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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan menjadi sesuatu hal yang sangat penting didalam kehidupan 

manusia, oleh karenanya manusia berhak mendapatkan pendidikan guna 

meningkatkan seluruh potensinya ke arah yang lebih baik . seperti yang tertera 

pada UU No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa pendidikan ialah usaha yang dilakukan secara sadar maupun 

terencana guna menciptakan suasana serta proses pembelajaran agar murid 

mampu mengembangkan potensi dengan baik  dan aktif didalam dirinya untuk 

mempunyai kekuatan spiritual keagaaman, kepribadian yang baik, pengendalian 

diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan baik dirinya 

ataupun masayarakat.  

Mengembangkan potensi diri didalam pendidikan  dapat berlangsung 

dengan baik apabila ada komponen seperti guru, tenaga kependidikan, siswa dan 

gedung belajar mengajar yang memadai  serta saling berhubungan satu sama lain. 

Setiap lembaga sekolah setiap tahunnya pasti membuka pendaftaran atau 

penerimaan murid baru untuk berlangsungnya proses pendidikan di lembaga 

sekolah tersebut. Bagi lembaga sekolah, penerimaan siswa baru merupakan suatu 

hal yang sangat penting karena hal tersebut akan menjadi titik awal 

berlangsungnya atau kelancaran tugas sekolah (Yuliana, 2009). 
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Untuk mendapatkan murid ditahun ajaran baru, tentunya sekolah akan 

mengadakan promosi. Promosi atau pemasaran yang dilakukan sekolah dapat 

dilakukan dengan berbagai media,  namun promosi sekolah dengan menggunakan 

berbagai media pengaruhnya memang kecil, seperti hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Inayah (2012) yang menunjukkan bahwa media promosi 

tidak terlalu mempengaruhi calon siswa untuk memilih sekolah tersebut, namun 

opini formasi sekolah itu sendirilah yang dapat mempengaruhi calon siswa 

(konsumen) untuk memilih sekolah tersebut. Promosi sekolah tidak begitu 

mempengaruhi keputusan siswa (konsumen) dalam memilih sekolah dan pengaruh 

promosi sekolah memang rendah, namun pasti (Sinduwiatmo, 2011). 

Untuk melakukan promosi sekolah perlu adanya komunikasi yang baik 

dan efektif. Komunikasi yang baik serta efektif  juga dapat meningkatkan minat 

colon siswa (konsumen) dalam melangsungkan suatu kegiatan promosi atau 

pemasaran. Menurut Terence A. Shimp (2003:4) Komunikasi pemasaran atau 

marketing communication merupakan aspek penting yang ada didalam 

keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran.  

Kotler dan Keller (2008:127) mengungkapkan bahwa komunikasi 

merupakan fasilitas dimana Organisasi berusaha mempromosikan dan 

mengingatkan secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. 

Komunikasi yang baik dan benar harus dapat dipahami, karena sangatlah 

berkaitan dengan keputusan yang di ambil. Seberapa baik ide seseorang, apabila 

tidak dapat mengkomunikasikannya kembali maka ide tersebut tidak akan 
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terealisasikan, terlebih pada era globalisasi dimana persaingan semakin ketat, 

sehingga kemampuan berkomunikasi yang baik dan efektif sangatlah diperlukan. 

Memasuki era globalisasi yang dirasakan saat ini sangat membantu 

masyarakat dalam mengakses media cetak maupun elektronik, mudahnya cara  

mengakses media tersebut menimbulkan sikap serius bagi pengelola lembaga 

pendidikan dalam  membangun kualitas produk secara berkesinambungan, hal 

tersebut juga dilakukan oleh para kompetitor lembaga. Konsep dasar yang dapat 

dijadikan analisis bagi pemasaran pendidikan adalah konsep pasar. Kata 

pemasaran yang biasa disebut dengan istilah “marketing” merupakan suatu 

metode baru guna mengembangkan potensi suatu Organisasi dengan 

memfokuskan target kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan 

jasa lembaga pendidikan, oleh karena itu manejemen yang baik menjadi kunci 

sustainabilitas terhadap perubahan maupun inovasi pendidikan. 

Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi dalam pemasaran 

dengan menggunakan cara ataupun teknik berkomunikasi yang memiliki tujuan 

untuk menyampaikan informasi serta pemahaman kepada orang lain dengan 

tujuan agar visi misi lembaga bisa tercapai. Fungsi komunikasi pemasaran adalah 

untuk mendapatkan segmentasi pasar yang lebih luas sehingga dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk yang dimiliki lembaga. 

Kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan sangat memerlukan waktu dan 

strategi yang baik yang bertujuan agar komunikasi yang dilakukan dapat berjalan 

dengan baik dan efisien, karena strategi komunikasi pemasaran yang baik dapat 

terhindar dari kerugian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan 
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oleh promosi yang kurang efektif dan efisien. Komunikasi pemasaran merupakan 

bentuk komunikasi yang ditujukan untuk memperkuat strategi pemasaran guna 

untuk meraih segmentasi yang lebih luas (Soemanagara, 2006:4-5). 

