rangkuman yang inti proses pertanyaan- pertanyaan 

yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Dalam tahap ini 

data yang terkumpul di analisis, terlebih yang berkaitan dengan 

kualitas dan kecukupan data. 

d. Menyederhanakan dan Mentransformasikan 

Pada tahap ini data penelitian ditransformasikan dengan cara di 

seleksi dengan ringkasana atau diuraikan secara singkat, dan nantinya 

data yang dieroleh disederhanakan dan digolongkan dalam satu pola 

yang lebih luas dan sebagainya.  

2. Display (Penyajian Data) 

Setelah data di kondensasi, maka tahap selanjutnya yakni 

mendisplyakan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan 

bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami.
68
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3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dan 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetpi bisa juga tidak, karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
69

 

Berikut beberapa komponen analisis data model interaktif sesuai 

teori Miles, Huberman dan Saldana:    

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

    Komponen dalam analisis data model Interaktif 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan salah satu langkah penting. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan 

menunjukkan kevalidan hasil temuan dengan jalan pembuktian dengan 

peneliti pada fakta yang akan diteliti. Pada penelitian yang kan dilakukan ini, 

peneliti akan menggunakan trianggulasi. 
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Data Collection Data Display 

Data Condenssation Conclusions: 

Drawing/ verifying 
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Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembimbing terhadap data tersebut. Triangulasi 

yang akan digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik adalah 

peneliti menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. 

G. Tahap-tahap Penelitan 

Tahapan-tahapan yang akan peneliti gunakan untuk melakukan 

penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses pelaksanaan penelitian, 

mulai dari penelitian terdahulu, pengenalan disain, penelitian sebenarnya, dan 

sampai pada penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti meliputi 3 tahap yaitu pra lapangan, tahap pelaksanaan 

penelitian dan tahap penyelesaian. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Adapun beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan peneliti, 

dalam tahap ini satu pertimbangan yang perlu dipahami yaitu etika 

penelitian di lapangan dalam kegiatan dan pertimbangan tersebut diuraikan 

berikut ini: 

a. Menentukan tempat penelitian  

Peneliti menetapkan tempat penelitian yang akan diteliti oleh 

peneliti, dengan melakukan observasi ke tempat penelitian. Tempat 
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penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 di Desa Cakru. 

b. Menyusun rancangan penelitian 

 Peneliti menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, 

latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan metode penelitian 

c. Mengurus surat perizinan 

d. Melihat keadaan lapangan 

 Peneliti melakukan penelitian untuk lebih mengetahui objek 

penelitian pada lingkungan sekolah dan masyarakat sekolah. 

e. Memilih informan 

 Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan 

informan yang dipilih. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Peneliti menyiapakan beberapa perlengkapan untuk membantu 

peneliti dalam memperoleh data ketika melakukan penelitian di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru.Seperti alat-alat tulis 

menulis dan kamera atau perekam. Peneliti juga menyiapakan bebarapa 

pertanyaan untuk wawancara yang berkaiatan dengan permasalahan 

yang akan diteliti.  
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2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Memasuki lapangan 

Setelah mendapatkan izin penelitian di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Cakru peneliti memasuki tempat penelitian dan 

melakukan penelitian. 

b. Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan 

Peneliti melakukan konsultasi dengan pihak yang berkepentingan 

dalam meningkatkan minat masyarakat untuk bergabung bersama 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru agar penelitian mudah 

untuk dilakukan. Mengumpulkan data 

c. Mengumpulkan data 

Peneliti mengumpulkan data-data di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 melalui metode observasi kegiatan pemasaran jasa, 

menyusun strategi, pelaksanaan, evaluasi serta faktor pendukung dan 

penghambat strategi pemasaran jasa pendidikan dan wawancara kepada 

kepala sekolah, guru, peserta didik, dan juga wali peserta didik dan juga 

masyarakat sekitar Madrasah yang ikut berperan dalam memasarkan 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru. 

3. Tahap Penyelesaian 

a. Menganalisis data 

Setelah data sudah terkumpul semua, maka peneliti mulai 

menganalisis data sesuai hasil temuan di lapangan. 
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b. Mendeskripsikan data dalam bentuk laporan 

Setelah menganalisis data peneliti membuat laporan penelitian dari 

hasil analisa, dengan mendeskripsikan data dan mengambil kesimpulan 

dari hasil penelitian. 

c. Merevisi laporan  

Laporan hasil penelitian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing untuk direvisi. Ditambah beberapa masukan dosen 

pembimbing, dan dilanjutkan sampai penelitian ini terselesaikan, siap 

dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan 

untuk diserahkan kepada pihak terkait. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 
 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru  

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru Kencong 

Kabupaten Jember merupakan sekolah swasta yang berada di Dusun Igir-

igir Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Madrasah ini 

merupakan madrasah yang di dirikan pada tahun 1980 dan memiliki kepala 

madrasah pada tahun 1982. Madarsah ini bukan satu-satunya sekolah dasar 

yang berada di desa cakru akan tetapi madrasah ini merupakan madrasah 

yang memiliki persaingan dengan sekolah dasar lainnya baik itu milik 

pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya.  

Pada awal berdiri madrasah ini hanya memiliki 1 gedung kelas, 

oleh karena itu harus berpindah sekolah pada kelas 2 Madrasah ke 

Madrasah 01 Cakru. Pada awal berdirinya Madrasah ini di kepalai oleh 

Bpk M. Kodri dari tahun 1982 sampai 1985, lalu di lanjutkan oleh Bpk M. 

Mukalim dari tahun 1985-1990, setelah itu madrasah ini memilih kepala 

madrasah perempuan untuk pertamakalinya Ibu St. Aisyah dari tahun 

1990-2000, dilanjutkan oleh Ibu Puji Astutik dari tahun 2000 hingga 2010, 

Ibu Mar’atus Sholikhah dari tahun 2010-2017, Bpk Yusro Tamimi dari 

tahun 2017-2021, dan Ibu Puji Astutik 2021- sekarang.  

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru merupakan 

Lembaga Pendidikan yang berstatus swasta di bawah naungan Departemen 

Agama, sama halnya depan madrasah ibtidaiyah lainnya baik negeri 
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maupun swasta, madrasah ini merupakan setingkat sekolah dasar (SD) di 

bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hanya saja pada 

madrasah ibtidaiyah lebih menekankan Pendidikan agama sebagai ciri 

khas Pendidikan. 

 

 

Gambar 4.1 

Foto Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru
70

 

 

2. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru Kecamatan 

Kencong Kabupaten Jember 

MI Muhammadiyah 02 Cakru sebagai lembaga pendidikan dasar 

berciri khas islam perlu mempertimbangkan harapan murid, orang tua 

murid (wali murid), Lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat 

dalam merumuskan visinya. MI Muhammadiyah 02 Cakru juga 

diharapkan merespon perkembangan dan tantangan masa depan dalam 

ilmu pengetahuan dan teknologi, era informasi dan globalisasi yang sangat 

cepat. Oleh karena itu MI Muhammadiyah 02 Cakru ingin mewujudkan 

harapan dan respon dalam visi berikut: 

“RELIGIUS DAN BERPRESTASI” 
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Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan MI Muhammadiyah 02 Cakru Tahun 

2021. 
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Sebagai indikator dari visi ini adalah terbentuknya generasi yang 

memiliki krakteristik adalah memiliki kelompok pengajar yang handal, 

keunggulan prestasi akademik, keterampilan sebagai bekal hidup, budaya 

keagamaan yang kuat, mampu berinteraksi dengan masyarakat, dan 

mengimplemantasikan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan Misi MI Muhammadiyah 02 Cakru adalah sebagai berikut: 

a. Membiasakan sholat berjamaah 

b. Menumbuh kembangkan sikap sopan dan santun 

c. Menumbuhkan minat baca tulis Al-Qur’an 

d. Melaksanakan pembelajaran PAIKEM 

e. Mengikutsertakan berbagai lomba Mapel 

f. Meningkatkan nilai Ujian Nasional 

g. Meningkatkan minat siswa untuk mengembangkan bakat Tapak Suci 

3. Tujuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru 

Kecamatan Kencong Kabupaten Jember 

Secara umum, tujuan Pendidikan MI Muhammadiyah 02 Cakru 

adalah mengasah dasar kecerdasan pada diri peserta didik, cerdas ilmu dan 

cerdas hati agar tercipta dan terbiasa berakhlak mulai serta terampil untuk 

hidup secara mandiri dan meraih perstasi terbaik pada jejang Pendidikan 

lebih lanjut. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah: 

a. Menyamakan persepsi kepala madrasah, pendidik, tenaga 

kependidikan, peserta didik dan komite madrasah tentang berbagai 
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peraturan dan perundang-undang yang mendasari implementasi 

kurikulum tingkat satuan Pendidikan pada masa pandemic covid-19. 

b. Sebagai acuan tekhnis atau pedoman penyelenggaraan pembelajaran 

selama pandemi covid-19 di madrasah. Dengan harapan agar 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan efektif. 

c. Sebagai panduan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 

kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

d. Meningkatkan mutu Pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif 

madrasah dalam mengembangkan kurikulum. 

e. Memberdayakan sumberdaya yang tersedia. 

f. Meningkatkan kepedulian warga madrasah dalam mengembangkan 

kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama untuk mewujudkan 

keunggulan madrasah. 

g. Untuk memastikan hak anak untuk tetap mendapatkan layanan 

Pendidikan, melindungi warga satuan Pendidikan dan memastikan 

pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan 

orang tua. 

Bertolak dari tujuan umum Pendidikan dasar tersebut, MI 

Muhammadiyah 02 Cakru mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Seluruh warga sekolah mampu melaksanakan sholat dengan baik. 
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b. Seluruh warga sekolah mampu bersikap sopan dan santun dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Seluruh guru mengajar PAIKEM. 

d. Menjuarai lomba mapel tahun pelajaran. 

e. Nilai ujian nasional diatas KKM. 

f. Menjuarai tapak suci tingkat Kabupaten. 

4. Tata Tertib Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

a. Dalam memelihara wibawa dan keteladanan, pendidik dan tenaga 

kependidikan wajib: 

1) Menempatkan diri sebagai suri teladan bagi siswa dan masyarakat. 

2) Cinta dan bangga terhadap sekolahnya. 

3) Bangga atas profesinya sebagai guru. 

4) Selalu Kreatif dan Inofatif dalam mengelola kelas. 

5) Selalu berpenampilan sopan, rapi dan bersih. 

6) Meningkatkan kecakapan dan kemampuan profesional guru 

7) Selalu menjaga nama baik madrasah dan memegang teguh rahasia 

jabatan. 

b. Dalam sikap dan disiplin kerja, guru wajib: 

1) Hadir di Madrasah 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan pulang 

setelah selesai. 

2) Menandatangani daftar hadir. 

3) Memberitahukan kepada kepala Madrasah apabila berhalangan 

hadir. 
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4) Menyerahkan persiapan harian kepada kepala sekolah untuk 

ditandatangani. 

5) Tidak meninggalkan sekolah, tanpa izin kepala sekolah. 

6) Tidak meninggalkan madrasah sebelum libur dan kembali sebelum 

hari madrasah dimulai. 

7) Tidak mengajar di madrasah lain tanpa izin resmi dari pejabat yang 

berwenang. 

8) Tidak merokok dan makan didalam kelas pada waktu mengajar. 

9) Betangung jawab atas ketertiban sekolah. 

10) Ikut mengawasi dana dan fasilitas sekolah. 

11) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program sekolah. 

12) Mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. 

13) Mematuhi semua peraturan yang berlaku bagi PNS. 

14) Loyal terhadap atasan 

c. Dalam tertib pelaksanaan tugas, guru wajib: 

1) Memiliki rasa kasih sayang terhadap semua siswa. 

2) Membuat Program Semester. 

3) Membuat design pembelajaran /silabus, menguasai materi, dan 

metode mengajar serta terampil mengunakan alat peraga. 

4) Memeriksa dan menilai setiap tugas siswa . 

5) Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan bagi siswa. 

6) Ikut serta dan berperan aktif dalam semua program kegiatan KKG 

dama gugus sekolah. 
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7) Ikut serta dalam Upacara bendera, peringatan hari besar yang 

diselenggarakan sekolah. 

8) Mengawasi siswa dalam melaksanakan tugas kebersihan. 

9) Membiasakan siswa berbaris sebelum masuk dan memeriksa 

kebershan rambut, badan, gigi, kuku, pakaian, sepatu, dll 

10) Megerjakan administrasi kelas secara baik dan rutin. 

11) Mengisi Catatan pribadi siswa. 

5. Tata Tertib Peserta Didik 

a. Anak-anak harus sudah hadir di madrasah sebelum jam pelajaran 

dimulai. 

b. Anak-anak harus berseragam yang rapi dan bersih. 

c. Sebelum lonceng/bel berbunyi petugas kebersihan kelas harus sudah 

selesai membersihkan kelasnya. 

d. Setelah lonceng/bel berbunyi mulai belajar, anak-anak harus bebaris 

dengan tertib dan teratur di depan kelas masing-masing yang dipimpin 

oleh ketua kelas. 

e. Sebelum belajar diawali dengan membaca do’a dan penghormatan 

kepada guru. 

f. Akhir pelajaran ditutup dengan membaca do’a dan penghormatan 

kepada guru. 

g. Setiap hari senin harus mengikuti upacara bendera. 

h. Anak-anak harus sopan, taat dan patuh kepada guru/kepala sekolah. 
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i. Anak-anak harus memelihara ketertiban, keindahan dan kebersihan alat-

alat pelajaran dan kelasnya. 

j. Anak-anak dilarang mencoreti bangku, meja, pintu, jendela dan tembok 

Madrasah dan kelasnya. 

k. Anak-anak harus memelihara tanam-tanaman disekolah. 

l. Anak-anak dilarang menggangu kelas lain yang sedang belajar. 

m. Anak-anak harus berjiwa jujur dan satria dalam setiap tindakan dan 

perbuatan. 

n. Bila tidak masuk madrasah harus memberitahukan kepada guru/kepala 

sekolah 

o. Bila hendak keluar kelas harus meminta izin.          

6. Struktur Organisasi, Data Guru dan Karyawan 

Struktrur organisasi merupakan susunan yang didalamnya memiliki 

hubungan atau keterkaitan yang yang dimiliki oleh setiap organisasi 

maupun lembaga pendidikan dalam menjalankan berbagai kegiatan atau 

kegiatan oprasionalnya dengan dengan maksud untuk mewujudkan atau 

mencapai rencana kegiatan yang sudah di tetapkan sebelumnya. Dalam 

struktur organisasi dapat dengan jelas memisahkan tugas dan wewenang 

masing-masing dari kegiatan atau pekerjaan antara satu dengan yang 

lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi. 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru adalah suatu 

institusi pendidikan formal yang berada di lingkungan Kementerian 

Agama Kabupaten Jember yang memiliki tujuan untuk mewujudkan 
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madrasah yang memiliki prestasi baik akademik dan juga non akademik. 

Untuk mencapai hal tersebut tidak dapat di pungkiri harus ada campur 

tangan organisasi mengingat peran organisasi sangatlah penting dalam 

menyelesaikan berbagai sesuatu yang dimaksudkan, untuk keberhasilan 

bersama yang mana dalam hal ini organisasi juga memiliki peranan dalam 

pendidikan yang dilakukan oleh madrasah. Mengingat hal tersebut adanya 

struktur organisasi juga memudahkan bagi anggota dalam menetapkan 

perencanaannya dengan baik dan benar. Dalam hal ini tidak jarang semua 

institusi atau lembaga pendidikan memiliki struktur organisasi yang 

dengan demikian memiliki fungsi yang penting sebagai alat untuk 

memudahkan membantu jalannya pengorganisasian yang ada pada 

lembaga pendidikan. Berikut ini adalah struktur dan data guru dan 

pengurus MI Muhammadiyah 02 Cakru yang terdiri dari bebera anggota 

dan kepala madrasah. 

  

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi
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Buku Profil MI Muhammadiyah 02 Cakru Tahun Pelajaran 2021/2022. 
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Tabel 4.1 

DATA GURU MI MUHAMMADIYAH 02 CAKRU
72

 

 

No Nama TTL Pendid

ikan 

Jabatan Status 

1 Puji Astutik Jember, 

20-09-1967 

S1 Kepala 

Madrasah 

Swasta  

2 Rina Agustin Jember, 

14-08-1983 

S1 Guru Swasta 

3 Siti Sofiyah Jember, 

08-01-1970 

S1 Guru PNS 

4 Irfan Andrian Jember, 

05-03-1988 

S1 Guru dan 

Operator 

Swasta 

5 Mar’atus 

Sholihah 

Jember, 

11-10-1971 

S1 Guru Swasta 

6 Edi Suprapto Jember, 

17-07-1979 

S1 Guru Swasta 

7 Yusro Tamimi Jember, 

10-02-1973 

S1 Guru Swasta 

8 Achmad 

Bambang Afandi 

Jember, 

10-08-1980 

S1 Guru Swasta 

9 Tien Rindu Umul 

K 

Jember, 

12-07-1985 

S1 Guru Swasta 

10 Syam Rindu 

Ulum H 

Jember, 

12-07-1985 

S1 Guru Swasta 

11 Shoim Khoerul 

Amin 

Jember, 

15-07-1982 

S1 Guru Swasta 

12 Vidawati Jember, 

18-10-1991 

S1 Guru Swasta 

13 M Ferdiansyah A Jember, 

20-12-1994 

S1 Guru Swasta 

14 Trin Muqoyyimah  Jember, 

10-10-1979 

S1 Guru Swasta 

 

7. Program Prioritas/Unggulan MI Muhammadiyah 02 Cakru 

Peningkatan mutu dan daya saing Pendidikan Islam sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan salah satu pilar penting 

dari arah kebijakan pembangunan Pendidikan sebagaimana tercantum 

dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Islam. Dalam 
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Buku Profil MI Muhammadiyah 02 Cakru Tahun Pelajaran 2021/2022. 
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mencapai tujuan tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa 

Timur melalui Bidang Pendma selalau berupaya untuk berinovasi mencari 

trobosan dan kebijakan efektif untuk mempercepat peningkatan mutu dan 

daya saing Pendidikan madrasah. 

