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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Strategi Pemasaran Pendidikan Pesantren 

1. Pengertian strategi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tertulis pengertian strategi 

adalah siasat perang. Artinya adalah strategi melekat pada suatu perencanaan 

dalam melakukan suatu tindakan agar dapat mencapai tujuan. Dalam 

kehidupan sehari-hari, arti strategi dikatakan sebagai taktik atau suatu upaya 

yang tersistem dengan tujuan untuk mencapai target yang diinginkan. Seperti 

yang dikatakan oleh Iban Sofyan bahwa strategi merupakan suatu rencana 

kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersifat 

umum, karena itu dapat diketahui oleh setiap orang dalam perusahaan 

maupun diluar perusahaan.
1
  

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos (stratos = 

militer = pemimpin), yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan 

oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan 

perang. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama 

Clauswitz.Ia menyatakan bahwa strategi merupakan seni pertempuran untuk 

memenangkan perang. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila istilah 

strategi sering digunakan dalam kancah peperangan. Karena istilah strategi 

                                                           
1
 Iban Sofyan, Manajemen Strategi,(Jakarta: Graha Ilmu, 2015) hal, 3 
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digunakan pertama kali di dunia militer.2 Secara harfiah, kata strategi dapat 

diartikan sebagai seni (art) stratagem yakni siasat atau rencana.3 

Namun ada yang mengartikan strategi adalah tindakan potensial yang 

membuntuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya 

perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, strategi memengaruhi 

kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang. Khususnya untuk lima 

tahun, dan berorientasi ke masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang 

multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor 

eksternal dan internal yang dihadapi perusahaan.4 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

adalah sebuah rencana atau program-program yang terencana untuk 

mencapai serangkaian tujuan yang telah ditentukan. Secara umum terdapat 

tujuan dan sasaran strategi yang hampir sama di kalangan pembisnis dan 

militer, yakni keduanya ialah memperoleh kemenangan baik melalui 

peperangan (militer) maupun melalui persaingan  (bisnis). Tentu akan 

berbeda dengan dunia politik yang memandang bahwa strategi diartikan 

sebagai cara memperjuangkan, mempertahankan, dan mendristibusikan 

kekuasaan. Sementara dalam pandangan budaya strategi diartikan sebagai 

                                                           
2
 Rachmat, Manajemen Strategik, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal.2 

3
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung : Remaja Rosda 

Karya, 2005), edisi revisi, hal 210  
4
 Fred R. David, Manajemen Strategi:Konsep, Edisi 10 , (Jakarta : Salemba Empat, 2006), 

hal.17 
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seni memadukan sikap, pikiran, dan perilaku manusia sehingga menjadi 

manusia yang utuh.  

Bagaimana dengan istilah strategi dalam persaingan pendidikan? 

Persaingan dalam penyelenggaraan pendidikan pun tidak jauh berbeda 

dengan persaingan dalam dunia bisnis. Hanya saja, persaingan dalam 

penyelenggaraan pendidikan tidak terlalu bersifat terbuka dengan 

menghalalkan segala cara, karena masyarakat pendidikan menjunjung tinggi 

nilai etika dan nilai-nilai luhur.5 Namun demikian, upaya untuk 

memenangkan persaingan antar lembaga pendidikan masih tetap ada, strategi 

yang digunakan dalam pendidikan biasanya berhubungan dengan rencana 

yang digunakan agar lebih efektif  dan efisien dalam memasarkan sekolah. 

