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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya pendidikan saat ini, persaingan dalam 

dunia pendidikan menjadi tidak dapat terelakkan lagi, banyak lembaga 

pendidikan yang ditinggalkan oleh pelanggannya. Kejadian ini dikarenakan 

proses manejemen dari lembaga yang tidak mumpuni. Salah satu kasus yang 

terjadi di Banjarmasin dilansir dalam Banjarmasin Post, bahwa ada sekitar 11 

Madrasah harus ditutup karena kekurangan peserta didik.
1
 Kejadian ini 

menunjukan betapa fungsi manejemen pemasaran dalam  lembaga pendidikan 

sangat penting terlebih lembaga pendidikan Islam.  

 Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang 

menawarkan produk jasa haruslah memperhatikan strategi pemasaran 

pendidikan agar tetap diterima oleh masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan 

Khazin kemampuan bertahan di tengah perubahan, tidak otomatis menunjukkan 

kemampuan pesantren untuk bersaing memperebutkan peserta didik.
2
 Hal inilah 

yang menjadi tantangan pesantren, karena lembaga pendidikan yang mampu 

bertahan dan mampu memenangkan persaingan adalah lembaga yang dapat 

menawarkan reputasi, prospek, mutu pendidikan yang baik, dan peluang yang 
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cerah bagi para siswa untuk menentukan pilihan-pilihan yang diinginkan. 

Konsep bisnis dan pemasaran sudah saatnya diterapkan di dalam lembaga 

pendidikan pesantren, sehingga pesantren memiliki competitive advantage.  

Sebuah lembaga pendidikan khususnya pesantren harus berusaha 

mencapai keunggulan memberikan layanan prima dengan superior customer 

service dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, semakin bagus layanan 

pendidikan yang diberikan, maka semakin banyak pula peminat yang akan 

memanfaatkan jasa yang diberikan.
3
 

 Pondok pesantren Internasional Al Izzah Batu merupakan salah satu di 

antara sekolah-sekolah berbasis Islam di daerah Batu yang dalam pemasaran 

pendidikannya dikelola oleh lulus Pendidikan Islam. Dibangunnya pesantren Al 

Izzah pada tahun 2006 dilandasi keinginan kuat memberi jawaban alternatif 

terhadap kecemasan para orangtua mengenai masa depan pendidikan anaknya. 

Lembaga ini mengintegrasikan nilai-nilai fundamental Islam dengan pemberian 

wawasan yang komperhensif mengeni tantangan zamannya. Kini pesantren Al 

Izzah telah menjadi salah satu pesantren yang dipilih  oleh orangtua dan anak 

sebagai sekolah pilihan. Pesantren Al-Izzah tergolong dalam pesantren yang 

baru berdiri akan tetapi minat masyarakat cukup baik terlihat dari data santri 

pendaftar yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. 
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Banyak faktor yang menjadikan Pesantren Al Izzah Batu ini menjadi 

sekolah yang begitu diminati, salah satunya adalah fasilitasnya yang lengkap dan 

tambahan soft skill dibanding sekolah lain yaitu paket tahfidz yang ditargetkan 

minimal 15 juz selama masa studi dan juga target lulus tes perguruan tinggi 

Negeri.
4
 

Berdasarkan kajian yang dilakukan di Pesantren Al Izzah Batu yang 

dikelola oleh lulusan PAI. Peneliti menemukan hal yang menarik yaitu ditengah 

persaingan antar lembaga pendidikan pesantren, pesantren Al-Izzah tetap 

mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat di lihat dari kuantitas 

pendaftar yang selalu meningkat, dari hasil pemaparan di atas, peneliti mencoba 

mengungkap bagaimana lulusan PAI dalam merancang strategi pemasaran di 

pesantren tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah;  

1. Bagaimana perencanaan strategi lulusan PAI dalam pemasaran pendidikan 

di pesantren Al-Izzah? 

2. Bagaimana pelaksanaan strategi lulusan PAI dalam pemasaran pendidikan 

di pesantren Al-Izzah? 

3. Bagaimana hasil dari strategi lulusan PAI dalam pemasaran pendidikan di 

pesantren Al-Izzah? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan perencanaan strategi pemasaran pendidikan oleh lulusan 

PAI di Pesantren Al-Izzah.  

2. Mendeskripsikan pelaksanaan strategi pemasaran pendidikan oleh lulusan 

PAI di Pesantren Al-Izzah. 

3. Mendeskripsikan hasil strategi pemasaran pendidikan oleh lulusan PAI di 

Pesantren Al-Izzah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Teoritis 

Dapat memberikan konstribusi berupa pemikiran, wawasan, informasi, dan 

tambahan khazah keilmuan kepada akademisi maupun non akademisi 

2. Praktis  

a. Bagi Praktisi Pendidikan 

Dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan dan evaluasi dalam 

pemasaran pendidikan di lembaga pesantren. 

b. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi khususnya bagi penulis 

yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 
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mengembangankan potensi dalam menulis, serta menjadi syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana pada jenjang perguruan tinggi S1 (strata 

satu) 

 

E. Batasan Istilah 

1. Strategi Pemasaran Pendidikan Pesantren 

Strategi Pemasaran Pendidikan Pesantren adalah perencanaan ataupun 

pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan pesantren dalam memberi 

layanan jasa pendidikan kepada konsumen (orang tua santri dan santri) 

melalui penciptaan dan penawaran produk. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu: 

1. BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahs seputar uraian atau 

gambaran masalah umum yang terkait dengan penelitian. Dalam bab ini 

terdapat beberapa sub bab yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

2. BAB II, Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti akan membahas kerangka 

teoritis sesuai dengan bahasan judul skripsi. 

3. BAB III, metode penelitian, pada bab ini peneliti akan membahas metode 

penelitian yang digunakan pada skripsi. Di dalam metode penelitian ini 
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mencakup beberapa bahsan yakni jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik data. 

4. BAB IV, hasil penelitian, pada bab ini peneliti akan membahas hasil dari 

penelitian serta menyajikan data dari hasil penelitian. 

5. BAB V, kesimpulan dan saran, pada bab ini peneliti akan menyajikan 

kesimpulan dari penelitian yang  telah dilakukan, serta berisi tentang saran 

dari peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