Berdasarkan keputusan Kanwil Jatim No. 1328 tahun 2019, 

madrasah berupaya mengoptimalkan potensi madrasah dengan Menyusun 

program Gerakan Ayo Membangun Madrasah (GERAMM) yang meliputi: 

a. Gerakan Gerakan literasi madrasah (GALEM), 

b.  Gerakan Madrasah Sehat (GAMES),  

c. Gerakan Furudlul Ainiyah (GEFA),  

d. Gerakan Madrasah Inovasi (GEMI), 

e.  Gerakan Madrasah Sehat (GEMES),   

Program ini dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan Bersama 

4 Kementerian tanggal 17 Oktober 2017 yaitu: Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri tentang UKS/M. ditahun 2019 Kementerian Agama Propinsi Jawa 

Timur mengembangkan Program Gerakan Madrasah Sehat (GEMAS). 

Jenis dan strategi pelaksanaan Program GERAMM yang diselenggarakan 

di MI Muhammadiyah 02 Cakru adalah sebagai berikut: 

a. Tidak merokok  

b. Cuci tangan pakai sabun 

c. Konsumsi minuman, makanan yang sehat dan halal 

d. Penggunaan jamban sehat 
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e. Mengikuti kegiatan olah raga di madrasah 

f. Pemberantasan jentik nyamuk 

g. Pemantauan berat badan secara teratur 

h. Membuang sampah pada tempatnya 

i. Etika batuk dan bersin 

j. Pengelolaan kebersihan saat menstruasi 

k. Kebersihan gigi dan mulut 

l. Mengenal bahaya narkoba dan miras 

m. Pemahaman tentang kesegaran jasmani 

n. Mengenal cara P3K dan P3P 

o. Mengenali pentingnya imunisasi 

p. Mengenal pentingnya sarapan pagi 

q. Mengenal bahaya penyakit diare, DBD dan influenza 

r. Menjaga kebersihan pribadi 

s. Mengenal makanan sehat 

t. Menjaga kebersihan lingkungan, madrasah dan rumah 

Madrasah Ibtidaiyah sebagai salah satu Lembaga Pendidikan formal 

bercirikhas agama Islam senyatanya memiliki keunggulan dalam 

membangun komitmen keagamaan yang jelas dan memiliki prospek yang 

sangat baik. Dalam rangka menjaga eksistensi dan kuwalitas madrasah. 

Sehingga perlu adanya inovasi yang dilakukan oleh madrasah dengan 

menentukan program-program unggulan sesuai potensi madrasah. 
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Sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi madrasah, maka prioritas 

program unggulan yang dijalankan MI Muhammadiyah 02 Cakru dalam 

meningkatkan mutu dan daya saing global melalui pengembangan 

madrasah sehat tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala 

ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi 

dasar manusia menuju tercapainya kesejahteraan hidup menuju kepada 

cita-cita pembangunan berkelanjutan adalah ingin menciptakan 

kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih 

nyaman dan kondusif. Madrasah ini memilih program atau 

memprioritaskan madrasah sehat yang selanjutnya dibentuk tim “Gemes” 

dalam rangka Menyusun program. 

a. Tim Madrasah 

Tim Madrasah terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut: guru, siswa 

dan sah. Tim madrasah di tetapkan melalui SK Kepala Madrasah. Peran 

dan tugas pokok dari tim madrasah adalah sebagai berikut: 

1) Mengkaji kondisi lingkungan hidup madrasah, kebijakan madrasah, 

kurikulum madrasah, kegiatan madrasah, dan sarana prasarana 

2) Membuat rencana kerja dan dan mengalokasikan anggaran 

3) Madrasah berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, dan disesuaikan 

dengan komponen, standar, dan implementasi madrasah sehat 

4) Melaksanakan rencana kerja sekolah 

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi. 
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b. Komponen Madrasah Sehat MI Muhammadiyah 02 Cakru 

1) Pengembanagn Kebijakan Sekolah Sehat 

2) Pengembangan Kurikulum berbasis Kesehatan 

3) Pengembangan Kegiatan berbasis Partisipatif 

4) Pengembangan/ Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah 

c. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan Madrasah Sehat berupa: 

perilaku membuang sampah pada tempatnya, perilaku mencuci tangan 

pakai sabun dan air mengalir, perilaku memilih makanan dan jajanan 

yang sehat, perilaku tidak merokok, pembinaan masyarakat sekiar 

madrasah, bebas jentik nyamuk dan sebagainya. Dalam hal ini juga 

sekolah mengusahakan makanan yang dijual di lingkuman madrasah 

merupakan makanan yang bersih yang mana dengan demikian 

madrasah berupaya untuk menyediakan tempat bagi peserta didik untuk 

menjajakan uang sakunya. Selain itu madrasah juga membangun tempat 

cuci tangan yang sudah dilakukan dan menjadi kebiasaan bagi peserta 

didik menjaga hidup sehat dan bersih. Selain itu demi menjaga 

Kesehatan dan kebersihan sekolah juga melakukan upaya taman gizi 

yang diadakan selama satu bulan sekali, yang mana kegiatan ini 

dilakukan bersama wali murid. Bertujuan untuk tetap menjaga gizi dari 

peserta didik dan tentunya menjalin hubungan yang baik antara sekolah 

dan walimurid. 
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8. Denah Madrasah 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru merupakan 

madrasah yang berada pada barat jalan dari arah kecamatan yang mana 

madrasah ini memiliki beberapa ruang kelas yang memadahi bagi seluruh 

siswa, guru serta tenaga kependidikan yang dimilik, madrasah ini memiliki 

jumlah ruang kelas 1 sampai kelas 6 yang dapat dijangkau dengan mudah 

karena kebanyakan ruang kelas tepat di sisi utara dan pintu utama berada 

pada sisi timur dan disambut langsung oleh kantor serta ruang kepala 

sekolah. Madrasah ini memiliki denah madrasah yang mudah untuk 

dipahami dikarenakan tidak banyaknya ruangan yang belum tersedia. 

 
Gambar 4.3 

Denah Madrasah 

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Sebagai hasil penelitian, maka perlu disajikan beberapa data yang 

bersumber dari beberapa informan. Dimana yang menjadi informan adalah 

komite, kepala madrasah, guru, peserta didik dan wali peserta didik. 
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Dalam penyajian data ini, peneliti menguraikan hasil temuannya dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menggali 

data sebanyak-banyaknya di lapangan yang sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan di fokus penelitian. Penyajian data temuan yang didapatkan oleh 

peneliti sebagai berikut:  

1. Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong Dalam 

Meningkatkan Minat Masyarakat 

Desa cakru merupakan desa yang berada di sebelah selatan 

Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Desa ini merupakan sebuah desa 

yang memiliki sekolah dasar lebih dari lima sekolah dasar. Masing-masing 

sekolah dasar memiliki strategi tersendiri untuk meningkatkan mutunya 

untuk masyarakat mempercayai dan bergabung dan menggunakan jasanya. 

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru dalam 

meningkatkan mutunya sebagaimana madrasah ini merupakan madrasah 

yang memiliki jumlah peserta didik terbanyak dibandingan sekolah dasar 

yang menjadi pesaingnya. Madrasah ini melibatkan seluruh komponen yang 

dimiliki untuk bekerjasama semaksimal mungkin memiliki relasi antar 

Yayasan, guru setempat, peserta didik dan juga masyarakat yang dinilai 

cukup mampu untuk bekerjasama. Seperti penjelasan Ibu Puji Astutik,S.Pd 

selaku kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru: 

Pada awal dibentuk madrasah ini (MIM 02 Cakru) saya juga 

mengikuti awal-awal perintisan dimulai dari tahun 1980. Dari awal 

pendiriannya dan awal masa madrasah ini memiliki kepala madrasah 

untuk pertama kalinya bapak khadri dan saat ini saya sudah dua kali 
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menjawab menjadi kepala madrasah dan rencana saya pada setiap 

tahunnya mengharap bahwa madrasah ini memiliki banyak cara 

untuk menarik masyarakat khususnya dusun igir-igir.
73

 

 

Keberhasilan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru dalam 

memasarkan sekolahnya untuk meningkatkan antusias dan minat 

masyarakat untuk bergabung menggunakan jasanya dapat dilihat dari 

jumlah siswa yang mendaftar dan akan bergabung dengan madrasah ini. 

Dengan demikian menunjukan adanya strategi yang baik yang digunakan 

madrasah ini untuk memasarkan madrasahnya. 

Tabel 4.2 

Daftar Penerimaan (PPDB) MI Muhammadiyah 02 Cakru 

 6 Tahun Terakhir
74

 

 

Tahun  

Pelajaran 

Pendaftar  Jumlah  

L P 

2016/2017 27 21 48 

2017/2018 17 12 28 

2018/2019 9 11 20 

2019/2020 10 11 21 

2020/2021 13 11 24 

2021/2022 10 7 17 

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa madrasah ini memiliki 

peserta didik tidak kurang setiap rombongan belajar (Rombel) yang 

ditetapkan oleh kementerian agama yang tidak kurang dari masing-masing 

rombel berjumlah 15 siswa atau peserta didik. Seperti yang di paparkan oleh 

kepala madrasah: 

Kalau tentang persaingan sekolah dasar di desa cakru sebenarnya sangat 

berat mbak, terlebih desa cakru sendiri memiliki banyak sekolah dasar 

ditambah dengan minimnya pengetahuan akan pentingnya Pendidikan 

                                                           
73

Puji Astutik, Wawancara, Jember 21 Januari 2022. 
74

Buku Induk PPDB MI Muhammadiyah 02 Cakru. 
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yang baik untuk anak-anaknya. Sebenarnya dengan sekolah memiliki 

jumlah murid atau siswa yang ditetapkan oleh kementarian agama 

bahwa masing-masing rombongan belajar tidak boleh kurang dari 15 

siswa sebenarnya juga tantangan bagaimana nanti MI Muhammadiyah 

02 bisa mengikuti aturan tersebut ditambah dalam pemasaran juga harus 

melibatkan seluruh aspek yang dimiliki. Oleh karena itu sangat penting 

untuk sekolah melibatkan semua komponen baik membicarakan seluruh 

kegiatan dengan komite agar masyarakat juga mengetahui Langkah apa 

saja yang kami lakukan untuk mencerdasakan putra putrinya.
75

 

 

MI Muhammadiyah 02 Cakru menunjukkan bahwa meyakinkan 

masyarakat dengan berbagai strategi baik dibidang manajemen kurikulum, 

manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen 

keuangan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dan manajemen 

khusus. Hal demikian juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Wahyudi 

selaku Komite Madrasah: 

Sebenarnya mbak pemasaran pendidikan yang dilakukan MI 

Muhammadiyah 02 Cakru sudah cukup baik dengan berbagai program 

yang telah dilakukan untuk menarik minat masyarakat, selalu 

menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan yang melibatkan 

orang tua wali siswa atau peserta didik. Tidak hanya itu saling 

membantu atau penyususnan tim guru yang baik juga menjadi alasan 

MI Muhammadiyah 02 konsistem memegang jumlah peserta didik 

terbanyak dibandingkan MI Pesaing. Saya rasa dengan demikian akan 

menjadikan sekolah ini atau madrasah ini memiliki point tersendiri 

mbak untuk kedepannya. Saya malah mengapresiasi setiap kegiatan 

yang dilakukan apalagi madrasah ini juga selalu mengadakan interaksi 

yang baik kepada masyarakat. Tidak jarang hal tersebut menjadi salah 

satu faktor penarik kepercayaan masyarakat.
76

 

 

Selain hal tersebut banyak pertimbangan selain pemasaran yang 

dilakukan oleh sekolah kepada masyarakat yang menjadikan MI 

Muhammadiyah 02 Cakru memiliki daya Tarik tersendiri dibanding sekolah 

dasar yang menjadi pesaingnya. Oleh karena hal-hal demikianlah yang 
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menjadi wali peserta didik mempercayakan madrasah ini dalam mendidik 

anak-anaknya, diantaranya sebagai berikut: 

a. Akreditasi yang dimiliki oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 

Cakru menjadikan masyarakat mempercayai Madrasah ini untuk 

menitipkan putra-putrinya dan mempercayakan segala bentuk 

pembalajaran yang akan diterapkan. 

 

 
Gambar 4.4 

Foto Akreditasi
77

 

 

b. Program yang ditawarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 

Cakru di bidang keagaman diantaranya meliputi ekstra tahfidz, kultum, 

tadarus Al-Qur’an, kaligrafi. Madrasah ini juga memberikan program 

tadarus keliling yang dilakukan setiap satu minggu sekali hal ini 

merupaka program awal yang dilakukan madrasah untuk bersilatuhrahmi 

dengan orang tua walimurid dan tetap melibatkan peserta didik. Selain itu 

madrasah mewajibkan untuk menunaikan sholat sunnah dhuha dengan 

berjamaah sebelum mulainya pembelajaran. Sebagaimana yang 

dipaparkan oleh Ibu Puji Astutik selaku kepala madrasah: 
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Anak didik kami masuk sekolah sebenarnya tidak jam 7 seperti 

sekolah-sekolah pada umunya mba, apalagi dengan background 

anak desa yang masih duduk di bangku sekolah dasar sebenarnya 

juga masih belajar untuk bersikap dan berbuat disiplin untuk 

menghargai waktu. Siswa yang ada di MIM 02 Cakru kami 

jadwalkan pukul 07:30 harus tiba di sekolah untuk mengikuti 

sholat dhuha berjamaah yang mana program ini sudah dijalankan 

sejak lama. Hanya saya dengan memasukkan anak-anak ke masjid 

secara tidak langsung untuk membuat anak-anak tidak bergurau 

sebelum jam pelajaran tiba.
78

 

 

 
Gambar 4.5 

Foto Sholat Dhuha Berjamaah
79

 

 

c. Prestasi yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru juga 

dapat menarik atau membuat masyarakat percaya akan madrasah ini. 

Dengan banyaknya penghargaan yag diterima oleh peserta didiknya 

secara tidak langsug menghantarkan madrasah ini menjadi lembaga yang 

dipercaya masyarakat untuk mengemban ilmu yang baik untuk putra-

putrinya. Hal ini sejalan karena banyak dari orang tua atau wali murid 

ingin putra-putrinya memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun 

dibidang non akademik sebagaimana yang menjadi visi dan misi lebaga 

bahwa nantinya madrasah aan mengantarkan anak didiknye memiliki 

kecerdasan intelektual dan keagmaan. Hal ini di percaya bahwa dengan 

prestasi yang sudah di dapatkan oleh Madrasah Ibtidaiyah 
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Muhammadiyah 02 Cakru diantaranya yakni menjuarai KSM pada 

tingkat kabupaten, lomba try out sekolah-sekolah dibawah pimpinan 

Muhammadiyah, menjuarai tahfidz dan tapak suci di tingkat propinsi dan 

kabupaten. 

 

 
Gambar 4.6 

Dokumentasi Perolehan Berbagai Prestasi
80

 

 

d. Ekstrakulikuler, di Madrasah Muhammadiyah 02 Cakru memiliki 

ekstrakurikuler yang bermacam-macam. Diantaranya Tapak suci sebagai 

program unggulan, Hisbul Whathon, Hafidz Quran, drumband, Sepak 

bola, Tenis dan ekstrakurikuler lainnya. 

 
Gambar 4.7 

Dokumentasi Berbagai Macam Kegiatan Ekstrakulikuler
81
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e. Sarana-Prasarana disini sangat menunjang untuk segala aktivitas yang 

dilakukan untuk proses belajar mengajar yang dilakukan. Mulai dari 

Gedung yang bersih, alat-alat untuk proses pembelajar. 

Dari data-data diatas dapat diperkuat oleh tanggapan masyarakat, 

yakni meliputi guru, peserta didik dan juga wali peserta didik mengenai 

minat masyarakat atau tanggapan masyarakat terkait daya tarik yang di 

miliki oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru. Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru memiliki beberapa brand yaitu: 

1) Madrasah semi Full Day, Madrasah ini merupakan madrasah yang 

dikatakan semi full day dikarenakan siswa atau peserta didiknya 

meninggalkan sekolah pukul 14:30 setelah melakukan kegiatan TPQ. 

Program ini di lakukan untuk memperkuat prestasi yang dimiliki 

peserta diidiknya tidak hanya di bidang akademik akan tetapi juga pada 

bidang keagamaan. 

2) Madrasah sehat, yang dimaksud dengan Madrasah sehat yakni 

madrasah yang menerapkan prilaku hidup sehat diantaranya madrasah 

yang memiliki lingkungan hijau, terbiasa mencuci tangan sebelum 

proses pembelajaran, terbebas dari jentik-jentik, madrasah yang 

memiliki lingkungan yang bersih, janjan yang baik dan juga halal. 