Realitas yang diamati oleh peniliti adalah sekolah Madrasah Aliyah 

MA’ARIF Kota Batu yang merupakan instansi sekolah berbasis Islam dan berada 

dibawah naungan yayasan Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU (Nadlatul Ulama) 

Kota Batu. Madrasah Aliyah MA’ARIF beralamatkan di Jl. Gondorejo No.1044, 

Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Ada hal-hal yang menjadi 

konteks penelitian yaitu diantaranya sekolah MA MA’ARIF merupakan salah satu 

sekolah di kota Batu yang setiap masa penerimaan peserta didik baru. Jumlah 

siswa di MA MA’ARIF ini terbilang di bawah jumlah rata-rata sekolah lainnya 

dan hanya memiliki 5 (lima) ruang kelas saja. Berikut ini merupakan data jumlah 

sebagian siswa  sekolah SMA Negeri maupun swasta yang ada di kota Batu. 

 

 

 

 

 

(Sumber: http://www.umm.ac.id/id/pages/jawa-timur-2/data-sma-dan-

smk-kota-batu.html) 
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 Dengan jumlah siswa yang di bawah sekolah tersebut, namun setiap tahun 

MA MA’ARIF terus menerima siswa baru. Artinya sekolah tersebut berusaha 

untuk terus menjaga dan meningkatkan eksistensinya. Selain jumlah siswa yang 

sedikit, MA Ma’rif Merupakan sekolah yayasan yang memiliki beberapa 

keunggulan yang dapat menarik minat calon siswa seperti tahfizh Al-Qur’an, 

jurusan IPA dan IPS serta life skill kewirausahaan, desain grafis, tata boga, tata 

busana dan otomotif yang semestinya ada di dalam sekolah kejuruhan, namun MA 

Ma’arif memilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan calon siswa. 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh lembaga sekolah tentunya 

memiliki kesamaan dan perbedaan tersendiri untuk menjaring pasar masing-

masing. Kegiatan pemasaran yang dilakukan lembaga sekolah berbasis Islam 

salah satunya Madrasah Aliyah Ma’arif Kota Batu tentunya  memiliki  cara 

khusus untuk menjaring calon siswa. Melihat pandangan masyarakat yang lebih 

cenderung mengutamakan sekolah umum seperti SMA,SMK baik swasta maupun 

Negeri yang memiliki status Akreditasi, fasilitas dan kualitas yang baik otomatis 

akan membuat para orang tua turut andil dalam memilih sekolah yang tepat untuk 

putra-putrinya. Namun dengan permasalahan yang ada, Madrasah Aliyah Ma’arif 

Kota Batu setiap tahun masih terus konsisten untuk mendapatkan pasar guna 

mewujudkan harapan menjadi sekolah yang baik dan berkualitas di Kota Batu. 

Peneliti akan mengungkap hasil dari penelitian di lapangan yang 

mengimplementasikan komunikasi pemasaran sekolah untuk menjaring minat 

calon siswa untuk bersekolah di Madrasah Aliyah MA’ARIF kota Batu. Menurut  

Crow & Crow (dalam Shaleh, 2004:264) terdapat 3 faktor yang menjadi 
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timbulnya minat yaitu, dorongan dari dalam diri individu, motif sosial, Faktor 

Emosional. Minat calon siswa untuk bersekolah di instansi sekolah berbasis islam 

memiliki motivasi yang berbeda-beda, ada yang dikarenakan dorongan diri 

sendiri, ada faktor dorongan orang tua supaya putra putrinya dapat mendalami 

ilmu agamanya bahkan ada juga karena faktor teman yang mengajak untuk 

bersekolah di sekolah yang berbasis islam (motif sosial). 

Semakin berkembangnya zaman persaingan antar lembaga pendidikan 

semakin ketat dan sulit, dimana mereka semakin agresif dalam melaksanakan 

kegiatan pemasaran untuk bersaing menarik simpati calon siswa. Berbagai cara 

mereka lakukan dalam melangsungkan kegiatan pemasaran. Perkembangan 

teknologi saai ini sangat membantu dalam kegiatan komunikasi pemasaran, salah 

satunya adalah menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, Website 

dan lain-lain, dengan adanya teknologi tersebut masyarakat dapat dengan mudah 

mengakses informasi mengenai lembaga yang dituju. Dengan demikian media 

pemasaran tidak hanya berfungsi sebagai publisitas tetapi juga sebagai 

interaktifitas yaitu masyarakat dapat memahami serta memberikan umpan balik 

(feed back) kepada pihak lembaga secara langsung. 

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

mengenai komunikasi pemasaran sekolah dalam upaya meningkatkan minat calon 

siswa di MA MA’ARIF kota Batu. 

1.2  Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: “Bagaimana komunikasi pemasaran yang dilakukan Sekolah dalam upaya 

meningkatkan minat calon siswa MA MA’ARIF kota Batu?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara komunikasi pemasaran yang 

dilakukan sekolah MA MA’ARIF Kota Batu dalam upaya meningkatkan minat 

calon siswanya.  

1.4   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat di ungkapkan bahwa penelitian ini 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

maupun referensi bagi pelajar akhir atau mahasiswa terlebih pada kajian 

komunikasi pemasaran. 

1.4.2  Manfaat Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan, panduan 

atau masukan bagi masyarakat ataupun kelompok dalam penyusunan 

komunikasi pemasaran. 

 