2. Pengertian pemasaran 

Terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar untuk 

istilah pemasaran, ada yang berpendapat bahwa pemasaran pada intinya 

adalah aktivitas bisnis, sebagaimana yang kemukakan oleh Miller dan 

Layton;  

“Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang 

untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan produk, jasa, dan gagasan yang mampu 

memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan 

organisasional”.
6
 

 

                                                           
5
 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. (Bandung: Rosdakarya, 2012) 

hal 218 
6
 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa. ( Malang: Bayumedia, 2005) hal, 2 
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Adapula yang mengemukakan bahwa pemasaran adalah bagaimana 

memaksimalkan pendapatan atau laba, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Doyle;  

“Pemasaran merupakan proses manajemen yang berupaya 

memaksimumkan laba, bagi pemegang saham, dengan jalan relasi 

dengan pelanggan utama dan meciptakan keunggulan kompetitif”.
7
 

 

Pemasaran tidak hanya berorientasi kepada laba, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kotler bahwasanya;  

“Pemasaran merupakan suatu proses sosial, yang dengan proses itu 

individu ataupun lembaga pendidikan mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran 

produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.
8
 

Berdasarkan definisi yang ungkapkan oleh para ahli bahwasanya 

pemasaran tidak hanya terfokus pada ativitas bisnis untuk mengejar 

keuntungan semata, akan tetapi pemasaran juga merupakan proses sosial di 

mana individu ataupun kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan. 

Konsep pemasaran tidak hanya berorientasi asal barang habis tanpa 

memperhatikan sesudah itu, berorientasi jangka panjang yang lebih 

menekankan pada kepuasan konsumen. 

Pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud 

akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen  yang diproses dengan 

                                                           
7
 Ibid, hal,2 

8
 Philip kotler, Manajemen Pemasaran. Jilid 1, (Jakarta: Indeks, 2005) hal.10  
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menggunakan atau tidak menggunakan produk fisik dimana proses yang 

terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang 

mempunyai sifat yang tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli; 

William J. Stanton mengemukakan bahwasanya jasa adalah sesuatu 

yang dapat diidentifikasi secara terpisah, tidak berwujud, ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-

benda berwujud atau tidak berwujud.9 

Lebih jelas Philip Kotler mengemukakan bahwa jasa itu tidak berwujud 

dan tidak memberikan kepemilikan suatu apapun kepada pembelinya.10 

Jasa memiliki karakteristik di antaranya ialah; 

1. Intangibility 

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, 

alat, atau benda, sedangkan jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, 

pengalaman, proses, kinerja atau usaha. Oleh sebab itu jasa tidak 

dapat dilihat, dirasa, dan diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

2. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.
11

 

                                                           
9
 Buchari Alma, Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2003) hal 3 

10
 Ibid, hal 3 
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Sedangkan karakteristik jasa pendidikan di antaranya ialah; 

a. Lebih bersifat tidak berwujud dari pada berwujud. 

b. Produksi dan konsumsi bersamaan waktu.  

c. Kurang memiliki standart dan keseragaman
12

 

B. Langkah Strategis dalam Pemasaran Pendidikan Pesantren 

1. Penentuan Pasar Sasaran 

Pasar sasaran jasa pendidikan terdiri atas sekumpulan pembeli jasa 

pendidikan dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani 

sekolah, yang meliputi orang tua siswa, siswa, atau berbagai anggota segmen 

pasar jasa pendidikan yang lain.
13

 

Lupio dan Hamdani mengemukakan beberpa hal penting yang perlu 

diperhatikan ketika memilih strategi pencakupan pasar atau penentuan 

pasar sasaran. Berikut adalah hal-hal berikut: 

1. Sumber daya sekolah 

Sumber daya sekolah yang memadai dapat mendukung pemasar jasa 

pendidikan untuk memlih pemasaran tanpa pembedaan atau strategi 

pemasaran dengan pembedaan. Akan tetapi jika sekolah memiliki 

sumber daya yang terbatas dapat memilih strategi pemasaran 

                                                                                                                                                                      
11

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa. ( Malang: Bayumedia, 2005) hal, 18-20 
12

 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 

2010) hal, 335 
13

 David Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan. (Jakarta: Salemba Empat, 2012) hal, 58 



 

13 
 

terkonsentrasi untuk mencari pangsa pasar jasa pendidikan yang sering 

dilupakan oleh sekolah competitor. 