Seperti penjelasan dari guru Madrasah Ibu Trin Muqoyyimah: 

Saya selaku guru agama dan juga ustadzah pengajar TPQ juga 

menyadari proses pengenalan Al-Qur’an menjadi hal yang 

memiliki nilai plus bagi anak-anak ditambah pada zaman sekarang 

banyak orang tua yang tidak memiliki waktu yang lebih untuk 

anak-anaknya. Ditambah lagi pondasi akan agama sebenarnya 

sangat diperlukan mengingat perkembangan kehidupan yang terus 
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meningkat tanpa adanya batas dan rem akan mengakibatkan 

kejadian yang melenceng dari nilai-nilai agama mbak
82

 

 

Juga diperkuat oleh wali murid tentang brand yang dimiliki oleh 

madrasah ini mengenai madrasah semi full day yang selama ini hal 

demikianlah menjadi brand utama yang dikenal oleh masyarakat desa 

cakru. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Isnaini selaku walimurid: 

Pada awalnya saya menitipkan anak saya dan mempercayai MI 

Muhammadiyah 02 Cakru disebabkan madrasah ini memiliki 

program full day, apalagi saya yang kurang paham akan Pendidikan 

manut saja dengan maunya anak ditambah lagi madrasah ini juga 

madrasah milik Muhammadiyah sejalan kalau untuk ursan organisasi 

yang pastinya akan dimasukkan dalam pembelajaran nantinya. 

Apalagi dengan nilai agama yang kuat saya rasa madrasah ini tepat 

untuk saya orang desa mbak yang tidak tau apa-apa ini.
83

 

 

Ibu dewi selaku walimurid juga memaparkan bahwa alasan 

menitipkan anaknya dan mempercayai pemasaran jasa yang dilakukan 

oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru: 

MI Muhammadiyah 02 selain dekat alasan saya menyekolahkan 

anak saya yakni dengan alasan madrasah ini memiliki kelebihan 

dalam proses belajar mengajarnya mbak. Selain itu sikap-sikap sosial 

juga menjadi alasan saya menyekolahkan anak saya di madrasah ini. 

Dan saya akui bahwa proses penanaman nilai-nilai agama tidak lagi 

diragukan.
84

 

 

Ibu ayu selaku walimurid baru juga menjelaskan bahwasanya alas an 

menyekolahkan anaknya di MI Muhammadiyah 02 Cakru sebagai 

berikut: 

Madrasah ini menawarkan program-program yang diutamakan 

sebagai madrasah yang meninggikan nilai agama-agama yang baik. 

Ditambah ada beberapa kegiatan yang saya rasa tidak dimiliki oleh 

sekolah lain. Dan suami juga meneytujui prihal menyekolahakn 
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anak-anak dan mempercayai Madrasah 02 Cakru sebagai sekolah 

pilihan.
85

 

 

Berdasarkan penjabaran diatas salah satu hal yang menarik minat 

masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya di Madrasah ini yakni dari 

segi agama dan juga kegiatan sosial yang dilakukan oleh Madrasah ini untuk 

memasarkan dan menarik minat masyarakat desa cakru. Madrasah ini selalu 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh pengguna 

jasanya karena madrasah ini sadar bahwasannya jasa Pendidikan di dalam 

pemasaran sangat penting dengan adanya jasa Pendidikan yang baik maka 

peminat Pendidikan akan meningkat dan otomatis sumber daya yang 

dimiliki madrasah juga akan maju dan baik. Dalam strategi pemasaran jasa 

Pendidikan ada beberapa peningkatan yang pertama: 

a. Ruang kelas 

Ruang kelas yang ditawarkan Madrasah ini merupakan yang memiliki 

kenyamanan untuk peserta didiknya, standar ruang kelas sekolah yang 

berada dilingkungan perdesaan sangatalah jauh dari kata mewah bisa 

untuk belajar dan digunakan sebagaimana mestinya suduh cukup baik. 

meskipun ruang kelas yang ditawarkan MI Muhammadiyah 02 Cakru 

belum di lengkapi dengan AC akan tetapi dengan suasana hijau yang 

dimiliki sekolah ini akan membuat pembelajaran menjadi rileks. 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh siswa kelas madrasah ini: 

Menurut Intan Ayu Wulandari kelas 3 (Tiga):  
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Suasana yang di dapatkan di madrasah ini sangat membuat 

seneng, kelasnya yang besar dan mempunyai teman banyak 

adalah membuat kesenangan tersendiri bersekolah disini. 

Tidak hanya itu senangnya disini yakni mempunyai guru-guru 

yang sabar yang mengajari dan menjadikan kami betah 

bersekolah disini.
86

 

 

Menurut Cahyaning Aulia Khoirun Nisa kelas 3 (Tiga):  

 

Memilih madrasah ini dikarenakan dekat dengan persawahan, 

jadi kadang seneng lihat hijaunya pemandangan. Selain itu 

banyak teman-teman dari TK yang bersekolah disini. Selain 

ruang kelasnya yang nyaman saya juga betah mbak disini 

banyak yang jualan dan bisa berlatih bela diri.
87

 

 

Menurut M. Niyas Rizky Pratama Nurhakiqi kelas 3 (Tiga):  

 

Awalnya ibuku mbak yang menyuruh sekolah disini, dirasa 

selain sekolahnya yang lumayan bagus kata ibuku disekolah ini 

saja biar tidak jauh-jauh dari rumah. Ditambah lagi ibuku 

kerjanya dipasar jadi sekalian kalo berangkat ke pasar aku 

berangkat sekolah katanya. Ruang kelasnya bagus banyak 

gambar-gambar yang menarik dan dingin karena ada pohon 

beringinnya.
88

 

 

Dari beberapa ungkapan murid-murid Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Cakru mereka bahkan tidak keberatan dengan 

keadaan sekolah atau lingkungan sekolah yang ada di desa tidak 

dilengkapi dengan fasilitas AC atau fasilitas lainnya yang menunjang 

proses pembelajaran yang masih belum dimiliki. Hanya saja dengan 

suasana dan lingkungan yang ada diperdesaan membuat anak-anak ini 

memiliki rasa nyaman dengan keheningan madrasah yang berdekatan 

dengan lingkungan persawahan yang asri ditambah dengan angin sawah 

yang menyejukkan. Selain itu bagi peserta didik yang berada di desa 
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sudah bersekolah dengan fasilitas yang seadanya saja sudah bersyukur. 

Namun madrasah ini juga memberikan ruang kelas yang senyaman 

mungkin untuk proses belajar mengajar dan meminimalisir kejenuah 

didalam kelas. 

 
Gambar 4.8 

Dokumentasi Ruang Kelas
89

 

 

b. Masjid 

Adanya masjid di tengah-tengah lingkungan madrasah juga menambah 

nilai tersendiri bagi madrasah ini. Selain dengan menambah nilai-nilai 

keagamaan dan juga bisa menjadi tempat ibadah, adanya masjid di 

lingkungan sekolah juga menjadi perekat hubungan sekolah dengan 

masyarakat. Dimana masyarakat yang berada di lingkungan sekitar 

sekolah dapat melakukan jaamah Bersama warga sekolah. Dengan 

demikan hal tersebut dapat menjadi point penting bagi sekolah untuk 

memasarkan madrasahnya dengan mengedepankan nilai-nilai agama 

yang kental tidak hanya itu dengan adanya masjid di tengah sekolah 

mampu memberikan energi yang posistif bagi anggota sekolah untuk 

melakukan praktik-praktik ibadah dengan masyarakat lingkungan 

                                                           
89

Sosial Media, Facebook MI Muhammadiyah 02 Cakru, Diunggah 20 Oktober 2021. 

 



 

 

97 

madrasah yang mana dapat bergantian untuk memimpin sholat 

berjamaah. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu puji selaku kepala 

sekolah:  

Adanya masjid itu sangat membantu bagi sekolah kami mbak, 

madrasah yang dikenal masyarakat sebagai sekolah yang 

memiliki jam agama lebih banyak dibandingkan sekolah dasar 

seperti milik dinas Pendidikan sangat di yakinkan dengan 

adanya masjid di lingkungan madrasah kami. Yang dengan 

adanya masjid ini membuat kami warga sekolah menjalin 

kedekatan dengan masyarakat sekitar bergantian dalam meng 

Imami pada sholat berjamaah dengan anak-anak. Itu sangat 

membantu juga hubungan kami selaku guru.
90

 

 

Hal demikian juga diungkapkan oleh Ibu Rina selaku guru kelas, beliau 

menjelaskan: 

 Sebenarnya masjid itu tempat ternyaman mbak di sekolah, 

dengan adanya masjid kita bisa menekan nilai agama yang ada 

pada anak-anak. Mengajarkan kepada anak-anak pentingan 

berlaku dan beradab sopan dan santun Ketika melaksanakan 

ibadah. Kita bisa langsung praktikkan ke anak. Ditambah lagi 

masjid yang bisa menjadi tempat kami mengumpulkan anak-

anak sehingga sangat terbantu sekali, lebih-lebih pada 

kebutuhan belajar mengajar keagaaman.
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Gambar 4.9 

Dokumentasi Masjid
92

 

 

                                                           
90

Puji Astutik, Wawancara, Jember 21 Januari 2022. 
91

Rina, Wawancara, Jember 28 Januari 2022. 
92

Dokumetasi Peneliti 28 Januari 2022 

 



 

 

98 

c. Laboratorium 

Adanya laboratorium di sekolah juga menjadikan sekolah ini memiliki 

nilai tersendiri bagi warganya. Meskipun dalam praktinya adanya 

laboratorium ini masih jauh dari kata yang sempurna sebagai 

laboratorium yang ada pada umumnya madrasah ini memiliki dua 

laboratorium yang mana laboratorium yang dimiliki yakni laboratorium 

IPA dan laboratorium computer hanya saja laboratorium IPA belum bisa 

sepenuhnya digunakan karena masih banyak kekurangan dan tidak 

memiliki kelengkapan, laboratorium penting adanya bagi lembaga 

pendidikan dengan labolatorum dapat memudahkan guru untuk 

menerangkan dan bisa dengan mudah dipahami oleh siswa untuk 

menyerap pembelajaran serta mengajarkan kepada siswa agar lebih 

paham akan pembelajaran IPA. Namun dengan belum lengkapnya dan 

belum sepenuhya dapat digunakan semoga kedepannya dapat 

mewujudkan laboratorium yang lengkap seperti harapan seluruh warga 

madrasah. 

 

 
Gambar 4.10 

Dokumentasi Laboratorium
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d. Perpustakaan 

Perpustakaan yang dahulu hanya memiliki beberapa buku saja dan 

enggan sekali di minati oleh anak-anak yang notabennya anak desa yang 

kurang peduli dengan adanya perpustakaan. Madrasah ini sekarang 

memiliki perpustakaan yang baik yang dapat digunakan oleh seluruh 

peserta didiknya tidak hanya itu dengan adanya perpustakaan semnagat 

membaca peserta didik juga semakin meningkat dan perpustakaan sendiri 

dikemas tidak hanya berkaitan dengan buku-buku pembelajaran saja 

tetapi juga buku-buku yang digemari oleh peserta didik baik itu cerita 

rakyat maupun cerita para Rasul dan para Nabi. Adanya perpustakaan 

sangat memberikan kontribusi terlebih untuk anak-anak berdiskusi, 

sharing dalam hal pelajaran, tempat anak-anak manaruh karya-karya 

yang sudah dibuat. Perlu disadari esensi perpustakaan adalah layanan 

yang harus di perbarui demi kenyamanan serta kelayakan bagi setiap 

penggunanya. Perpustakaan juga sebgai pusat ilmu yang harus tetap di 

budayakan untuk menciptakan generasi anak-anak yang gembar 

membaca dan cinta akan ilmu pengetahuan. Hal ini juga nantinya akan 

memberikan kontribusi terwujudnya visi misi madrasah. 

  



 

 

100 

 

 
Gambar 4.11 

Dokumentasi Perpustakaan
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e. Kantin 

Adanya kantin disekolah sebagai mana mestinya adalah bertuan untuk 

membantu perekonomian warga sekitar sekolah agar dapat mengais 

rezeki di madrasah ini. Selain itu dengan adanya kantin di lingkungan 

sekolah juga membantu siswa yang tidak sempat membawa bekal atau 

juga sarapan bagi mereka yang orang tuanya berangkat kerja pagi. 

Menginat lagi bahwa madrasah ini merupakan madrasah yang semi Full 

Day yang menetapkan siswa-siswanya meninggalkan sekolah pada pukul 

14:30 dirasa adanya kantin juga diperlukan. Akan tetapi dengan 

peringatan bahwa setiap penjualan apapun harus memperhatikan 

kebersihan, Kesehatan anak-anak dan yang terakhir halal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Dokumentasi Kopsis dan Kantin Siswa
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   Dari penjelasan diatas dapat di gambarkan ada banyak pelayanan 

yang di suguhkan oleh Madrasah ini diantaranya adalah pelayanan berupa 

fisik. Tetapi tidak hanya itu pelayanan yang berupa non fisik adalah 

meliputi perhatian dan kehormanisan yang diciptakan guru dengan wali 

siswa. Dengan cara mendengarkan berbagai keinginan, kritik dan saran yang 

diberikan dari guru yang didengarkan lewat peserta didiknya. Selain itu 

pelayanan yang diberikan bisa berupa kondisi belajar mengajar yang ada di 

ruang kelas, kegiatan kegiatan yang dilakukan sekolah seperti kegiatan TPQ 

dan interaksi yang dilakukan sekolah kepada masyarakat sekitar. Selain itu 

dengan adanya TPQ yang dilakukan oleh sekolah mampu menarik 

keinginan masyrakat untuk memilih madrasah ini sebagai program yang 

dikedepankan sekolah untuk membina dan mendidik anak-anaknya paham 

akan ilmu agama. Dalam TPQ juga memakai program yang sesuai dengan 

ketatapan kurikulum TPQ yang di dalamnya juga menjadikan santri dan 

santriwan tidak hanya membaca tetapi juga paham apa itu adab dalam 

membaca Al-Qur’an dan bertingkah laku yang baik lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

Dokumentasi TPQ
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2. Implementasi Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong 

Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat? 

Menjelang tahun ajaran baru, banyak sekolah yang mencari peserta 

didik baru untuk membeli jasa lembaga pendidikannya. Tak lepas dari 

kepala sekolah atau kepala madrasah memanfaatkan stakeholder agar semua 

bekerjasama untuk mendapatkan peserta didik baru. Hal tersebut juga 

dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru, 

Sebagaimana diketahui bahwasannya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 

02 Cakru merupakan salah satu madrasah yang memiliki nilai atau kepuasan 

tersendiri bagi masyarakat desanya. oleh karena itu ada beberapa strategi 

yang dilakukan oleh madrasah ini untuk memasarkan Lembaga 

pendidikannya, yang tidak lepas dari beberapa komponen yang menunjang 

terlaksananya kegiatan tersebut. Komponen atau strategi tersebut yakni: 

a. Strategi Segmentasi Pasar Jasa Pendidikan 

Adanya segmentasi pasar membantu madrasah atau sekolah untuk 

mengetahui upaya pendekatan yang dilakukan oleh sekolah untuk 

memasarkan jasanya kepada pemakai jasa. Oleh karena itu strategi 

segmentasi pasar sangat diperlukan hal demikian untum meminimalisir 

sekolah salah sasaran untuk memasarkan produknya. Sebagaimana yang 

dipaparkan oleh kepala madrasah: 

Pemasaran yang kami lakukan kepada masyarakat sangat beragam 

dan banyak bentuknya mbak, hanya saja kami selalu memasarkan 

dan memberitahu masyarakat bahwa dengan adanya madrasah 

kami ini mampu membuat masyarakat yakin dengan sistem 
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pendidikannya. Terutama program-program keagaaman yang 

madrasah kami punya sebenarnya sangat menjadi pertimbangan 

yang kami rasa para walimurid bahkan calon peserta didik baru 

tertarik mbak. Ditambah lagi dengan pembiasaan yang madrasah 

kami lakukan sebelum pembelajaran mengadakan sholat dhuha 

berjamaah dan di akhir pembelajaran di akhiri dengan TPQ yang 

membuat orang tua lebih tertarik dengan pembiasaan dan 

penanaman nilai-nilai agama tersebut.
97

 

 

Hal demikian dipertegas oleh bapak Yusro Tamimi selaku kepala 

PPDB sekaligus tim penasihat madrasah. Beliau menejaskan:  

Kalau dikatakan adanya perbedaan dengan sekolah dasar yang ada 

di desa cakru cukup banyak yang menjadikan pembeda mbak, 

apalagi jika berhubungan dengan nilai-nilai agama yang dirasa hal 

tersebut juga belum dimiliki oleh sekolah dasar khususnya 

madrasah yang berda di lingkungan desa cakru. Jika dilihat dari 

aspek keagamaan yang kami miliki seperti program tahfiz yang 

mengharuskan dan mewajibkan untuk pesrta didik kami minimal 

menghafal Juz 30 sebelum kelulusan pada kelas 6 nanti, ditambah 

lagi dengan berbagai kegiatan yang kami lakukan ke masyarakat 

seperti adanya kegiatan baksos, kurban yang kami bagikan kepada 

masyarakat secara tidak langsung hal demikianlah yang menjadi 

inti pembeda madrasah kami dibandingkan dengan madrasah atau 

sekolah dasar yang lain.
98

 

 

Penanaman nilai agama yang dilakukan oleh madrasah  juga 

menjadi hal yang menarik bagi masyarakat untuk menitipkan dan 

mempercayai anak-anaknya mengenyam pendidikan disini, sekaligus 

brand yang dimiliki madrasah sebagai sekolah semi Full Day juga 

menjadi alasan tersendiri bagi setiap wali peserta didik. 

b. Strategi Penentu Sasaran Jasa Pendidikan 

Adanya strategi penentuan posisi pasar disini juga menjadikan 

madrasah atau pemasarn jasa Pendidikan mengetahui adanya kemauan 
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yang diinginkan oleh pengguna jasanya. Hal demikian juga jarang terjadi 

di sekolah-sekolah yang berada didesa cakru banyak sekali madrasah 

atau sekolah yang kurang memperhatikan demikian ini. Akan tetapi 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru memiliki cara tersendiri 

untuk melakukan strategi penentuan sasaran-sasaran pemasaran 

lembaganya: 

Sebagimana yang di paparkan oleh bapak Yusro Tamimi sebagai 

ketua PPDB Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru beliau 

menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan madrasah untuk 

menentukan siapa saja menjadi sasaran pemasaran madrasah: 

Bisa dibilang banyak sekali hal-hal yang sudah menjadi 

pertimbangan madrasah terutama dewan guru yang menjadi tim 

untuk PPDB mbak, bagaimana tahapan yang kami lakukan untuk 

mencapai sasaran atau target yang menjadi ketetapan sekolah. 

