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ABSTRAK
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Judul

: Selita Apriyanti
: Manajemen Pendidikan Islam
: Manajemen Pemasaran Lembaga Pendidikan di Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas Manajemen Pemasaran
Lembaga Pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode penelitian
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari Kepala
Madrasah, Kepala Tata Usaha, Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Manajemen pemasaran lembaga
pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad dilakukan oleh Kepala sekolah, Yayasan
dan panitia penerimaan peserta didik baru. 2) Strategi pemasaran lembaga
pendidikan yang digunakan oleh Madrasah ialah Strategi penentuan pasar sasaran
(target market strategy), Strategi penentuan posisi pasar persaingan (competitive
positioning strategy). 3) Faktor yang menghambat pelaksanaan pemasaran
lembaga pendidikan di Madrasah ialah masih kurangnya pemahaman dari
beberapa anggota pelaksana penerimaan peserta didik, dan masih kurangnya kerja
sama yang baik dari beberapa anggota pelaksana penerimaan peserta didik baru.
Kata Kunci : Manajemen, Pemasaran, Lembaga Pendidikan
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ABSTRACT
: Selita Apriyanti
: Management of Islamic Education
:Marketing Management of Educational Institutions at
Madrasah Aliyah As'ad Jambi City

This study aims to identify and discuss Marketing Management Educational
Institutions at Madrasah Aliyah As'ad Jambi City. This research uses a
descriptive qualitative approach, with the research method of observation,
interviews, and documentation. Sources of data were obtained from the Head of
Madrasah, Head of Administration, Chair of the New Student Admissions
Committee. The results showed that: 1) Marketing management of educational
institutions at Madrasah Aliyah As'ad was carried out by the principal, the
foundation and the committee for admitting new students. 2) The marketing
strategy of educational institutions used by Madrasahs is the strategy for
determining the target market (target market strategy), the strategy for
determining the position of the competitive market (competitive positioning
strategy). 3) The factors that hinder the implementation of marketing of
educational institutions in Madrasah are the lack of understanding of some of the
implementing members of the admission of students, and the lack of good
cooperation of some of the implementing members of the admission of new
students.
Keywords: Management, Marketing, Educational Institutions
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemasaran adalah suatu proses social dan manajerial dimana
individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan bersama
dengan menciptakan, menawarkan dan saling bertukar sesuatu yang
bernilai, satu dengan yang lainnya (Jamal Ma‟ruf Asmani, 2015 : 15). Ada
komponen kunci yang dapat dijadikan bahan analisis untuk memahami
konsep pemasaran pendidikan, yaitu konsep pasar.Pasar merupakan
tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan
yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan konsumen. Pemasaran adalah
proses transaksional untuk meningkatkan harapan, keinginan dan
kebutuhan calon konsumen menjadi terangsang untuk memiliki produk
yang ditawarkan dengan mengeluarkan imbalan yang disepakati (Tim
Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2011 : 334).
Philip Kotler dan Topor menyatakan bahwa citra yang positif
merupakan asset yang sangat bagus berharga di pasar.Image positif juga
modal dasar yang kuat dalam mempengaruhi harapan pelanggan. Citra
baik tersebut salah satunya dilakukan dengan cara mempengaruhi
kebutuhan dan harapan pelanggan agar sesuai dengan produk dan layanan
yang ada di sekolah atau madrasah. Dengan demikian, calon siswa lebih
tertarik untuk masuk sekolah atau madrasah tersebut (Muhaimin dkk, 2009
: 100). Maka dari itu, sekolah harus berusaha untuk dapat menghasilkan
produk yang berkualitas, layanan yang memuaskan dan didukung dengan
promosi yang memaksimalkan agar hasil yang di harapkan akan tercapai.
Dalam kaitannya dengan pemasaran, kegiatan manajemen
pemasaran sangat penting diperlukan oleh sekolah atau madrasah guna
tercapainya peningkatan penerimaan peserta didik. Manajemen pemasaran
ialah kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi, dan
mengawasi segala kegiatan (program), guna memperoleh tingka
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pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka
mencapai tujuan organisasi (Buchari Alma,2014 : 130)
Di Indonesia ada 2 bentuk lembaga pendidikan yaitu pendidikan
umum (sekolah) dan pendidikan madrasah. Kedua jenis pendidikan ini
memiliki beberapa pandangan yang berbeda dari masyarakat.Jika dilihat
dari segi kurikulum, pendidikan umum lebih menekankan pada ilmu sains
(umum).Sedangkan pendidikan madrasah lebih menekankan pada ilmu
keagamaan (keislaman). Fenomena yang terjadi sekarang adalah madrasah
kalah saing dengan sekolah. Khususnya dalam