2. Keragaman produk jasa pendidikan 

Strategi pemasaran tanpa pembedaan sesuai untuk produk jasa 

pendidikan yang seragam seperti pelayanan administrasi pendidikan. 

Akan tetapi produk jasa pendidikan dengan variasi yang tinggi lebih 

sesuai menggunakan strategi pemasaran dengan pembedaan. 

3. Keragaman pasar jasa pendidikan 

Apabila pelanggan jasa pendidikan cenderung homogeny, dengan 

selera dan karakteristik pendidikan yang cenderung sama, strategi 

pemasaran tanpa pembedaan menjadi pilihan yang tepat untuk 

digunakan. 

4. Strategi sekolah kompetitor 

Strategi pemasaran sekolah seharusnya melampaui strategi pemasaran 

kompetitor. Jika sekolah kompetitor menggunkan strategi pemasaran 

tanpa pembedaan, strategi pemasaran dengan pembedaan akan 

membuat sekolah lebih dihargai oleh pelanggan jasa pendidikan
14

 

Murgatroyd dan Morgan mengidentifikasi empat strategi penentuan 

pasar sasaran jasa pendidikan yang dapat digunakan sekolah, di antaranya 

ialah; 

                                                           
14

 Ibid, hal 58-59 
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1. Strategi pemasaran yang terbuka luas (broad open strategy), yaitu 

sekolah tidak membedakan dirinya dengan sekolah competitor, tetapi 

hanya menjalankan program pendidikan yang lebih baik. Oleh karena 

itu, pasar sasarannya adalah seluruh siswa dalam satu wilayah. 

2. Strategi pemasaran terbuka yang meningkat (enhanced open strategy), 

yang melibatkan beberapa syarat pendukung tambangan (misalnya, 

bahasa pengantar sekolah adalah bahasa inggris). 

3. Strategi ceruk pasar dasar (basic niche strategy), yang menekankan 

pada bidang keahlian tertentu dalam kurikulum (misalnya, sekolah 

menekankan pada ilmu pengetahuan atau teknologi informasi). 

4. Strategi ceruk pasar yang meningkat (enhanced niche strategy), yang 

berfokus pada perubahan sekolah terhadap bidang pendidikan tertentu 

(misalnya, sekolah drama atau sekolah seni).
15

 

2. Penentuan Posisi Pasar Pendidikan 

Penentuan posisi pasar merupakan tindakan untuk merancang bauran 

pemasaran agar tercipta kesan tertentu di ingatan pelanggan, sehingga 

pelanggan dapat memahami dan menghargai hal yang dilakukan organisasi 

dalam kaitannya dengan Kompetitor. Penentuan posisi pasar merupakan 

cara memosisikan produk ke pikiran pelanggan. Oleh karena itu strategi 

                                                           
15

 Ibid, hal 60 
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pemasaran harus menjelaskan definisi produk dan cara produk tersebut 

dapat berbeda dari produk kompetitor 
16

 

Cara untuk mencapai dan mempertahankan kompetisi pemasaran jasa 

pendidikan adalah dengan melalui pemanfaatan unsur-unsur bauran 

pemasaran. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat 

digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan. Konsep bauran pemasaran pertama kali diutarakan 

McCharty yang mengemukakan empat unsur utama bauran pemasaran yang 

dikenal dengan istilah 4P, yaitu product, price, place, dan promotion.
17

  

Pemasaran jasa pendidikan terkadang tidak dapat terkelola dengan baik, 

karena pemimpin sekolah dan karyawan yang tidak meiliki pengetahuan 

tentang bauran pemasaran jasa pendidikan, sekolah hanya menekankan 

kepada aktivitas promosi jasa pendidikan, sehingga strategi pemasaran jasa 

pendidikan tidak terkoordinasi dengan baik. James dan Phillips 

menyimpulkan bahwa seluruh sekolah memiliki unsur-unsur bauran 

pemasaran jasa pendidikan meskipun tidak konsisten dan intuitif. Oleh 

karena itu, menerapkan strategi pemasaran pendidikan perlu menggunakan 

dan mengaksimalkan potensi bauran pemasaran sebagai pilihan strategi 

yang akan ditawarkan kepada masyarakat yang merupakan pelanggan jasa 

pendidikan. 