Namun demikian juga menjadi tantangan bagi kami untuk 

mengepakkan sayap lebih lebar lagi. Hanya saja untuk sekarang ini 

yang menjadi fokus kami dalam melakukan pemasaran melakukan 

Kerjasama dengan TK ABA 02 Cakru yang mana kami menjadikan 

embrio atau cikal bakal madrasah dari sana. Juga perlu di ketahui 

bahwa rata-rata sekolah dasar yang ada di desa cakru memiliki TK 

masing-masing dan kami upayakan di TK kami 80% peserta 

didiknya melanjutkan sekolah dasar di madrasah kami. Bukan 

hanya itu Sebagian guru madrasah adalah wali murid di TK ABA 

02 hal demikian juga menjadi beberapa point penting bagi kami 

untuk mengetahui apa saja keinginan calon walimurid dan murid 

sehingga madrasah dapat mewujudkannya.
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala madrasah Ibu Puji 

Astutik beliau menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh 

madrasah ini memiliki banyak kemajuan terutama dalam menentukan 

sasaran yang tepat beliau menjelaskan: 
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Sebenarnya sasaran kami untuk melakukan pemasaran Pendidikan 

sangat fleksibel mbak, kami tidak memaksakan jikalau ada 

beberapak anak TK ABA 02 yang tidak melanjutkan Pendidikan 

dasarnya di madrasah kami mengingat kami juga tidak bisa 

memaksakan jika orangtuanya mengembalikan mereka ke sekolah 

dasar yang dekat dengan rumahnya atau ke madrasah milik 

Muhammadiyah yang berada didusunnya masing dengan alasan 

bermacam-macam. Kembali kesasarn kami siapa saja sebenarnya 

semua kami lakukan promosi hanya saja kami tekankan pasar kami 

yakni masyarakat yang ada di desa cakru terutama masyarakat yang 

berada di dusun igir-igir tapi alhamdullilah banyak siswa kami 

yang datang dari beda dusun bahkan beda desa tetap 

mempercayakan pendidikannya di kami.
100

 

 

Dan diperkuat lagi oleh bapak wahyudi selaku kominte madrasah 

yang juga sebagai penjebatan antara warga sekolah dan aspirasi 

masyarakat untuk mempercayai Madrasah sebagai sekolah dasar yang 

menjadi pilihan, beliau memaparkan: 

Komite dan pengurus memberikan banyak masukan dan usulan 

terkait pembinan menjelang penerimaan peserta didik baru, 

terutama mengingatkan untuk kepala madrasah membimbing penuh 

tim PPDM dan guru yang ikut berkompeten dalam menunjang 

keberhasilan pemasaran sekolah. Bagimana pasar yang akan dilalui 

setiap tahunnya pasti sangat berbeda ditambah lagi dengan 

pandemic seperti ini juga memberikan kami selaku warga sekolah 

harus memutar startegi dengen sebaik mungkin beda dari yang lain, 

seperti yang kita tahu bawa pasar yang ada didesa juga memiliki 

kesulitan jika dibanding dengan pemasaran yang ada di kota mbak. 

Namun sedemikan rupa alhamdulillah bisa diatasi dengan baik 

yang jelas untuk madrasah tetap melakukan pemasaran dengan 

sehat tanpa ada intimidasi.
101

 

 

Perlu ditekankan bahwa penentuan pasar sasaran memberikan 

peluang bagi sekolah untuk mengindentifikasi keinginan atau harpan bagi 

calon peserta didik baru dan juga walimurid dari peserta didik baru. 
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Bahwasannya menentukan target sasaran pasar merupaka hal penting 

sebelum menerapkan strategi pemasaran yang lain. 

c. Strategi Penentu Posisi Pasar Jasa Pendidikan 

Banyaknya sekolah dasar yang menjadi pesaing di Desa Cakru 

oleh karena itu adanya persaingan yang sehat semakin kuat dimana 

masing-masing sekolah mengeluarkan strategi yang dimilikinya untuk 

menarik konsumpen jasa atau pemakai jasa Pendidikan yang telah 

memasarkan madrasah atau sekolah dasarnya. Setiap Lembaga atau 

sekolah memiliki kekuatannya masing-masing dalam memasarkan dan 

mempertahankan nilai lembaganya. Strategi penentuan posisi pasar ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi madrasah yang memiliki perbedaan 

dengan madrasah yang menjadi pesaingnya. Menjadikan madrasah yang 

memiliki perbedaan dengan tetap menggunakan atributnya bersaing 

dengan madrasah atau sekolah yang menjadi kompetitornya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu puji selaku kepala madrasah: 

Sebenarnya jika terlalu diamati mbak adanya persaingan sangat 

pesat sekali namun pintar-pintar sekolah saja untuk menekankan 

dan mempertahankan posisi yang ada di masyrakat agar tetap 

memiliki kualitas yang bagus ditambah lagi masyrakat juga 

mengetahui bahwa madrasah memegang peranan penting bagi 

setiap orang tua yang menginginkan anak-anaknya memiliki 

landasan agama yang baik yang nantinya bisa menjadi pegangan 

bagi anak-anaknya memiliki bekal apasaja yang berguna untuk 

masa depan. Selain itu dengan banyaknya muatan ilmu agama yang 

madrasah ini tawarkan mulai dari program yang ada hal tersebut 

tetap menjadikan posisi MI Muhammadiyah 02 sebagai pilihan dan 

menduduki posisi utama madrasah yang menjadi dan memiliki 

antusias banyak dari masyrakat desa cakru.
102
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Hal diatas ditambahkan lagi oleh ibu rina selaku dewan guru yang 

juga memiliki peranan memasarkan madrasah, beliau menegaskan: 

Jikapun sekolah tetap memiliki kekompakan dalam memasarkan 

madrasah kemungkinan besar masyarakat tetap memilih dan 

mempercayai madrasah ini. Ditambah lagi dengan berbagai 

inovasi baru yang kami lakukan secara tidak langsung hal 

demikian juga menjadikan posisi madrasah tetap di minati 

masyarakat. Hal lain pula yang menjadikan posiis madrasah tetap 

diminat masyarakat yakni dengan mempertahankan kualitas dari 

mutu nya mbak dan berusaha juga mendengarkan kritik saran dari 

masyarakat saya rasa hal demikianlah yang menjadikan posisi 

dari madrasah ini tetap dimininati oleh masyrakat. Apalagi 

sekarang madrasah kami juga menjadi madrasah yang dikenal 

sebagai madrasah yang memiliki nilai-nilai Pendidikan yang lebih 

dibandingan dengan madrasah atau sekolah-sekolah lain.
103

 

 

Dalam menghadapi persaingan dengan para competitor yang ada 

tim sekolah atau dewa guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 

Cakru mempunyai beberapa solusi, diantaranya sebagai berikut: 

1) Tetap mempertahankan prestasi yang dimiliki baik itu dibidang 

intrakurikuler maupun prestasi di bidang ekstrakurikuler, seperti 

perlombaan atau kompetisi yang di selenggarakan oleh instansi, 

Lembaga atau masyrakat setempat, pemerintah kecamatan, 

kabupaten, propinsi dan berusaha semaksimal mungkin untu 

memenangkannya. Karena dengan hal demikian ini masyarakat akan 

tertarik dengan beberapa prestasi yang dimiliki sekolah. Selain itu 

sekolah dapat memenangkan prestasi yang dimiliki sebagai tolak 

ukur keberhasilan sekolah dalam menjadi juara yang mana hal 

tersebut juga memberikan sumbangsih dalam pemasaran lembaga. 
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Gambar 4.14 

Prestasi Yang Didapat Siswa Madrasah
104

 

 

2) Menjalin hubungan yang baik secara intensif kepada masyarakat 

dengan melakukan baksos,membagikan daging qurban dan 

melakukan nobar dengan masyarakat setempat. 

 

Gambar 4.15 

Kegiatan Bakti Sosial
105

 

 

3) Selalu berusaha membangun kepercayaan masyarakat dengan cara 

tetap mempertahankan kualitas yang dimiliki serta berupaya 

meningkatkan pelayanan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Cakru. 
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d. Strategi Bauran Pemasaran Jasa Pendidikan 

Penerapan strategi pemasaran di madrasah yang dumulai dengan 

melakukan segmentasi, penentuan posisi pasar sasaran, penentuan posisi 

pasar, dan yang terakhir yakni marketing mix atau bauran pemasaran, 

bauran pemasaran yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Cakru dapat dilihat dibawah ini: 

1) Produk (price) 

Dalam hal produk Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 

Cakru berupaya memberikan produk-produk terbaiknya mulai peserta 

didik baru yang bergabung dan menggunakan jasanya dan memberikan 

nilai-nilai keagaaman yang diselingi dengan penanaman-penanaman 

karakter yang cinta akan lingkungan dan juga peduli terhadap sesama. 

Madrasah ini juga berusaha untuk mencetak siswa yang unggul dalam 

bidang intrakurikuler, ekstrakurikuler dan juga keagamaan.  

 

 
Gambar 4.16 

Kegiatan setelah sholat dhuhur berjamaah
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Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Rina selaku guru 

agama, beliau menjelaskan bahwa: 
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Produk yang sekolah kita miliki sebenarnya ada beberapa yang 

menjadi acuan sebagai pembentukan produk baru yang 

nantinya kita pasarkan ke masyrakat terkait apa saja yang 

sudah madrasah ini lakukan untuk anaka-anak dan kita kemas 

untuk menjadi kegiatan dan pembiasaan bagi masyrakat. anak-

anak menjadikan beberapa kegiatan sebagai salah satu hal 

yang menyenangkan, apalagi kegiatan-kegiatan yang 

menjadikan anak-anak mengerti maksud dari kegiatan tersebut, 

sebagai contok pada kegiatan baksos anak-anak dengan 

sendirinya paham adanya interaksi yang sedemikian rupa juga 

secara tidak langsung meraka akan mengerti arti bersyukur dan 

memahami bahwa dalam hidup kita harus bisa berbagai kepada 

sesama walaupun hanya sedikit dari yg kita punya.
107

 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Yusro Tamimi yang selaku 

guru serta penasihat yang ada di madrasah beliau menegaskan bahwa: 

Madrasah yang memiliki banyak aktifitas serta pembelajaran 

yang bernilai agama akan menjadikan produk-produk atau 

siswa kami memiliki karakter yang religius menjadikan 

manusia yang memiliki kemampuan secara intelektual dan 

keagaaman sebagai perpaduan yang sangat dibutuhkan pada 

saat ini. Oleh karena itu selain sekolah yang memiliki 

ketarampilan yang banyak harus memiliki banyak inovasi yang 

sesuai dengan keinginan masayrakat.
108

 

 

Selain hal tersebut madrasah ini juga menjadikan peserta didik 

yang memiliki sikap sopan dan santun menjadikan peserta didik yang 

memiliki kemampuan untuk membaca dan memahami Al-Qur’an dan 

menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai tolak ukur dalam 

pembelajarannya. Adapaun beberapa produk yang di miliki Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru diantaranya sebagai berikut: 

a) Menjadikan semua murid miniamal menghafal Juz 30 sebelum 

kelulusan pada kelas 6 
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b) Menjadikan pesrta didik memiliki pembiasaan sholat dhuha dan 

sholat wajib berjamaah 

c) Mewajibkan peserta didik untuk mengikuti TPQ yang dilakukan 

disekolah dan dilakukan selama 5 hari 

d) Memberikan arahan kepada peserta didik yang mampu menghafal 

dan memfasilitasi peserta didik yang ingin menjadi Tahfidz 

e) Mewajibkan peserta didik memiliki kemampuan bela diri (Tapak 

Suci) terkecuali peserta didik yang memiliki riwayat penyakit 

tertentu 

f) Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan bakat-bakatnya 

dalam hal akademik maupun non akademik dengan memberikan 

fasilitas yang dimiliki. 

2) Harga (price) 

Penetapan harga di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 

Cakru yaitu dengan berkumpulnya wali murid setiap tahuan ajaran 

baru dengan mendatangkan komite sekolah sebagaimana yang 

dipaparkan oleh Ibu Puji selaku Kepala Madrasah: 

Setiap tahun ajaran baru kami melakukan pertemuan mbak 

seperti sekolah-sekolah pada umumnya, selain bersilatuhrami 

dan mengucapkan terimakasi kami juga memberitahukan untuk 

para wali murid tidak perlu ragu bahkan sungkan jika dalam 

pembelajaran atau dalam menggunakan jasa kami terdapat 

beberapa hal yang kurang berkenan dan kami juga memberikan 

informasi bahwa kami sangat senang jika walimurid 

memberikan kritik dan saran yang nantinya dapat memberikan 

evaluasi bagi kami kedepannya. Mengenai penetapan harga 

yang pertama kami disuksikan kepada pengurus dan juga tim 

bagaimana nantinya masyarakat juga tidak merasa keberatan, 

apalagi di desa sekecil apapun uang masih banyak nominalnya. 
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Kami sepakat bahwa harga yang kami tetapka kepada 

walimurid yakni 30, 40, dan 50 ribu dengan alasan nominal 

tersebut sudah sangat kami perhitungkan. Setelah itu kami 

sampaikan kepada walimurid mengenai infaq yang harus 

diberikan kepada madrasah guna kelangsungan pembelajaran 

puta putrinya.
109

 

 

Hal demikian juga diperkuat oleh komite sekolah sebagai 

seseorang yang menjebatani antara madrasah dan walimurid, Bapak 

Wahyudi menjelaskan terkait penetapan harga: 

Sekolah memberikan beberapa pilihan bagi seluruh walimurid 

yang mungkin kurang mampu, kita semua memahami dengan 

demikianlah memberikan bebrapa garde yang sudah pengurus 

dan warga sekolah tetapkan, dan terdapat pengecualian bagi 

siapa yang menitipak anak-anaknya secara bersamaan maka 

kami hanya menarik 1 kali infaq saja dan memberikan 

keringanan dan pengecualian pembacaran infaq bagi walimurid 

yang kurang mampu atau siswa yatim piatu.
110

 

 

Hal tersebut juga di berikan informasi terkait harga yang sudah 

ditetapkan, Ibu Isnaini selaku walimurid memberikan pemaparan: 

Sekolah sebenarnya memberikan bebarapa pilihan bagi setiap 

walimurid mbak, jika dirasa kurang mampu dengan alasan 

tertentu maka dapat memilih grade paling kecil yang sudah 

ditetapkan sekolah, dan memberikan lebih jika walimurid 

cukup mampu membayar untuk setiap bulannya.
111

 

 

Terkait dengan adanya harga yang telah ditetapkan oleh 

sekolah juga dijelaskan oleh ibu ayu, dijelakan bahwasanya madrasah 

memberikan beberapa kelas dalam membeyar uang infaq: 

Madrasah memberikan keluasan dalam membayar infaq pada 

setiap bulannya, seperti perjanjian awal yang dilakukan sekolah 

dengan walimurid pada awal pertemuan. Jika dan dirasa 

sebagai orang tua yang kurang mampu dapat memilih uang 

infaq paling terkecil pada setiap bulannya. Tapi dengan 

                                                           
109

Puji Astutik, Wawancara, Jember 21 Januari 2022. 
110

 Wahyudi, Wawancara, Jember 22 Januari 2022. 
111

Isnaini, Wawancara, 29 Januari 2022. 



 

 

113 

demikian juga menjadikan sekolah memiliki fasilitas yang 

lebih baik dan saya rasa dengan adanya uang infaq sangat 

membantu bagi sekolah untuk kelangsungan proses belajar 

mengajar.
112

 

 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disumpulkan bahwa 

sekolah memeberikan pilihan bagi siapa saja yang ingin bergabung 

dan menggunakan jasa dari madrasah ini tanpa mengkhawatirkan 

bagimana pembayaran infaq untuk setiap bulan dikarena madrasah 

telah menetapka beberapa grade yang mana grade tersebut dapat 

dipilih oleh masing-masing wali perserta didik dan membebaskan 

infaq bagi peserta didik yang kurang mampu, yatim dan piatu. 