memperebutkan calon

peserta didik baru yang berprestasi. Mayoritas calon peserta didik baru dan
orang tua menganggap sebelah mata kepada madrasah.
Madrasah merupakan kelas kedua setelah sekolah. Hanya orangorang tertentu yang memasukkan putra/putri nya ke madrasah.Mereka
adalah orang dari kalangan ustadz, kyai dan orang-orang ahli agama.Mutu
mana jemen beberapa madrasah masih di bawah standar. Standar minimal
sekolah atau madrasah telah di atur dalam Standar Nasional Pendidikan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa semua komponen-komponen dalam
pendidikan saling berinteraksi untuk menentukan keberhasilan lembaga.
Komponen-komponen pendidikan meliputi peserta didik, pendidik, sarana
dan prasarana, kurikulum, dan pengelola. Terkait dengan anggaran
pendidikan, lembaga pendidikan islam masih jauh di bawah lembaga
pendidikan umum. Hal ini berdampak negative terhadap seluruh
komponen lembaga pendidikan islam.
Rata-rata siswa atau mahasiswa mendaftar di lembaga pendidikan
islam karena mereka tidak mungkin diterima di lembaga pendidikan
umum negeri. Mereka anak-anak muslim yang gagal masuk di lembaga
pendidikan umum negeri, memilih lembaga pendidikan islam. Dengan
demikian, lembaga pendidikan islam menjadi pelarian. Atau karena
menyadari kemampuannya rendah sehingga tidak mendaftar di lembaga
pendidikan umum negeri. Fenomena ini menunjukkan adanya unsur
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keterpaksaan : dari pada tidak sekolah atau kuliah masih lebih baik
memasuki

lembaga

pendidikan

islam.

Kalaupun

bukan

karena

keterpaksaan setidaknya lembaga pendidikan islam tetap bukan pilihan
utama bagi siswa atau mahasiswa(Mujamil Qomar, 2007 : 24).
Pemasaran pendidikan adalah kegiatan lembaga pendidikan untuk
memberikan

layanan

pendidikan

yang

memuaskan

kepada

konsumen.Seperti diketahui bahwa lembaga pendidikan madrasah adalah
sebuah lembaga yang melayani konsumen. Lembaga pendidikan pada
hakekatnya bertujuan memberikan layanan.Pihak yang dilayani ingin
memperoleh kepuasan, karena konsumen telah mencukupi kewajibannya.
Sehinggakonsumen

berhak

memperoleh

layanan

yang

memuaskan(Buchari Alma , 2005 : 45).
Menurut Gronroos (1987) pemasaran bertujuan untuk menjalin,
mengembangkan, dan mengomersialisasikan hubungan dengan pelanggan
untuk jangka panjang sedemikian rupa sehingga tujuan masing-masing
pihak dapat terpenuhi. Hal ini dilakukan melalui proses pertukaran dan
saling memenuhi(Nurul Huda, Khamim Hudori dkk, 2017 : 03)
Kotler dan Keller (2009) memberikan konsep holistic marketing
sebagai konsep pemasaran terkini. Konsep pemasaran holistic didasarkan
pada pengembangan, perencanaan dan implementasi program pemasaran,
proses pemasaran yang mengakui keluasan dan interdependensi mereka
(Nurul Huda , Khamim Hudori dkk,2017 : 14)
Pemasaran memainkan peran yang sangat penting dalam
memenuhi