                                                           
16

 Ibid, hal 60-66 
17

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa-Prinsip, Penerapan, dan Penelitian (Yogyakarta: Andi, 

2014) hal 41  
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Bauran pemasaran memiliki 4 aspek, di antaranya ialah; 

a. Produk jasa pendidikan 

Produk dapat didefinisikan sebagai “segala sesuatau yang dapat 

ditawarkan pada pasar untuk diperhatikan, diperoleh, dan digunakan 

untuk konsumsi, yang mungkin dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Kata “segala sesuatu” pada definisi  memiliki makna bahwa 

produk bukan hanya mencakup barang atau objek fisik, tetapi juga jasa, 

orang , tempat , organisasi dan ide, ataupun kurikulum.
18

 Oleh karena 

itu istilah produk mengacu kepada segala sesuatu yang ditawarkan oleh 

lembaga pendidikan agar menyediakan kepuasan pelanggan dalam 

pelaksanaan pendidikan. 

Lockhart mengelompokkan bauran produk jasa pendidikan menjadi 

empat kelompok yaitu sebagai berikut: 

1. Siswa. Siswa adalah produk jasa yang paling kelihatan secara fisik. 

Sekolah unggul memiliki karakteristik siswa yang mampu 

memenuhi atau melebihi standart pendidikan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah ataupun sekolah yang lain, di antaranya ialah: 

a. Sekolah memiliki tingkat keberhasilan pembelajaran yang 

tinggi. 

b. Sekolah memiliki tingkat prestasi belajar yang menonjol. 

c. Sekolah memiliki nilai ujian yang tinggi. 

                                                           
18

 David Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan. (Jakarta: Salemba Empat, 2012) hal 80 
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d. Siswa menjadi alumni yang dapat meneruskan ke perguruan 

tinggi negri. 

2. Kurikulum. Sebagai produk jasa pendidikan, kurikulum pendidikan 

yang bagus memiliki karakteristik: 

a. Kurikulum yang tepat, khusus, luas dan invatif. 

b. Kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan siswa (misalnya, 

kurikulum persiapan maemasuki jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi dan kurikulum kejuruan). 

c. Kurikulum yang mampu mengembangkan program belajar-

mengajar yang baru. 

3. Aktifitas ekstrakurikuler. Aktivitas ekstrakurikuler (olahraga, 

kesenian atau publikasi sekolah) yang dapat menarik perhatian 

siswa dan orang trua siswa, karena dapat menambah pengalaman 

pembelajaran siswa.
19

 

b. Harga Jasa Pendidikan 

Lamb dan McDaniel mendefinisikan harga sebagai “sesuatu yang 

diserahkan ke dalam pertukaran untuk memperoleh barang atau jasa. 

“Jadi, harga merupakan pertukaran uang untuk barang atau jasa. Dalam 

dunia pendidikan, Pusdiklat Depdiknas (2008) mendefinisikan harga 

jasa pendidikan sebagai biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah 

“nilai rupiah dari semua sumber daya (input) dalam bentuk natura 

                                                           
19

 Ibid, hal, 93-94 
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(barang), pengorbanan, dan uang, yang dikeluarkan untuk seluruh 

aktivitas pendidikan.
20

 

Aktivitas penentuan harga jasa pendidikan memainkan peran 

penting dalam proses bauran pemasaran jasa pendidikan, karena 

aktivitas penentuan harga jasa pendidikan terkait dengan pendapatan 

yang akan diterima dan pembiyaan yang akan dikeluarkan oleh sekolah, 

dengan demikian keputusan penentuan harga jasa pendidikan harus 

sejalan dengan strategi pemasaran jasa pendidikan yang diterapkan 

dalam sekolah. Tarif jasa pendidikan tertentu yang akan ditentukan 

bergantung pada jenis pelanggan jasa pendidikan yang menjadi tujuan 

pasar jasa pendidikan. Jika tujuan pasar jasa pendidikan adalah 

masyarakat yang menengah ke atas tentu tarif jasa akan berdeda dengan 

pasar jasa yang menengah ke bawah.
21

 