3) Lokasi/Tempat (place) 

Madrasah Ibtidaiyah 02 Cakru merupakan sekolah yang 

memiliki lokasi startegis yang keberadaanya dapat dicari dengan 

mudah dan memiliki jalanan yang luas. Madrasah ini berada tepat di 

ujung perempatan dimana madrasah ini merupakan berdekatan dengan 

pasar desa yang mana hampir semua masyarakat desa cakru 

mengetahui keberadannya. Sisi kirinya merupakan lokasi persawahan 

milik masyarakat yang mana Ketika siang madrasah ini sangat hening 

dan tidak terlalu rame Ketika proses belajar mengajar berlangsung dan 

sisi kanan dari madrasah ini merupakan jalanan menuju kepasar desa. 

akan tetapi banyak dari siswasiswinya tidak mempermasalhakan 

tentang letak sekolahnya yang berdampingan dengan lahan pertanian 
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milik masyrakat yang terpenting proses belajar beserta gurunya dapat 

menyampaikan pembelajaran dengan mudah yang pastinya dapat dan 

mudah dipahami bagi seluruh peserta didiknya baik dari kelas rendah 

maupun kelas atas.  

4) Promosi  

Promosi yang di lakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Cakru menggunakan dua proses promosi, yakni 

promosi yang dilakukan secara langsung dan promosi secara tidak 

langsung. 

a) Promosi atau pemasaran secara langsung 

Promosi atau pemasaran secara langsung suatu bentuk 

promosi dengan cara memasarkan langsung kepada sasaran yang 

mana dengan pemasaran atau promosi langsung dapat mengetahui 

tanggapan dari para konsumen. Biasanya cara yang sering 

dilakukan oleh sekolah-sekolah lain yakni menggunakan brosur 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 

Pemasaran Dengan Brosur
113
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Bapak Yusro Tamimi selaku penasihat dan ketua PPDB 

mengatakan: 

Bentuk promosi atau pemasaran langsung yang dilakukan oleh 

madrasah ini yakni dengan mengadakan pertemuan atau 

mendatangi embrio dari calon peserta didik yang 70% lahir 

dari TK ABA 02. Selama ini pemasaran yang memiliki 

pengaruh besar terhadap pendaftar madrasah. Sebenarnya 

banyak strategi yang kami lakukan selain itu kami juga 

melakukan kunjungan kepada kepala sekolah TK untuk 

melakukan acara-acar yang melibatkan madrasah dan disana 

kami bisa mempromosikan madrasah kami. Selain itu kami 

juga melakukan system door to door kepada beberapa calon 

peserta didik baru dengan demikan juga efektif untuk menarik 

minat masyarakat.
114

 

 

 

 
Gambar 4.18 

Pemasaran Dengan Baliho Depan Madrasah
115

 

 

Selain itu Ibu Puji selaku Kepala Madrasah juga memaparkan 

bentuk promosi yang dilakukan oleh madrasah yakni dengan: 

Semua tim PPDB baik guru-guru yang lain juga membantu 

proses promosi. yang mana guru yang muda-muda juga 

memberikan kontribusi membuat postingan-postingan serta 

video yang menarik yang bertuan untuk menarik minat 

masyarakat. Dengan menyebarkan ke media sosial milik 

madrasah dan akun pribadi dari guru-guru. Selain itu kami juga 

menyediakan twibbon bagi siapa saja yang sudah mendaftar ke 

sekolah kami. Tidak hanya itu kami juga meminta bantuan 
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kepada walimurid yang sudah menitipakan anak-anaknya disini 

untuk mengajak tetangga-tetanggnya bergabung Bersama kami. 

Dan tak lepas dari itu kami juga memberikan brosur-brosur 

kepada TK yang kita tidak dapat menjangkau karena ada 

beberapa kendala, dan pagi peserta didik kami kami juga 

memberikan pemahaman bahwa jika ada teman-temannya yang 

ingin bersekolah maka dapat diajak bergabung Bersama MI 

Mihammadiyah 02 Cakru.
116

 

 

 

 
Gambar 4.19 

Pemasaran Dengan twibbon
117

 

 

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya bentuk 

promosi atau pemasaran yang dilakukan oleh Madrasah ini yakni: 

1) Pemasaran atau promosi dengan cara melakukan komunikasi 

dengan calon walimurid dan calon peserta didik baru, dengan 

mendatangi dan melakukan promosi di sekolah sebelumnya dan 

melakukan kunjungan ke masing-masing rumah calon peserta didik 

baru. 
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Gambar 4.20 

Melakukan Sosialisasi Ke Calon Pesrta Didik Baru
118

 

 

2) Melakukan promosi atau pemasaran dengan sosial media, yakni 

facebook dan youtube milik madrasah.  

 LinkFacebook: 

https://www.facebook.com/mimuhammadiyahdua.cakru/about 

 

Gambar 4.21 

Profil Facebook Madrasah 

 Link Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCUrXKUNn8obCCxrZNg

SxaZQ/featured 

 

Gambar 4.22 

Profil Youtube Madrasah 
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3) Menyebar brosur dan memasang plakat atau spandung tentang 

PPDB, dan menyebar brosur ke masing-masing Taman Kanak-

Kanak. 

4) Mengumpulkan orang tua atau menyampaikan di paguyuban 

sekolah untuk menyebarluaskan mengenai PPDB yang sudah 

dibuka. 

b) Promosi atau pemasaran tidak langsung 

Bentuk promosi yang dilakukan secara tidak langsung 

menurut Bapak Yusro Tamimi selaku guru serta ketua PPDB 

menjelaskan bahwasannya bentuk promosi yang dilakukan dengan 

cara tidak langsung adalah: 

Sekolah melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat 

terutama dengan melakukan kegiatan bakti sosial kepada 

masyrakat, melakukan pengambilan dan pembagian zakat 

serta penyalurah hewan-hewan kurban kepada warga 

madrasah. Secara tidak langsung hal demiakianlah yang 

menjadikan promosi kepada masyarakat sekitar sekolah 

untuk bergabung dan tertarik kepada Lembaga kami. Yang 

mana dari kegiatan-kegiatan itu secara tidak langsung 

bertujuan membangun hubungan harmonis dan berbagi 

kegembiraan kepada yang membutuhkan dengan orang 

lain.
119

 

 

Ibu puji juga menjelaskan bahwa bentuk promosi secara 

tidak langsung yang kami lakukan yakni dengan: mengadakan 

santunan kepada anak yatim, beliau menjelaskan: 

Setiap ada acara bantuan kepada anak yang kurang mampu 

atau anak-anak yatim sangat memberikan respon kepada 

masyrakat lainnya. Hal demikianlah juga menjadi salah satu 

bentuk promosi yang kami lakukan. Bahwasannya setiap 
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santunan atau acara acara kemasyarakatan atau acara 

kemanusiaan kami tetap melibatkan seluruh murid agar 

semuanya mengetahui bahwa berbagi itu indah dengan 

berbagi dapat menciptakan kerukunan antar sesama.
120

 

 

Promosi dengan cara tidak langsung merupakan bentuk 

promosi yang dilakukan oleh madrasah yang mana dengan 

demikianlah dua proses promosi yang dilakukan dapat berjalan 

dengan beriringan. Karena perlu adanya bukti nyata kepada 

masyarakat terkait program atau agenda apa saja yang dilakukan 

untuk kemaslahatan seluruh masyarakat sekolah dan masyarakat 

lingkungan sekolah 

5) Orang/Sumber Daya Manusia 

Orang yang dimaksud disini yakni meliputi guru dan tenaga 

kependidikan lainnya, yang mana dengan demikian sangat membantu 

proses atau sumber daya yang dimiliki oleh madrasah ini. Memiliki 

guru-guru atau pendidik yang berkompeten di bidangnya mengajarkan 

ilmu yang baik dan dapat diterima oleh peserta didiknya sebagaimana 

yang di ungkapkan oleh siswa yang Bernama Intan Ayu Wulandari 

kelas 3 (Tiga):  

Guru-guru yang ada disini sangatlah baik dan sabar dan yang 

dijelaskan sangatlah menyenangkan dan tidak membuat 

bosan saat pelajaran berlangsung. Dan gurunya sabar-

sabar.
121
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Selain itu siswa yang Bernama lengkap Cahyaning Aulia 

Khoirun Nisa kelas 3 (Tiga) juga menjelaskan terkait pembelajaran 

yang dilakukan oleh pendidik di madrasah: 

  Ibu gurunya baik tidak pernah marah dan sering bermain 

sambal belajar didalam kelas dan biasanya melakukan belajar 

di masjid ketika belajar mengenai pelajaran agama dan 

Latihan sholat.
122

 

 

Siswa M. Niyas Rizky Pratama Nurhakiqi kelas 3 (Tiga) ini 

mengukapkan bahwa ketertarikan untuk belajar di madrasah ini adalah 

kebanyakan dari temen bermain dan sekolah waktu TK melanjutkan 

ke madrasah ini: 

Senang sekali ketika sekolah bertemu teman-teman dan belajar 

tentang keterampilan diajarkan dengan membuat sesuatu 

seperti di buku paket, belajar banyak bacaan dalam keseharian 

dan menggambar jadi senang ketika belajar.
123

 

 

Dari beberapa penjelasan yang ada diatas dapat disimpulkan 

selain memiliki dan menjadi seorang pendidik menciptakan suasana 

yang indah didalam kelas sangatlah tidak mudah, akan tetapi 

madrasah ini membuat peserta didiknya memiliki kamampuan 

membuat peserta didiknya mengembangkan ilmu tanpa ada rasa takut 

bahkan memberikan kenyamanan tersendiri disetiap pengajar. 

6) Pelayanan  

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru memberikan 

pelayanan yang baik serta prima terhadap peminat jasa Pendidikan. 

Yakni dengan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik, 

                                                           
122

Cahyaning Aulia Khoirun Nisa, Wawancara, Jember 28 Januari 2022. 
123

M. Niyas Rizky Pratama Nurakiqi, Wawancara, Jember 28 Januari 2022. 

 



 

 

121 

wali peserta didik bukan hanya di dalam kelas maupun di lingkungan 

sekolah akan tetapi di media atau sarana paguyuban yang madrasah ini 

punya. Selalau bersikap sopan, ramah serta bersahaja terhadap siapa 

saja serta ramah terhadap masyarakat, sayang kepada walimurid 

dengan cara mendengarkan kelu kesah juga menjadi bentuk layanan 

yang diberikan madrasah ini.  

Menjaga hubungan dengan masyrakat, walimurid juga 

merupakan suatu bentuk penerimaan kritik dan saran yang nantinya 

akan membuat madrasah ini lebih baik lagi untuk kedepannya dan 

tetap menjaga kualitas yang bagus dan tidak mengecewakan dari 

masyarakat sekolahnya. 

7) Proses  

Pada mulanya pemasaran atau strategi yang digunakan 

madrasah ini hanya menyebar brosur saja dan melakukan kunjungan 

ke sekolah sekolah TK. Namun sekarang dengan adanya media sosial 

maka sangat mudah untuk menyebarluasakan berita untuk melakukan 

pemasaran madrasah. 

Sedangkan Minat adalah bentuk ketertarikan seseorang terhadap 

sesuatu atau bisa dikatakan adanya kecenderungan atau kegairahan 

yang mana minat sendiri dapat berkembang jika adanya motivasi. 

Sebagaimana minat masyarakat dalam memahami dan kegairahan 

terdapat Pendidikan. Masih ada beberapa masyarakat yang kurang 
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memperhatikan hal tersebut. Adapaun yang membagi minat 

diantaranya sebagai berikut: 

a) Primitif atau biologis 

Minat ini merupakan minat yang mempengaruhi seseorang 

untuk memenuhi beberapa kebutuhan, diantaranya adalah 

Pendidikan. Masyarakat desa cakru sendiri merupakan masyarakat 

yang tidak sepenuhnya memahami akan adanya Pendidikan yang 

baik, akan tetapi tidak semua masyarakat yang demikan masih ada 

beberapa golongan yang dapat mempercayai Pendidikan yang 

nantinya dapat mengubah kualitas ilmu dalam suatu keluarga. 

Sebagaimana yang di ungkapakan ibu isnaini selaku wali murid di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru, beliau 

mengungkapkan: 

Saya ini hanya lulusan SMP akan tetapi keinginan bahwa 

anak-anak saya harus memiliki kualitas Pendidikan yang 

bagus, yang nantinya dapat membuat kami bangga. Kami 

sadar masyarakat kecil seperti kami sangat mustahil jika 

harus mengajari dirumah apalagi dengan ilmu yang seadanya 

ditambah adanya pekerjaan yang secara tidak langsung 

membuat anak kurang terusus jika dirumah karena pekerjaan 

serabutan yang harus menitipkana nak-anak yang lebih 

optimal disekolah.
124

 

 

Hal demikianlah juga menjadi alasan wali murid Ibu Dewi 

beliau juga menjelaskan bahwasannya adanya minat tersendiri 

untuk menitipkan anaknya dan mempercayai Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Cakru. Beliau menejlaskan: 
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Menitipkan anak di madrasah sangat menjadikan motivasi 

terkuat saya mbak. Memiliki anak perempuan seperti sekarang 

ini menjadikan saya was-was tentang pergaulan. Jadi saya ras 

dengan menitipkan anak di sekolah yang memiliki Pendidikan 

agama menjadikan anak memiliki landasan yang kuat nandi 

dikelak kemudian hari. Apalagi sekolah yang letaknya tidak 

jauh menjadi alasan kedua saya memilih sekolah tersebut.
125

 

 

Hal-hal diataslah selain menginginkan bahwa putara putrinya 

memiliki nilai dan batasan terkait agama yang mana dapat 

dipergunakan ketika dewasa nanti selain itu juga menjadikan anak-

anak yang memiliki kualitas Pendidikan yang bagus denagn sekolah 

terbaik didesanya. 

b) Kultural atau sosial 

Minat kultural atau sosial merupakan suatu minat yang 

hampir dimiliki oleh setiap walimurid yang mana minat ini 

berkaitan dengan prestasi yang nantinya didapatkan oleh anak-

anaknya ketika memilih sekolah yang sudah menjadi harapan kedua 

orang tuanya. Seperti contoh setiap orang tua menginginkan nilai 

terbaik dari anak-anaknya menjadi juara kelas, menjadi seorang 

hafidz yang memahami isi Al-Qur’an serta memiliki kecerdasan 

intelektual dan yang pasti tetap memiliki sikap dan sifat rendah hati 

dan memiliki etika yang baik. 

Seperti yang di ungkapkan oleh Pak Irfan selaku guru 

madrasah, beliau menjelaskan: 

Kebanyakan masyarakat menitipkan dan mempercayai 

madrasah dengan harapan anak-anaknya dapat menjadi 
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seorang hafidz yang minimal dapat menghafalkan juz 30 

seperti yang sudah ditetapkan oleh sekolah yang mana dalam 

setiap pembelajaran ilmu-ilmu agama yang sudah tercantum 

dalam kurikulum TPQ yang dikemas sedemikian rupa untuk 

memudahkan peserta didik atau santri-santri mudah untuk 

menghafal huruf dan memahami pembelajaran agama yang 

ada di TPQ, akan tetapi dalam penerapannya ada beberapa 

siswa yang kurang dalam aspek hafalan dan sebagainya 

namun dengan ketelatenan sekolah dan pendidik yang 

berkompeten dibidangnya dan pastinya orang tua juga 

menginginkan anak-anaknya dapat mengikuti segala macam 

kegiatan yang dilaksanakan disekolah baik itu secara 

intelektual maupun non intelektual.
126

 

 

Hal inilah yang menjadi pedoman bagi madrasah untuk 

berupaya mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat berupaya 

semaksimal mungkin dengan membuat dan bekerjasama satu sama 

lain. Kebanyakan masyarakat yang menginginkan putra-putrinya 

berhasil dalam bidang akademik juga keagamaan. Hal yang sangat 

wajar dan sangat lumrah jika orang tua memilih sekolah atau 

lembaga pendidikan memiliki kualitas tertentu menjadikan anak-

anaknya sesuai harapannya kelak. Oleh karena dengan minat-minat 

masyrakat baik itu minat primitive atau kultural madrasah berusaha 

mungkin memberikan hal terbaik untuk seluruh peserta didiknya. 

Dengan faktor minat inilah sekolah berupaya bahwa program-

program yang disuguhkan oleh madrasah memberikan dampak 

positif bukan hanya kepada peserta didik atau juga kepada orang 

tuanya. Dengan adanya minat dan ketertarikan terhadap Lembaga 

Pendidikan juga menjadikan sekolah lebih mudah untuk 
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memasarkan sekolahnya dan sebisa mungkin mengupgrade mutu 

dan kualitas yang dimiliki. Hal ini banyak dilakukan oleh lembaga 

pendidikan yang memiliki kualitas lebih baik dari pada Lembaga 

pesaing yang hanya focus terhadap pemasaran tanpa melihat 

bagaimana kualitas yang dimiliki untuk dipasarkan.  Oleh karena itu 

MI Muhammadiyah 02 Cakru berupaya memiliki koneksi yang baik 

dengan para pengguna jasa, secara tidak langsung hal demikian 

menciptakan minat untuk memakai lembaganya suatu saat nanti. 