kebutuhan

konsumen,

disamping

pencapaian

tujuan

perusahaan. Dalam memenuhi tujuan ini, seorang pemasar muslim harus
memastikan bahwa semua aspek kegiatan pemasaran, seperti perencanaan
barang dan jasa, harga dam strategi distribusi, seperti halnya teknik
promosi yang digunakan, haruslah sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an dan
As-Sunnah. Maka penerapan dalam syariah akan merujuk pada konsep
dasar kaidah fikih yakni :
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اِإاَِ َح ِة َحتَّي يَ ُد َّل ال َّد ِل أا ُل َعلَي تَحأ ِر أي ِم
ِ أاْلَ صأ ُل ِف أي ا أللَ أيْشاَِ ِ أ
“Hukum asal dari sesuatu ( muamalah ) adalah mubah sampai ada dalil
yang melarangnya ( memakruhkannya atau mengharamkannya )”
Seluruh proses dalam syariah marketing baik proses penciptaan,
proses penawaran, maupun proses perubahan nilai, tidak boleh ada hal-hal
yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami.
Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan pelanggan-pelanggan prinsipprinsip muamalah islami tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam
proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat
dibolehkan(Nurul Huda , Khamim Hudori dkk, 2017 : 51)
Manajemen pendidikan Islam yang berarti suatu proses
pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara
menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk
mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien, adalah alasan
yang jelas bahwa lembaga pendidikan Islam pun harus memperhatikan
hal-hal yang muncul di sekitarnya dalam hal ini adalah adanya pangsa
pasar, harus mampu mengikuti persaingan serta dalam mendapatkan
konsumen, sehingga pelanggan pendidikan merasa puas dan nyaman atas
pelayanan jasa pendidikan Islam yang disampaikan. Jika hal tersebut
terpenuhi maka eksistensi lembaga serta tujuan dari pendidikan Islam
dapat terwujud secara efektik dan efisien.
Apabila kita melihat lembaga pendidikan dari kacamata sebelah
corporate, maka lembaga pendidikan ini adalah suatu organisasi produksi
yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen.
Konsumen utamanya adalah para siswa atau mahasiswa, disamping itu
masih banyak konsumen lain. Apalagi produsen tidak mampu memasarkan
hasil produksinya, dalam hal ini yaitu jasa pendidikan, disebabkan karena
mutunya tidak disenangi oleh konsumen, tidak memberikan nilai tambah
bagi peningkatan pribadi individu, layanan tidak memuaskan, maka
produk jasas yang ditawarkan tidak akan laku. Akibatnya sekolah akan
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mundur dan tidak ada peminatnya, akhirnya sekolah akan tutup (Buchari
Alma & Ratih Hurriyati, 2008 : 13)
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi adalah madrasah yang
berada

di kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau teluk dan

merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta serta menjadi pilihan
penulis untuk dikaji manajemen pemasarannya. Hal ini dilatarbelakangi
hasil wawancara penulis dengan Staf Adm/siswa Madrasah Aliyah As‟ad
Kota Jambi yaitu Ust.Kamilin, beliau mengatakan manajemen pemasaran
merupakan langkah yang dilakukan mulai dari perencanaan untuk
mencapai tujuan yang diinginkan, dalam pelaksanaan pemasaran beliau
mengartikan sebagai enterpreunership yaitu usaha, tetapi usaha disini
bukan bisnis melainkan usaha untuk mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat. Pemasaran sangatlah perlu dan penting dilakukan agar para
pelanggan tahu serta paham terkait apa yang ditawarkan. Adanya
pemasaran ini menjadikan jumlah peserta didik yang berminat untuk
masuk Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi sedikit meningkat (Ust.
Kamilin, 02 Sept 2020 : 11.00).
Tabel 1
Daftar perkembangan jumlah siswa
No