Dengan harga jasa yang bersaing, sekolah akan menjadi pemimpin 

pasar jasa pendidikan sehingga dapat menarik banyak siswa dan ketika 

merumuskan harga jasa pendidikan, pemasar jasa seharusnya 

memperhatikan biaya yang muncul selama proses pendidikan. Menurut 

Kotler dan Fox dalam menentukan harga jasa pendidikan, pemasar jasa 

pendidikan harus memperhatikan faktor-fakor yang mempengaruhi 

harga jasa pendidikan. Faktor-faktor tersebut adalah: 

                                                           
20

 Ibid, hal, 106 
21

 Ibid. hal. 106 
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1. Harga jasa pendidikan yang berorientasi pada biaya jasa pendidikan. 

2. Harga jasa pendidikan yang berorientasi pada permintaan pelanggan 

jasa pendidikan. 

3. Harga jasa pendidikan yang berorientasi pada persaingan 

pendidikan.
22

 

Dalam memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran 

sekolah dapat memilih dua macam strategi harga jasa pendidikan, di 

antaranya ialah: 

a. Skim the cream pricing, yaitu menawarkan produk jasa pendidikan 

dengan menetapkan harga tinggi untuk menutup biaya investasi 

secara cepat. 

b. Penetration princing, yaitu menawarkan produk jasa pendidikan 

dengan menetapkan harga yang relative murah untuk memperluas 

pangsa pasar jasa pendidikan.
23

 

c. Saluran distribusi jasa pendidikan 

Dalam industri, istilah “place (tempat)” berarti saluran distribusi 

atau saluran perdagangan. Namun untuk sector jasa, termasuk jasa 

pendidikan, istilah “place” berarti tempat pelayanan atau lokasi jasa 

pendidikan. Kotler mengemukakan definisi luas tentang saluran 

distribusi karena memasukkan semua lembaga yang memiliki 

                                                           
22

 Ibid. hal. 121 
23

 Ibid. hal. 124 
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kepentingan dengan saluran distribusi dan tidak hanya mencakup 

produk fisik, tetapi juga jasa.
24

 

Saluran distribusi jasa pendidikan juga terkait dengan “lokasi, 

penampilan, dan fasilitas distribusi jasa pendidikan di mana jasa 

pendidikan disampaikan sehingga dapat mempengaruhi aksesibilitas 

dan ketersediaan jasa pendidikan.
25

 

Penentuan lokasi jasa pendidikan akan mempengaruhi calon 

pelanggan jasa pendidikan dalam memilih suatu lembaga pendidikan. 

Lokasi jasa pendidikan perlu memperhatikan lingkungan sekolah (dekat 

pusat kota atau perumahan, kondisi lahan parker, serta lingkungan 

belajar yang kondusif) dan kemudahan sarana transportasi dan akses 

menuju sekolah tersebut.  

Lokasi jasa pendidikan yang strategis dan mudah dilalui kendaraan 

umum akan menjadi daya tarik bagi calon siswa. Namun selain lokasi 

jasa pendidikan secara fisik (bangunan), lokasi jasa pendidikan juga 

harus dapat dijangkau secara virtual, yaitu melalui internet. 
26

 

d. Promosi Jasa Pendidikan 

Merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran yaitu aktifitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/ 

membujuk, dan /atau mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan 

                                                           
24

 Ibid. hal. 130 
25

 Ibid. hal. 130 
26

 Ibid. hal. 141 
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produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk 

yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Aktivitas tentang bagaimana 

memberitahu pelanggan tentang keberadaan produk/jasa. 