 
Gambar 4.23 

Wisuda Munaqosah
127

 

 

 

e. Faktor yang mempengaruhi minat 

1) Faktor internal 

Faktor internal pada minat sendiri dilandasi dengan adanya 

dengan perasaan senang serta mendorongnya untuk melakukan 

tindakan. Hal demikianlah yang menjadikan beberapa dari calon 

peserta didik yang memiliki perasaan senang sehingga bergabung 

dengan madrasah. Sebagaimana yang di ungakapkan oleh peserta 

didik:Siwa Asqi Syahir Pratama kelas 1 (satu): 
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Sebenarnya senang sekolah disini dengan mengikuti tapak suci 

dan belajar Bersama teman-teman serta bisa dibuat membela 

diri Bersama teman-teman yang lain untuk bisa menjaga diri 

ketika dewasa nanti. Selain itu juga senang disini diajari 

membuat karya yang kami bisa membuatnya Bersama teman-

teman, dan mengadakan jalan sehat setiap sebulan sekali 

Bersama tema-teman.
128

 

 

 
Gambar 4.24 

Dokumentasi Jalan Sehat
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Juga dijelaskan oleh siswa Intan Ayu Wulandari kelas 3 

(Tiga) mengenai adanya factor yang membuatnya bersekolah disini:  

Senang karena ada HW yang bisa belajar sambal bermain 

bisa mengikuti jelajah alam Bersama teman-teman. Dan ibu 

juga menyuruh bersekolah disini dikarenakan bisa berangkat 

bareng-bareng bersama teman.
130

 

 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh walimurid mengenai 

adanya faktor internal, pemaparannya sebagai berikut ibu Isnaini 

menegaskan:  

Adanya faktor yang mendasari untuk anak-anaknya 

bersekolah di madrasah adalah dengan banyaknya kegiatan 

keagamaan yang diajarkan yang mana nantinya bisa 

membuat orang tua tidak terlalu kesulitan untuk mendidk 

anak. Setelah melakukan komunikasi dengan ayahnya 

ditambah ayahnya merupakan orang atau alumni madrasah 

itu beliau juga mengungkapkan untuk anaknya besekolah 

disana saja. Ya meskipun ada kerepotan bagi kami harus 
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mengantar jemput anak setiap harinya belum lagi jika siang 

tiba sekolah juga memberikan kesempatan bagi orang tua 

yang ingin mengantarkan bekal. Faktor yang kedua bagi 

kami menitipkan dan mempercayai madrasah ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 yakni dikarenakan adanya nilai-nilai 

organisasi sesuai dengan organisasi yang saat ini kami jalani 

ya meskipun factor utamanya yakni ingin memberikan 

Pendidikan yang baik bagi anak meskipun terbilang sedikit 

jauh dari rumah.
131

 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Dewi selaku 

walimurid faktor utama yang dipilih ibu dewi memilih Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru adalah sebagaiberikut:  

Sejauh ini faktor utama atau faktor yang melandasi untuk 

saya menyekolahkan anak saya disana adalah selain dekat 

dan saya dulu alumni disana sudah mengetahui bagaimana 

Pendidikan yang nanti diajarakan ke anak say amba. Apalagi 

sekarang saya menjadi pendidik di TK ABA 02 sudah 

mengetahui apa saja yang nanti diajarkan dengan 

menanyakan betul kepada pendidik-pendidik di Madrasah, 

belum lagi setiap ada koordinasi pengurus kami juga 

dilibatkan untuk memantapkan pilihan anak-anak TK dan 

walimurid untuk melanjutkan Pendidikan ke MI 

Muhammadiyah 02 Cakru. Selain itu anak saya yang senang 

melakukan kegiatan-kegiatan sekolah saya rasa hal tersebut 

juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi saya dan 

ayahnya.
132

 

 

 

 
Gambar 4.25 

Kegiatan Hisbul Wathon
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2) Faktor eksternal 

Hal yang menjadi landasan faktor eksternal yakni dengan 

memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya 

Pendidikan dan memberika edukasi tentang program-program yang 

diberikan sekolah diantaranya manfaat sekolah sehat, memberikan 

edukasi ke masyrakat yang belum paham akan program sekolah. 

Sehinga demikaian lah muncul dan tertarik dari masyarakat dan 

perasaan senang akan muncul. Tidak hanya itu peran lingkungan dan 

beberapa teman yang menjadi faktor yang mempengaruhi akan 

memberika rasa minat dan tertarik akan muncul dengan sendirinya. 

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Pemasaran Pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan 

Kencong 

Dalam melaksanakan strategi pemasaran jasa pendidikan dalam 

meningkatakan minat masyarakat tentunya akan ada faktor pendukung dan 

faktor penghambat adapaun kedua faktor tersebut sebagai berikut: 

a. Faktor pendukung  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Puji selaku kepala 

madrasah adanya faktor pendukung dalam melaksanakan strategi 

pemasaran yang dilakukan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 

yakni: 

 Kalau faktor pendukung mengenai pendidikan pendidiknya sudah 

jelas ya mbak bahwa pendidik-pendidik yang kami punyai adalah 

pendidik yang sudah linier dengan bidang-bidangnya, sudah handal 

dengan kemampuan yang selama ini dimiliki sebagai seorang 
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pendidik. Selain itu kami juga memiliki ustad ustazah yang juga 

berkeponten dibidangnya untuk mengajarkan Al-Qur’an dengan 

mudah dan bisa diterima oleh peserta didik kami. Kami juga 

menawarkan pendiidkan yang bagus di tingkat desa dengan biaya 

yang relative murah yang nanti walimurid dapat menentukan 

sendiri berapa jumlah besaran infaq yang diberikan kepada 

madrasah setiap bulannya tanpa harus memberatkan masing-

masing walimurid.
134

 

 

Hal demikian juga dijelaskan oleh pendapat Bapak Yusro Tamimi 

selaku ketua PPDB Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru, 

beliau menjelaskan adanya faktor pendukung dalam pemasaran madrasah 

adalah: 

Faktor pendukung dalam pemasaran pendidikan yang madrasah 

kami lakukan yakni dengan sistem pemasaran yang berbeda 

dengan madrasah atau sekolah lain yang berada di desa cakru 

ditambah guru-guru kami yang berkompeten di bidangnya. Selain 

itu kami memiliki pelayanan yang baik. Madrasah berusaha sebaik 

mungkin memberikan pelayanan kepada seluruh warga sekolah. 

Kami juga selalu membuat hal-hal yang baru yang bisa membuat 

masyarakat percaya dengan madrasah kami mbak dan tentunya 

adanya kegiatan-kegiatan diluar sekolah juga menjadi faktor 

pendukung pemasaran madrasah.
135

 

 

Selain itu Ibu Rina selaku dewan guru juga memberikan pendapat 

trekait adanya faktor pendukung pemasaran yang dilakukan oleh 

madrasah. Beliau juga menegaskan: 

Kalau faktor pendukung bagi madrasah kami yakni dengan akses 

sekolah yang mudah untuk dijangkau mbak ditambah lagi dengan 

letaknya yang tidak jauh dengan pasar selain itu biasanya anak-

anak desa yang memilihkan sekolah ibu-ibunya serta 

mempertimbangkan fasilitas yang dirasa dipentingkan untuk anak-

anaknya dalam proses belajar mengajar, tapi yang menjadi 

patokan orang-orang karena adanya program yang banyak sekali 

serta kegiatan tersebut juga selalu melibatkan dan adanya campur 

tangan warga setempat.
136
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Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan adanya faktor 

pendukung bagi madrasah untuk memasarkan sekolahnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Adanya tenaga pendidik yang mengajar sesuai bidang dan 

kemampuannya masing-masing. 

2) Mempunyai cara pemasaran yang berbeda dari sekolah lain yakni 

melalui sosial media yang mudah dijangku oleh masyarakat luas yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan madrasah. 

3) Adanya strategi pemasaran secara tidak langsung yang memberikan 

kepercayaan tersendiri bagi masyarakat dengan bukti nyata. 

4) Adanya pelayanan yang baik yang diberikan kepada warga madrasah 

5) Letak madrasah yang mudah dijangkau dan ditemukan oleh 

masyarakat dengan akses yang mudah dilalui. 

6) Memiliki kualitas yang bagus dengan biaya yang relative murah dan 

dapat dijangkau semua golongan. 

7) Adanya nilai-nilai agamis sebagai penekanan nilai karakter yang 

belum dimiliki oleh sekolah-sekolah lainnya di tingkat Desa Cakru. 

8) Anak-anak yang mempunyai prilaku yang baik sopan juga santun. 

b. Faktor penghambat 

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi serta yang terjadi 

bagi madrasah untuk melakukan pemasaran sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Ibu Puji selaku Kepala Madrasah:  

Mengenai adanya faktor pengahmbat jelas setiap sekolah 

mempunyai faktor penghambat untuk setiap pemasaran 
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sekolahnya mbak, tapi yang penting pada setiap aspek kita harus 

memiliki keunggulan. Selama ini fokus kekurang yang madrasah 

milik yakni dengan kurangnya tempat atau lapangan sekolah 

untuk peserta didik dapat mengembangkan bakatnya dengan lebih 

banyak lagi mbak. Apalagi sekarng ini lab computer yang kita 

miliki juga masih seadanya saja dan kurang dari kata yang 

sempurna. Belum lagi jika ada pembengkakan kelas yang 

mengharuskan sekolah memecah rombel.
137

 

 

Sedangkan Bapak Yusro Tamimi menjelaskan bahwa ada 

beberapa faktor penghambat pemasaran yang dilakukan oleh Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru. Beliau menjelaskan: 

Selama ini dari faktor penghambat yang perlu menjadi fokus 

sekolah adalah dengan masyarakat yang menyekolahkan anaknya 

di kawasan Kecamatan yang menjadikan kami juga was-was. 

Belum lagi masyarakat yang belum paham pendidikan memilih 

sekolah lain yang gratis tanpa memungut biaya sekecil apapun.
138

 

 

Sedangkan Ibu Trin Muqoyyimah selaku guru dan ustadzah juga 

ikut menjelaskan adanya faktor penghambat pemasaran yang dilakukan 

oleh madrasah: 

Faktor penghambat yang dilakukan madrasah yakni dengan 

banyaknya anak desa yang masih enggan untuk bersekolah di 

lingkungan madrasah yang selalu memiliki anggapan bahwa 

sekolah dimadrasah kami yang pulang sore yang tidak memiliki 

jam tidur siang ditambah lagi waktu anak-anak yang dibuat 

bermain lebih banyak tersita untuk belajar dan setiba mereka 

dirumah sudah capek. Mungkin itu yang menjadi alasan belum 

diterima sepenuh hati madrasah untuk anak-anak yang masih 

bermain.
139
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam 

strategi pemasaran jasa pendidikan dalam menigkatkan minat masyarakat 

terdapat beberapa faktor penghambat, faktor-faktor tersebut adalah: 

1) Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah serta 

kurangnya lahan untuk madrasah dapat mengembangkan bakat 

peserta didiknya. 

2) Adanya persaingan yang dimiliki oleh sekolah lain ditambah adanya 

masyarakat yang mempercayakan pendidikan anaknya ke sekolah 

Kecamatan. 

3) Masih adanya masyarakat yang belum begitu paham terkai dengan 

pentingnya sekolah berbasis madrasah untuk anak-anaknya. 

4) Masih adanya peserta didik yang belum mengerti pendidikan 

madrasah dan terpaksa jika harus bersekolah dilingkungan madrasah. 

Table 4.3 

Temuan Penelitian 

 

No  Fokus Penelitian Temuan Penelitian 

1 Bagaimana startegi 

pemasaran jasa 

Pendidikan madrasah 

ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 desa 

cakru kecamatan 

kencong dalam 

meningkatkan minat 

masyarakat? 

Startegi pemasaran yang dilakukan oleh madrasah 

ibtidaiyah Muhammadiyah 02 cakru diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan system differensiasi. 

b. Melibatkan seluruh kompoenn madrasah. 

c. Memenuhi kebutuhan pembelajaran, sarana 

prasarana, pelayanan dan KBM. 

d. Melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus 

dan wali murid. 

 

2 Bagaimana implementasi 

startegi pemasaran jasa 

Pendidikan madrasah 

ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 desa 

cakru kecamatan 

a. Madrasah melakukan analisis terhadap pasar 

sasaran dan menentukan berbagai program 

Pendidikan 

b. Madrasah malakukan penentuan posisi pasar 

dibantu oleh tim yang bertugas 

c. Madrasah menentukan dan mempersiapkan 
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kencong dalam 

meningkatkan minat 

masyarakat? 

program yang akan ditawarkan 

d. Madrasah menentukan harga, serta sarana 

prasaran yang menunjang keberhasilan belajar 

3 Apa faktor pendukung 

dan penghambat startegi 

pemasaran jasa 

Pendidikan madrasah 

ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 desa 

cakru kecamatan 

kencong dalam 

meningkatkan minat 

masyarakat? 

a. Faktor yang mendukung keberhasilan dalam 

pemasaran madrasah adalah adanya pendidik 

yang sesuai dengan bidangnya 

b. Adanay sarana prasaran yang memenuhi 

kebutuhan peserta didik serta letak Lembaga 

yang strategis. 

c. Memiliki program keagamaan yang dapat 

diterima semua lapisan masyrakat 

d. Adapaun hal yang menjadi penghambat yaitu 

tidak bisa melebarkan lokasi pemasaran. 

e. Masih memiliki kekhawatiran masyrakat apabila 

memakai jasa Pendidikan yang jam pulang sore. 

 

 

C. Pembahasan Temuan 

Dalam bagian ini akan membahas tentang ketertarikan antara data yang 

ditemukan di lapangan dengan teori yang relevan. Data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis melalui pembahasan 

temuan kaitannya dengan teori. Pembahasan akan dirinci sesuai dengan fokus 

penelitian yang telah ditentukan agar mampu menjawab permasalahan yang 

ada dilapangan. Adapun pembahasan temuan sebagai berikut: 

1. Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong Dalam 

Meningkatkan Minat Masyarakat. 

Strategi pemasaran merupakan langkah yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan untuk memasarkan lembaganya dimana hal tersebut 

bertujuan untuk menarik pengguna jasa pendidikan. Adanya strategi yang 
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dilakukan oleh setiap sekolah atau madrasah akan memberikan keleluasaan 

bagi pengguna jasa memiliki lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan. 

Dengan adanya kebutuhan inilah mampu membuat lembaga 

pendidikan mengembangkan setiap komponen-komponen yang dimiliki 

pada masing-masing pelayanan yang dimiliki untuk menarik minat dari 

masyarakat atau para pengguna jasa. Adanya pemasaran jasa pendiidkan 

juga membuat semua komponen bekerjasama untuk memiliki ide-ide dalam 

membuat strategi yang mengharuskan sekolah memiliki perbedaan dengan 

lembaga pendidikan lain yang mudah untuk diterima dan dikenali oleh 

masyarakat. Tidak hanya hal tersebut adanya pemasaran atau strategi 

pemasaran lembaga pendidikan juga memberikan banyak dampak bagi 

setiap masyarakat sekolah yang mana sekolah dapat mengupgrade 

kemampuan dan kualitas yang dimiliki. Hal tersebut selaras dengan teori 

bahwa Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas 

dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi 

tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan rasional, efisien dalam 

pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.
140

 

Tingkat persaingan yang dimiliki juga harus berdasarkan 

kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat pengguna jasa pendidikan 

sebgaimana hal tersebut menjadi tolak ukur bagi lembaga pendidikan untuk 
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mengembangkan lembaganya dan memiliki kemampuan yang lebih 

dibandingkan lembaga pesaing. Hal ini terlihat sebagaimana dalam tabel 

penerimaan peserta didik baru yang mengalami naik turun pada setiap 

tahunnya, ketidak setabilan dan inilah yang membuat lembaga harus 

memiliki strategi yang baru dan terus melakukan perbaikan. Lembaga 

pendidikan perlu melakukan pemasaran jasa pendidikan agar eksistensi 

sekolah tidak ditinggal masyarakat dan pelanggan jasa pendidikan 

potensial.
141

 

Idealnya adanya pemasaran jasa pendidikan juga menjadikan 

lembaga pendidikan dapat mengetahui dan lebih memahami pelanggan jasa 

pendidikan sehingga dengan demikian pelanggan jasa pendidikan tersebut 

memiliki kecocokan dengan jasa yang dipasarkan yang mana nantinya 

dengan sendirinya pelanggan jasa pendidikan menjual dirinya sendiri. 

Sebagaimana yang terdapat dalam teori bahwasannya pemasaran jasa 

pendidikan harus menghasilkan pelanggan jasa pendidikan yang siap 

membeli, yang dibutuhkan setelah itu yakni menyediakan produk 

pendidikan atau jasa pendidikan itu sendiri.
142

 

Dengan demikian adanya kepercayaan dari pelanggan jasa 

pendidikan dapat dimakanai keberhasilan dari lembaga pendidikan yaitu 

mampu memasarkan produknya yang mana produk tersebut dapat diterima 

oleh masyrakat yang sudah dan akan memakai jasa pendidikannya. Tidak 

hanya hal tersebut ada beberapa tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh 
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masing-masing lembaga pendidikan sebagaimana yang terdapat pada teori 

bahwa tujuan utama dari pemasaran jasa pendidikan adalah memberikan 

peluang bagi lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan atau misi 

sekolah dengan tingkat keberhasilan yang besar, meningkatkan kepuasan 

dari masing-masing pengguna jasa, meningkatkan ketertarikan pelangggan 

jasa pendidikan dan yang terakhir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

pada masing-masing kegiatan pemasaran jasa pendiidkan.
143

 

Dalam teori dijelaskan bahwa ada 4 (empat) dalam tujuan 

pemasaran jasa pendidikan hal pertama yang dilakukan yakni untuk 

memenuhi misi dari sekolah atau madrasah dengan tingkat keberhasilan 

yang besar. Hal tersebut sejalan dengan teori karena dalam pemasaran 

jasanya Madrasah Muhammadiyah 02 Cakru memiliki jumlah keberhasilan 

pemasaran pendidikan lebih unggul dibanding dengan lembaga pendidikan 

yang berada di sekitar desa sebagai sekolah dasar pesaing yang mana dalam 

setiap tahunnya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 memiliki peserta 

didik lebih unggul. 

Tujuan pemasaran pendidikan yang kedua yakni meningkatnya 

kepuasan dari para pelanggan jasa pendidikan. Hal demikian sejalan dengan 

teori yakni ada beberapa faktor yang unggul yang di miliki oleh madrasah 

ini yakni dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan madrasah 

membuat kepuasan tersendiri bagi pengguna jasanya, dengan demikian 

sebagai sekolah yang berbasis agama memberikan banyak kegiatan yang 
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disuguhkan yang mana kegiatan tersebut juga melibatkan seluruh siswa 

madrasah dan madrasah menyuguhkan berbagai kegiatan-kegiatan yang 

dengan kegiatan tersebut dapat diambil pembelajaran oleh seluruh 

warganya. 

Tujuan pemasaran yang kedua yakni dengan meningkatakn 

ketertarikan terhadap sumberdaya pendidikan. Yang mana dengan 

meningkatnya ketertarikan terhadap pendidikan akan menjadikan sekolah 

memiliki pemakai jasa yang mampu menerima berbagai kegiatan yang 

dimiliki. Hal ini juga sejalan dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan 

oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru. Madrasah ini 

merupakan madrasah yang berada didesa yang mana desa cakru merupakan 

desa yang masyarakatnya belum banyak mengetahui tentang pentingnya 

pendidikan banyak dari masyarakatnya Sebagian besar bekerja sebagai 

buruh tani dan petani. Oleh karena itu menyadarkan masyarakat melalaui 

kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung dapat menjadikan masyarakat 

sadar bahwa pentingnya pendidikan untuk masa depan. Dengan demikian 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru menjadikan Madrasah ini 

berbeda dari madrasah yang menjadi pesaing dengan meningkatkan semua 

fasilitas yang dimiliki baik itu berupa sarana prasarana dan juga pelayanan. 

Sedangkan tujuan yang terakhir yakni tujuan ke 4 (empat), 

meningkatkan efisiensi pada aktivitas pemasaran jasa pendidikan. Pada hal 

ini madrasah melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan diluar jam 

pembelajaran atau pada saat KBM sedang tidak berlangsung. Dengan 
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demikian lebih mudah untuk dijangkau apabila pemasaran yang dilakukan 

tidak terpaku dengan waktu yang hanya beberapa bulan setalah kelelulusan. 

Sebagaimana yang dijalaskan pada teori proses pemasaran jasa harus 

melihat dan memaksimalkan iklim untuk menjadikan keefektifan pemasaran 

jasa akan terlaksanakan sesuai tujuan yang sudah ditargetkan sejak awal.
144

 

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam teori 

untuk menunjang keberhasilan strategi pemasaran pendidikan, hal yang 

perlu diperhatikan yakni adanya segementasi pasar pendidikan, adanya 

pesaing pasar, adanya posisi yang membedakan pasar dengan pesaing, dan 

yang terakhir yakni adanya bauran pemasaran. Dalam hal segemntasi pasar 

strategi yang dilakukan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru 

menggunakan diferensiasi marketing yang mana dalam hal ini madrasah 

memberikan perbedaan yang sangat signifikan dibanding sekolah dasar 

yang menjadi pesaing. Madrasah ini menonjolakan kegiatan-kegiatan yang 

berupa kegiatan keagamaan yang mana hal tersebut sebagai salah satu 

penunjang kegiatan pemasaran madrasah yang membedakan dari sekolah 

dasar pesaing. 

Yang kedua dan ketiga yakni mengenai penentuan pasar dan posisi 

pasar jasa dalam hal ini madrasah mengetahui pasar dengan adanya interaksi 

yang dilakukan dengan pengguna jasa pendidikan yang mana sekolah atau 

madrasah sebisa mungkin memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh 

pengguna jasa pendidikan dengan demikian madrasah dapat menjadikan 
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madrasah memiliki posisi pasar yang lebih unggul dibandingan dengan 

pasar yang lain. Dimana madrasah memasarkan lembaganya melalui 

berbagai interaksi yang melibatkan seluruh warga sekolah baik itu komite, 

kepala madrasah, guru, siswa dan juga walisiswa. Sebagaimana yang 

terdapat pada teori bahwa apabila suatu lembaga pendidikan kurang mampu 

dalam memproses dan memuasakan user educations sesuai keinginan pasar 

dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut tidak akan berlaku dan 

terus eksis.
145

 

Dan yang terakhir yakni mengenai bauran pemasaran yang mana 

madrasah menekankan pada fasilitas yang dimiliki oleh sekolah demi 

menunjang berlangsungnya kegiatan KBM yang nyaman dan tidak 

membosankan. Dalam hal ini sekolah berupaya menyediakan fasilitas 

seperti adanya masjid di lingkungan sekolah, ruang kelas yang nyaman, 

laboratorium dan kantin yang bersih. 

2. Implementasi Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong Dalam 

Meningkatkan Minat Masyarakat 

Setiap organisasi atau lembaga pendidikan mempunyai strategi 

tersendiri untuk memasarkan instansinya yang dengan demikian suatu 

lembaga pendidikan menjadi beda dengan lembaga pendidikan yang lain. 

Strategi menjadikan lembaga pendidikan memiliki suatu keterampilan 

tertentu dengan demikian memudahkan untuk dikanali oleh pengguna jasa. 

                                                           
145

Sri Minarti, Manajemen Sekolah Mengolah Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, 370. 



 

 

140 

Hal tersebut sejalan dengan teori bahwa setiap atau masing-masing 

organisasi harus mempunyai strategi untuk mendukung seluruh aktivitas 

maupun kelangsungan dari organisasinya dimana hal tersebut harus 

didukung dengan keadaan atau iklim dari masyarakat hal tersebut 

menjadikan suatu lembaga atau organisasi akan memiliki program yang 

mendukung untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan.
146

 

Hal demikian selaras dengan pengimplementasian strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 

Cakru yang mana dalam segi pemasaran madrasah memiliki program-

program yang menjadikan MI Muhammadiyah 02 Cakru memiliki 

kepercayaan di setiap pelanggan jasanya dengan program-program tersebut 

menjadikan modal sekolah untuk memasarkan berbagai keunggulan yang 

dimilikilainya. 

Dalam strategi pemasaran ada suatu alat yang sudah direncanakan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan demikian suatu strategi 

pemasaran dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan yang sudah di cita-

citakan suatu lembaga atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan para 

masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Hal tersebut memberikan 

pemahaman bahwa pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial 

dimana masing-masing individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan mereka supaya menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu 
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dengan memadukan berbagai elemen pemasaran yang ada.
147

 Sebagaimana 

yang terdapat pada kajian teori bahwasannya stratagi atau hal yang perlu 

diketahui dalam melakukan strategi pemasaran yakni terdapat 4 indikator. 

Dalam kajian teori, indikator strategi pemasaran pendidikan yang 

pertama adanya segmentasi pasar yang menjadikan pemasar memiliki 

strategi pemasaran yang berbeda yang mana dalam segmentasi pemasaran 

madrasah dapat membedakan dengan pesaing sesuai dengan kebutuhan 

tertentu pada masing-masing kelompok masyarakat. Segmentasi pasar 

berfungsi sebagai suatu analisis yang dilakukan oleh sebuah organisasi 

untuk mengetahui jenis dan bentuk kebutuhan dari konsumen (pengguna).
148

 

Oleh karena itu pemimpin jasa pendidikan perlu mengadakan identifikasi 

terkait kebutuhan, keinginan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebutuhan pelanggan jasa pendiidkan.
149

 

Teori tersebut sejalan dengan pemasaran yang dilakukan oleh MI 

Muhammadiyah 02 Cakru dalam pengimplementasiannya segmentasi 

pemasaran yang ada madrasah ini gunakan. Dalam pemasaran madrasah ini 

menggunakan 2 (dua) segmentasi pasar yang pertama yakni segmentasi 

Differentiaded Marketing (pendeketan dengan pembedaan/differensiasi) 

dalam hal ini madrasah memiliki perbedaan dibandingkan dengan 

competitor yang mana madrasah ini mengunggulkan brand yang dimiliki 

sebagai madrasah semi fullday yang mengunggulkan program-program 

keagaaman dan program tahfidz menjadikan inovasi baru bagi setiap 
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pengguna jasa pendidikan yang ada di Desa Cakru sedangkan pada 

segmentasi pasar yang kedua yakni menggunakan Concentrated Marketing 

(Pendekatan pemasaran dengan terkonsentrasi) pada segmentasi ini 

pemimpin hanya memusatkan usaha pemasaran jasa pendidikannya pada 

satu atau beberapa kelompok pelanggan pendidikan saja. Segemntasi kedua 

ini sejalan dengan segmentasi pasar yang dijalankan Madrasah 

Muhammadiyah 02 Cakru yang mana dalam memasarkan lembaganya 

menjadikan TK ABA 02 Cakru sebagai sekolah embrio peserta didik baru 

dan memfokuskan pemasaran dengan menjalin kerjasama dengan guru yang 

ada di TK tersebut. Kedua segmentasi ini digunakan untuk madrasah 

memiliki kesetabilan dalam mengidentifikasi pasar yang mana dengan 

kedua segmentasi ini dapat memudahkan madrasah untuk melakukan 

strategi pemasaran hal tersebut dilakukan mengingat sebagai suatu pemasar 

pendidikan harus mengetahui bagimana iklim atau kondisi pengguna jasa 

pendidikan pada masing-masing wilayah. 

Dalam kajian teori, Indikator yang kedua strategi penentuan pasar 

sasaran yang mana dalam hal ini pemimpin lembaga pendidikan harus 

memutuskan segmen-segmen mana saja yang akan dilayani sesuai dengan 

keinginan dari pengguna jasa pendidikan. Teori ini sejalan dengan program-

program yang diberikan madrasah kepada pengguna jasa yang meliputi 

beberapa aspek yang dinilai dapat menjadi ketertarikan kepada madrasah. 

Adanya komunikasi terhadap pengguna jasa juga menjadi salah satu bentuk 

interaksi yang dilakukan oleh pemimpin madrasah dalam memilih segmen-
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segmen yang akan dilayani. Sebagaimana yang terdapat pada teori bahwa 

tahapan pertama dalam pemasaran pendidikan adalah mengidentifikasi dan 

menganalisis pasar. Yakni mengidentifikasi dan menganalisis pasar untuk 

mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut 

pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Dalam hal ini 

sesungguhnya madrasah memiliki potensi yang tinggi dalam upaya ikut 

mencerdaskan bangsa dan mensukseskan program wajib belajar nasional.
150

  

Indikator yang ketiga adalah strategi penentuan posisi pasar, dalam 

hal ini bagaimana sebuah produk jasa pendidikan dapat dirumuskan secara 

berbeda oleh pelanggan jasa pendidikan atas atribut yang dianggapnya 

penting yang relative menjadi perbandingan dengan produk jasa pendidikan 

lain.
151

 Hal ini selaras dengan adanya penentuan posisi pasar yang dilakukan 

yang mana dalam menghadapi kompetitor yang ada, madrasah tetap berada 

pada posisi teratas terkait kepercayaan para pelanggan jasa pendidikan 

dengan memiliki dan mendapat posisi pasar yang terus stabil disetiap 

tahunnya hal inilah yang menjadikan para kompetitor mengalami kesulitan 

untuk mendapat posisi pasar yang diinginkan oleh para pengguna jasa. Hal 

tersebut juga selaras dengan teori bahwasannya dalam pemosisian pasar 

lembaga harus memiliki karakter atau identitas yang tidak mudah untuk 

ditiru oleh pesaing.
152

 Hal tersebut dapat dilihat dari pemosisian pasar yang 

dilakukan oleh madrasah yang mana dalam hal ini madrasah melakukan 

                                                           
150

A Khasanah, “Pemasaran Jasa Pendidikan Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Di SD Alam 

Baturraden, “ 161. 
151

Philip Kolter, Manajemen Pemasaran Prespektif Asia, 375. 
152

Taufik Amir, Dinamika Pemasaran Jelajahi dan Rasakan, 125. 



 

 

144 

inovasi madrasah yang memiliki program keagamaan dan mampu 

menciptakan output yang bisa bersaing dalam hal keagamaan maupun 

intelektual. 

Sedangkan indikator yang terakhir adalah strategi marketing mix 

atau yang biasanya disebut sebagai bauran pemasaran. Dalam teori, yang 

menjadi bauran pemasaran dalam lembaga pendidikan mempunyai 7 (tujuh) 

komponen. Komponen-komponen tersebut adalah, produk, harga, lokasi 

atau tempat, promosi, orang, pelayanan, dan proses.
153

 Hal tersebut selaras 

dengan strategi marketing mix yang dilakukan oleh madrasah yang mana 

dalam produk yang ditawarkan madrasah ini menjadikan beberapa program 

unggul seperti adanya madrasah yang memiliki lingkungan sehat dan 

memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat. Sedangkan pada harga yang 

diberikan oleh madrasah sudah memperhitungkan keadaan serta kualitas 

produk yang akan diberikan selain itu juga mempertimbangkan siapa 

konsumen yang dituju sebagaimana yang terdapat pada teori bahwa dalam 

menentukan tinggi rendahnya harga produsen harus memperhatikan 

mengenai keadaan serta kualitas yang akan dituju.
154

 Seperti yang diketahui 

bahwa masyarakat desa merasa keberatan jika harus membayar uang 

sekolah yang relative tinggi. 

Pada point ketiga yakni lokasi, letak lembaga pendidikan yang 

mudah diakses dan mudah untuk dicari dikarenakan berada didekat 

pemukiman serta kebun pertanian milik masyarakat menjadikan madrasah 
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ini juga memiliki ciri khas sekolah desa yang jauh dari keramaian dan 

bising. Oleh karena itu adanya lokasi yang strategis mudah untuk dijangkau 

dari segala arah dengan keandaran dan kondisi jalan yang baik menciptakan 

kenyamanan bagi siswa dan orang tua dan juga masyarakat disekelilingnya. 

Sedangkan pada point ke empat yakni adanya promosi yang dilakukan oleh 

madrasah sebagimana yang terdapat pada teori bahwa adanya promosi 

sebagai faktor penentu keberhasilan program pemasaran. Sejalan dengan itu 

madrasah juga melakukan dua strategi pemasaran yakni pemasaran yang 

dilakukan secara langsung dan pemasaran yang dilakukan secara tidak 

langsung. 

Point yang kelima yakni mengenai orang, yang mana dalam 

pemasaran pendidikan melibatkan seluruh komponen yang terdapat 

didalamnya. Diantaranya yakni adanya orang. Orang yang dimaksud disini 

yakni meliputu pendidik maupun tenaga kependidikan yang harus memiliki 

kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya yang mana dengan demikian 

dapat meningkatkan animo masyarakat untuk mempercayai pendidikan yang 

ditawarkan selain itu dengan proses belajar mengajar yang baik serta dapat 

dan mudah untuk diterima oleh setiap peserta didik juga menjadi salah satu 

point penting yang dipegang madrasah. 

Point yang seanjutnya adalah terkait pelayanan dan juga proses 

dalam hal ini madrasah menjadikan pelayanan konsentrasi yang paling 

serius dalam menarik kepercayaan dari masyarakat. Yang mana dalam hal 

ini sekolah membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat dengan 
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pelayanan yang sebaik mungkin diberikan. Sedangkan dalam proses 

madrasah ini mencoba melakukan proses pemasaran yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Yang mana dengan menggunakan media sosial yang 

dapat diakses oleh semua kalangan dengan mudah singkat dan jelas 

tentunya. 

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Pemasaran Pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan 

Kencong Meningkatkan Minat Masyarakat  

Dengan adanya strategi pemasaran pendidikan memberikan 

dampak pada sekolah terutama dalam segi bauran pemasaran. Dengan 

adanya dampak sekolah akan mengetahui sisi kekuarangan dan kelebihan 

yang dimiliki yang dengan demikian dapat dipecahkan bagaimana sekolah 

dapat meng-upgrade sistem atau kualitas yang dimiliki untuk bersaing 

dengan sekolah yang menjadi pesaing. Secara tidak langsung dengan adanya 

strategi pemasaran pendidikan juga memberikan konsep pemasaran yang 

dapat dimengerti tidak hanya warga sekolah tetapi juga dapat dimengerti 

oleh semua masyarakat. 