Promosi pendidikan merupakan alat pemasaran jasa pendidikan 

yang dapat berfungsi untuk memasarkan dunia pendidikan, yang 

meliputi: 

a. Membangun serta memelihara seluruh citra dan reputasi sekolah. 

b. Membujuk pelanggan jasa pendidikan untuk menggunakan atau 

membeli jasa pendidikan. 

c. Memberikan informasi terperinci tentang penawaran produk inti, 

fasilitas, serta pendukung dan tambahan jasa pendidikan. 

d. Menghilangkan kesalahpahaman yang dirasakan pelanggan jasa 

pendidikan.
27

 

Promosi pendidikan membutuhkan strategi promosi agar dapat 

menyeimbangkan proses penyampaian jasa pendidikan, di antaranya 

ialah: 

a. Mengelola janji tentang jasa pendidikan. Pengelolaan janji tentang 

jasa pendidikan berarti mengoordinasikan janji yang dibuat seluruh 

sumber daya pemasaran jasa pendidikan eksternal secara interaktif, 

untuk memastikan bahwa janji itu tepat dan layak. Dan juga 

memastikan bahwa janji yang buat realistis untuk dicapai. 

                                                           
27
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b. Mengelola harapan pelanggan jasa pendidikan. Strategi yang dapat 

dilakukan sekolah untuk memenuhi harapan pelanggan jasa 

pendidikan, yaitu: dengan menciptakan penawaran jasa pendidikan 

dengan nilai yang bertingkat dan merundingkan harapan yang tidak 

realistis.
28

 

C. Penelitian Relevan 

1. Penelitian oleh Dedik Fatkul Anwar dari Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga dengan kategori skripsi dan judul “ Strategi Pemasaran Jasa 

Pendidikan Dalam Meningkatkan Peminat Layanan Pendidikan di Madrasah 

Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta”. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

sekolah ini menggunakan dua cara untuk meningkatkan peminat layanan jasa 

pendidikan, yaitu: (1) Pemasaran secara langsung, yaitu: pemanfaatan 

Information Technology (IT), media cetak, dan elektronik: mengirim brosur. 

(2) Pemasaran secara tidak langsung, yaitu: optimalisasi kegiatan madrasah di 

masyarakat; peran santri, orang tua santri, dan alumni. Dan dalam implementasi 

pemasaran di Muallimin adalah merumuskan strategi persaingan, yaitu dengan 

melakukan identifikasi segmentasi pasar, targetting, dan juga positioning.
29

 

2. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Khasana Hafidatun dengan judul 

“Pemasaran Jasa Pendidikan Sebagai Strategi Peningkatan Mutu di SD Alam 

                                                           
28

 Ibid. hal. 162 
29

 http://digilib.uin-suka.ac.id/15112/, di akses pada tanggal 8 Februari 2019, pukul 08:00 

WIB 

http://digilib.uin-suka.ac.id/15112/
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Baturraden” .hasil penelitian menyatakan bahwa ada dua strategi promosi yang 

secara umum digunakan oleh pemasaran jasa pendidikan yaitu strategi 

pemasaran below the line dan strategi pemasaran above the line. Dan sekolah 

ini memasarkan jasa pendidikannya dengan konsep yang pertama, yakni below 

the line. Sistem pemasaran ini memasrkan jasa pendidikan melalui kegiatan-

kegiatan yang mendeskripsikan serta menunjukan prestasi dan kemampuan 

yang dimiliki oleh sekolah tersebut seperti melalui kemmasyarakatan, pentas 

musik di berbagai kegiatan, seminar pendidikan, mengikut sertakan peserta 

didik ke dalam berbagai perlombaan, mengadakan outbound bagi masyarakat 

umum di lokasi sekolah. SD Baturraden ini menawarkan produknya kepada 

pelanggan yang secara global dapat direalisasikan dalam visi sekolah tersebut 

yakni menjadi kualitas output yang rahmatan lil alamiin.
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