Faktor pendukunya adalah pemasaran yang dilakukan madrasah 

juga harus memperhatikan sebuah aspek yang mana aspek tersebut menjadi 

pendukung dalam pelaksanaan pemasaran yang dilakukan. Dalam hal ini 

madrasah memberikan tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidangnya 

yang dengan demikian menjadi aspek pendukung yang dapat dipercaya oleh 

masyarakat. Dan faktor lain adalah lingkungan yang mana dengan adanya 



 

 

147 

lingkungan mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk 

mengembangkan strateginya. Hal demikian sejalan dengan pemasaran yang 

dilakukan oleh MI Muhammadiyah 02 Cakru. Yang mana dalam pemasaran 

yang dilakukan banyak faktor pendukung yang terlibat didalamnya bukan 

hanya dengan tenaga pendidikan yang memadai tetapi dengan adanya 

penekanan pendidikan yang berbasis keagaaman selain itu adanya biaya 

yang relative murah juga menjadikan faktor pendukung bagi madrasah 

untuk memasarkan madrasahnya. Dalam teori dijelaskan bahwa pemasaran 

harus mengembangkan keunggulan yang dimiliki untuk bersaing yang 

berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran 

yang digunakan untuk melayani pasar sasaran.
155

 

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat proses 

pengimplementasian pemasaran pendidikan yakni terdapat pada kurang 

lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah yang mana hal ini 

menjadikan faktor pembelajaran sekolah sedikit terhambat. Sedangkan 

faktor kedua yakni dengan kurangnya kepercayaan yang dimiliki 

masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya dan mempercayai madrasah 

sebagai salah satu sekolah yang diminati dan dipercayai sebagai sekolah 

yang mengedepankan karakter dan menggunggulkan nilai-nilai agama yang 

tinggi. Hal demikian sebagaimana yang dijelaskan pada teori adanya 

pemasaran memiliki fungsi mempertahankan kepuasan para pelanggan dan 

dibuktikan dengan kegiatan yang jelas dan dapat dibuktikan dalam 
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pemasarannya.
156

 Hal demikian menunjukan bahwa rendahnya alasan 

akademik dijadikan dasar bagi orang tua atau masyarakat untuk memilih 

sekolah, masih banyak orang tua yang belum mengenali bagimana sistem 

pendidikan yang dimiliki madrasah dan menjadi ragu untuk mempercayai 

madrasah, adapaun bagi mereka para orang tua yang mempercayai madrasah 

juga manjadikan tanggung jawab bagi pihak sekolah agar memenuhi seluruh 

kebutuhan yang diperlukan terutama dalam proses belajar mengajar. Hal ini 

sejalan dengan teori bahwa dasar bagi orang tua untuk memilih madrasah 

sesungguhnya merupakan tantangan bagi manajemen madrasah dan semua 

stakeholder yang terkait dengan madrasah agar dapat memperluas dan 

meningkatkan pemasaran madrasah.
157
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BAB V 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh peneliti terhadap data-data 

yang diperoleh selama lapangan terkait strategi pemasaran jasa pendidikan 

dalam meningkatkan minat masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Desa Cakru Kecamatan Kencong peneliti mengambil tiga 

pokok bahasan  atau tiga pokok topik yaitu mengenai adanya strategi 

pemasaran pendidikan di MI Muhammadiyah 02 Cakru, Implementasi dari 

strategi pemasaran dan faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan 

oleh madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah 02 cakru. Setelah melalui proses 

penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Strategi pemasaran jasa yang dilakukan Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Cakru untuk meningkatkan peminat layanan jasa 

pendidikan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen yang dimiliki 

dengan melakukan kegiatan pemasaran yang berbeda dari sekolah yang 

menjadi pesaing. Dengan adanya komponen tersebut dapat menjadikan 

madrasah ibtidaiyah muhammadiyah 02 cakru dipilih masyrakat yang 

memiliki peranan penting dalam pemasaran yang dilakukan. Tidak hanya 

demikian dalam proses pembelajaran madrasah memberikan pengalaman 

bagi peserta didik untuk tetap memahami pembelajaran secara intelektual 

dan juga keagaamaan dengan memberikan fasilitas terbaik yang dimiliki, 

selain itu strategi pemasaran jasa yang dilakukan madrasah menggunakan 

dua cara  atau strategi yakni pemasaran yang dilakukan oleh madrasah 
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secara langsung, dengan memanfaatkan kelebihan IT (Information 

Technology) serta menggunakan media cetak dengan mengirim brosur dan 

membuat spanduk PPDB. Sedangkan pemasaran yang dilakukan secara 

tidak langsung yakni dengan melakukan berbagai kegiatan sosial yang 

berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar sekolah. Dengan demikan 

dalam pemasaran yang dilakukan mampu memiliki dua kekuatan yang 

mampu menjadikan madrasah ini dipilih masyarakat untuk memakai jasa 

pendidikan yang ditawarkan. 

2. Proses implementasi pemasaran MI Muhammadiyah 02 Cakru yakni 

sebagai berikut: (a) Segmentasi Pemasaran, dalam hal ini madrasah 

menggunakan teknik Differentiaded Marketing yakni memberikan 

penawaran yang berbeda dari kompetitor. (b) Penentuan Pasar Sasaran, 

dalam hal ini Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 menggunakan 

masyarakat Desa Cakru, yang mana Desa Cakru sendiri memiliki beberapa 

sekolah dasar yang menjadi pesaing. (c) Penentuan Posisi Pasar, yang 

dilakukan oleh Madrasah yakni dengan mengedepankan nilai-nilai agama 

yang ditekankan oleh lembaga. Dengan perkembangan dan tuntutan zaman 

madrasah berupaya untuk masing-masing dari outputnya memiliki 

keseimbangan ilmu intelektual dan keagamaan yang saling memiliki 

peranan. (d) Bauran Pemasaran, pada bauran pemasaran Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 Cakru memiliki 7 komponen yang dimiliki. 

Dari Produk yang dapat diterima oleh masyarakat untuk mengembangkan 

nilai keagaaman, Harga yang ditetapkan relative murah dan dapat 
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dijangkau oleh semua kalangan, Lokasi yang mudah diakses dan letaknya 

yang strategis, Promosi yang digunakan sesuai perkembangan zaman dan 

mudah diakses oleh semua pengguna jasa, Orang/SDM yang dimiliki 

sesuai kualifikasi sebagai pendidik yang memiliki kemampuan di masing-

masing bidangnya, Pelayanan yang diberikan tanpa membedakan serta 

memberikan pelayanan yang baik bagi setiap pengguna jasa, Proses 

pemasaran yang dilakukan akan selalu berkembang sesuai tuntutan 

pengguna jasa dan tentunya memudahkan dan praktis. 

3. Adapun faktor pendukung serta faktor penghambat madrasah dalam 

memasarkan lembaganya adalah sebagai berikut: (a) faktor pendukung: 

madrasah mempunyai pendidik yang mengajar sesuai dengan bidangnya 

yang menjadikan pengguna jasa pendidikan semakin yakin dengan 

madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah 02 cakru, mempunyai cara 

pemasaran yang berbeda dibandingkan kompetitor yang lain sekelasnya. 

Madrasah ini mampu memberikan berbagai program untuk menarik 

pengguna jasa pendidikan dengan melakukan interaksi langsung kepada 

masyarakat, adanya strategi pemasaran secara tidak langsung yang 

menjadikan kepercayaan bagi pengguna jasa dengan bentuk nyata, adanya 

pelayanan yang baik yang diberikan kepada warga madrasah, adanya nilai-

nilai agamis sebagai penekanan pada nilai karakter peserta didik. (b) faktor 

penghambat, faktor penghambat yang dimiliki oleh Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 cakru diantaranya adalah belum lengkapnya sarana 

dan prasaran yang dimiliki oleh madrasah, serta masih adanya masyarakat 
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yang belum percaya dengan madrasah dengan memilih jasa pendidikan 

yang berbasis sekolah Negeri serta masih kurangnya minat peserta didik 

untuk sekolah di madrasah yang memiliki jam pembelajaran lebih lama hal 

ini yang masih menjadi konsentrasi pihak sekolah dalam memasrakan 

lembaga pendidikannya sehingga rasa ketidak percayaan tersebut ammpu 

berkurang secara perlahan. 

B. Saran 

setelah melakukan penelitian dan berdasarkan hasil temuan dilapangan terkait 

strategi pemasaran jasa pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 

Cakru maka peneliti memberikan beberapa masukan serta saran yang mungkin 

dapat memebrikan masukan. Saran tersebut peneliti rangkum sebagai berikut: 

1. Untuk komite madrasah sebagai perwakilan dari pengurus ranting yang 

diberikan beberapa tugas dan pemantau madrasah untuk memberikan dan 

mengadakan peluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan para siswa 

mengembangkan bakatnya. Terutama untuk perluasan lapangan sepak bola 

dan Latihan Hisbul Wathan. Dengan adanya lapangan atau perluasan lahan 

yang dilakukan menjadikan fasilitas yang dimiliki oleh madrasah semakin 

baik untuk memenuhi kebutuahan dari para pengguna jasanya untuk 

mengembangkan bakat serta minat bagi peserta didik yang membutuhkan 

fasilitas tersebut. 

2. Untuk kepala sekolah beserta jajaran pendidik untuk terus meningkatan 

area atau lokasi pemasaran pendidikan bukan hanya di lingkungan desa 

cakru tetapi juga terhadap sekolah-sekolah yang berada diluar desa 



 

 

153 

cakru. Karena selama ini pemasaran yang dilakukan hanya lingkup desa 

cakru dan selalu mengedepankan siswa dari TK yang menjadi embrio 

madrasah maka dari itu madrasah harus mampu mengembangkan 

daerah pemasaran yang dituju. Saran yang selanjutnya dapat diberikan 

yaitu dengan memberikan uang jariyah atau infaq yang dapat diberikan 

oleh masing-masing peserta didik dapat dimaksimalkan seluruhnya 

untuk kebutuhan balajar mengajar yang semestinya. Dengan demikian 

pemasaran pendidikan yang tidak melihat batas-batas teriotial dapat 

dilakukan dan diaplikasikan oleh seluruh elemen lembaga pendidikan. 

3. Untuk walimurid supaya terus berpartisipasi dengan program 

pemasaran yang dilakukan sekolah untuk ikut serta mempromosikan 

lembaga pendidikan yang dipercayai sebagai lembaga pendidikan putra-

putrinya. Hal ini diakerenakan dengan adanya interaksi yang terus 

menerus dilakukan oleh sekolah dengan walimurid atau wali peserta 

didik secara tidak langsung menjalin ukuwah yang menjadikan 

madrasah memiliki elemen yang membantu dalam pemasaran 

pendidikan yang dilakukan. Selain itu walimurid juga harus semakin 

giat dalam pertemuan yang dilakukan oleh madrasah. Dan tentunya 

tidak segan menyalurkan pendapat atau sumbangan pikiran ynag baik 

untuk membangun madrasah guna lebih baik lagi. 
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MATRIK PENELITIAN 

 
JUDUL VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR SUMBER DATA METODE PENELITIAN FOKUS PENELITIAN 

Strategi Pemasaran 

Jasa Pendidikan 

Dalam 

Meningkatkan 

Minat Masyarakat 

Di Madrasah 

Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 

Cakru Kencong - 

Jember 

1. Strategi 

pemasaran jasa 

pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Minat 

Masyarakat 

a. Teknik 

pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Macam-macam 

minat 

 

 

 

b. Faktor yang 

mempengaruhi 

minat 

 

a. Strategi Segmentasi 

Pasar Jasa 

Pendidikan 

b. Strategi Penentuan 

Pasar Sasaran Jasa 

Pendidikan 

c. Strategi Penentuan 

Posisi Pasar Jasa 

Pendidikan 

d. Strategi Bauran 

pemasaran Jasa 

Pendidikan 

(Marketing Mix) 

 

a. Primitif atau 

biologis 

b. Kultural Sosial 

 

 

a. Dari dalam 

(Intern) 

b. Dari luar 

(Ekstern) 

1. Wawancara 

- Kepala Madrasah 

- Dewan Guru 

- Komite 

- Peserta Didik 

- Wali Peserta didik 

2. Observasi  

3. Dokumentasi 

 

1. Pendekatan penelitian 

kualitatif 

 

2. Jenis penelitian Field 

Research 

 

 

3. Metode pengumpulan data: 

- Observasi 

- wawancara 

- Dokumentasi  

 

4. Teknik analisis data (model 

Miles and Huberman): 

- Kondensasi 

- Display (penyajian data) 

- Kesimpulan 

 

5. Teknik memilih informan 

menggunakan Purposive  

 

6. Keabsahan data menggunakan 

teknik trianggulasi sumber dan 

trianggulasi teknik 

 

1. Bagaimana Strategi 

Pemasaran Jasa Pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Desa 

Cakru Kecamatan Kencong 

Dalam Meningkatkan Minat 

Masyarakat?  

 

2. Bagaimana Implementasi 

Strategi Pemasaran Jasa 

Pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 02 

Desa Cakru Kecamatan 

Kencong Dalam 

Meningkatkan Minat 

Masyarakat?  

 

 

3. Apa Faktor Pendukung Dan 

Penghambat Strategi 

Pemasaran Pendidikan Di 

Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 02 Desa 

Cakru Kecamatan Kencong 

Meningkatkan Minat 

Masyarakat? 
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PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedoman wawancara 

 

Aspek Pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Pemasaran 

1. Bagaimana awal terbentuknya 

setrategi pemasaran yang 

madrasah lakukan? 

2. Bagaimana sekolah menyikapi 

dengan banyaknya startegi yang 

dilakukan dapat maksimal? 

3. Siapa saja yang berperan dalam 

melakukan pemasaran 

madrasah? Ada juga melibatkan 

walimurid? 

4. Bagaimana menginformasikan 

berbagai program sekolah 

sehingga diminati oleh 

masyarakat? 

5. Apakah dengan perolehan 

prestasi yang didapat dapat 

sepenuhnya membuat 

masyarakat percaya dengan 

madrasah? 

6. Bagaimana madrasah 

menanamkan pondasi 

keagamaan, apakah ada beberapa 

kegiatan yang wajib dilakukan 

siswa untuk memahami agama 

lebih dalam dibanding sekolah 

lain? 

7. Hal apa yang menjadikan 

walimurid percaya untuk 

menggunakan jasa yang 

ditawarkan oleh madrasah? 

8. Bagaimana pembelajaran yang 

dilakukan madrasah? Yang 

dikenal sebagai madrasah semi 

fullday tersebut? 

9. Apakah seluruh fasilitas sekolah 

dapat digunakan sebagai proses 

pembelajara bagi siswa dengan 

nyaman? 

 

 

 

1. Bagaimana pendekatan yang 

dilakukan madrasah untuk 

memasarkan produk lembaga? 
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Implementasi Pemasaran 

2. Apakah ada perbedaan dengan 

sekolah lain terkait pemasaran 

yang dilakukan terutama 

pemilihan pasar sasaran? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan 

madrasah untuk memilih pasar 

sasaran tersebut? 

4. Bagimana pertimbangan sekolah 

mengenai banyaknya persaingan 

sehingga semakin mengecil pasar 

sasaran? 

5. Apakah dengan banyakkanya 

persaingan ada korodinasi 

langsung dengan pengurus? 

6. Bagaimana bentuk koordinasi 

yang dilakukan pengurus dengan 

madrasahh? 

7. Dengan penekanan agama yang 

dilakukan oleh madrasah apakah 

tidak membuat masyarakat 

mempertimbangkan jam pulang 

anak? 

8. Bagaimana madrasah tetap 

mempertahankan nilai-nilai dari 

pemasaran supaya tidak turun dan 

tetap konsisten? 

9. Berapa harga yang ditawarkan 

madrasah kepada masyrakat? 

10. Apakah ada pertimbangan jumlah 

besaran harga dengan walimurid? 

11. Apakah lokasi sekolah juga 

menjadi faktor keberhasilan dari 

pemasaran yang dilakukan oleh 

madrasah? 

12. Bentuk promosi seperti apa saja 

yang dilakukan oleh madrasah? 

13. Kegiatan seperti apa yang 

melibatkan seluruh warga 

madrasah dan masyarakat? 

14. Apa hal yang melatarbelakangi 

para walimurid meminati MIM 

02 Cakru sebagai lembaga pilihan 

sekolah anak-anaknya? 

15. Apa ada faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut? 

 1. Apa saja faktor yang melatar 
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Faktor Pendukung dan 

Penghambat 

belakangi suksesnya pemasaran 

madrasah? 

2. Apa saja yang menjadi faktor 

pendukung pemasaran selain 

memiliki guru yang linier pada 

bidangnya? 

3. Pemasaran seperti apa yang 

dilakukan oleh madrasah 

sehingga menjadi pendukung 

minat masyarakat? 

4. Apakah fasilitas yang sudah 

disediakan oleh madrasah mampu 

sepenuhnya menjadi faktor 

pendukung pemasaran yang 

dilakukan? 

5. Terkait faktor penghambat 

pemasaran apa saja yang perlu di 

fikirkan serius? 

6. Bagaimana madrasah 

meminimalisir hal tersebut? 

7. Bagaimana trobosan madrasah 

untuk meyakinkan masyarakat 

ysng kursng paham terkait sistem 

pendidikan madrasah? 

 

B. Pedoman Obeservasi 

 

No Aspek Observasi Ada  Tidak 

1 Sejarah Madrasah   

2 Visi dan Misi Madrasah   

3 Tujuan Pendidikan Madrasah   

4 Tata Tertib Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

  

5 Tata Tertib Pesertadidik   

6 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas   

7 Jumlah Pendaftar 6 Tahun Terakhir   

8 Jumlah Pesertadidik   

9 Program Prioritas dan Program Unggulan 

Madrasah 

  

10 Proses pembelajaran    

11 Pemenuhan sarana prasaran yang memadahi   

12 Pelayanan pesertadidik dan walimurid   

13 Pemasaran yang dilakukan menggunakan 

sosial media 
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C. Pedoman Dokumentasi 

 

No Aspek Dokumentasi Ada  Tidak 

1 Foto Madrasah   

2 Foto sholat Dhuha berjamaah   

3 Foto kegiatan Tapak Suci   

4 Foto kegiatan Kaligrafi   

5 Foto kegiatan Muhadoroh   

6 Foto ruang kelas   

7 Foto masjid    

8 Foto laboratorium   

9 Foto perpustakaan   

10 Foto kopsis dan kantin siswa   

11 Foto kegiatan TPQ   

12 Foto prestasi siswa   

13 Foto kegiatan bakti sosial   

14 Foto brosur madrasah   

15 Foto pemasangan bahilo didepan madrasah   

16 Foto pemasaran menggunakan twibbon   

17 Foto sosialisasi dengan siswa TK   

18 Foto wisuda munaqosah   

19 Foto jalan sehat   
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