Tahun Pelajaran

Jumlah Siswa

1

2018/2019

546

2

2019/2020

544

3

2020/2021

577

Data diatas disajikan untuk mengetahui bahwa di Madrasah Aliyah
As‟ad mengalami peningkatan jumlah siswa, meskipun pada tahun
2019/2020 mengalami sedikit penurunan dikarenakan adanya siswa yang
pindah sekolah.
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Dalam masa pandemi covid-19 ini, pihak sekolah mengalami
kesulitan dalam melakukan promosi atau pemasaran sekolah, dikarenakan
sulitnya pihak sekolah untuk dapat bertemu langsung dengan objek yang
dituju, seperti sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat yang dituju
untuk melakukan promosi atau pemasaran secara langsung. Selain itu
sulitnya signal pada daerah-daerah tertentu juga menjadi masalah sekolah
dalam melakukan promosi, sulitnya signal mengakibatkan masyarakat
didaerah tersebut susah untuk mendapatkan informasi yang telah pihak
sekolah sebarluaskan melalui media sosial.
Namun sampai saat ini, pihak sekolah pun tetap berusaha untuk
selalu memberikan pelayanan terbaik untuk siswa dengan memberikan
fasilitas seperti gedung kelas dan lingkungan sekolah yang nyaman, dan
juga guru-guru yang berkompetensi dibidangnya. Selain mengupayakan
pembangunan fasilitas sekolah serta guru-guru yang berkompetensi pada
bidangnya, Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi juga melahirkan lulusan
atau alumni terbaik di Kota Jambi. Para alumni Madrasah Aliyah As‟ad
pun tidak sedikit yang melanjutkan Pendidikannya di perguruan tinggi di
luar jambi maupun luar negeri, seperti Universitas Indonesia, Universitas
Teknologi Yogyakarta, dan masih banyak pula perguruan tinggi lainnya.
Selain perguruan tinggi yang ada dalam negeri, alumni Madrasah Aliyah
As‟ad juga ada yang melanjutkan di luar negeri, seperti Maroko dan
Mesir.Pada tahun 2017, Madrasah Aliyah As‟ad menjadi tempat terpilih
untuk melaksanakan MQK-V Nasional yang diikuti oleh seluruh santrisantri seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia.Kemudian dalam
bidang politisi, Madrasah Aliyah As‟ad juga melahirkan sosok alumni
hebat yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jambi pada periode tahun
2010 sampai dengan 2015.
Berdasarkan uraian diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis
untuk meneliti “Manajemen Pemasaran Lembaga Pendidikan di
Madrasah Aliyah As’ad Kota Jambi”.
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B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti memfokuskan
kajian pada Manajemen Pemasaran lembaga pendidikan meliputi kegiatan
pelaksanaan Manajemen Pemasaran, strategi pemasaran dan faktor-faktor
yang menghambat pelaksanaan pemasaran yang ada di Madrasah Aliyah
As‟ad Kota Jambi.Fokus masalah ini digunakan agar penelitian ini tidak
terlalu meluas dan menyimpang dari permasalahan.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas,
maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana manajemen pemasaran lembaga pendidikan

di

Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
2. Bagaimana strategi pemasaran lembaga pendidikan yang di
gunakan oleh Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemasaran
yang ada di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1) Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Memberikan gambaran yang jelas tentang manajemen pemasaran
lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
b. Mendiskripsikan strategi pemasaran lembaga pendidikan yang di
gunakan oleh Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
c. Mendeskripsikan factor-faktor yang menghambat pelaksanaan
pemasaran yang ada di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
2) Kegunaan Penelitian
Penelitian

mengenai

Manajemen

Pemasaran

Lembaga

Pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi ini di harapkan
dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

8

a) Kegunaan Ilmiah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran mengenai manajemen pemasaran lembaga pendidikan
dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan saran pemikiran bagi
kalangan akademis dan praktisi masyarakat didalam menunjang
penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan
perbandingan bagi penelitian yang lain.
b) Kegunaan Praktis
Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk
mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN (Universitas Islam Negeri) STS (Sulthan Thaha
Saifuddin) Jambi dan penelitian ini dapat menjadi bacaan untuk
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN khususnya jurusan
Manajemen Pendidikan Islam dan dosen-dosen Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan lainnya dan juga di harapkan memberikan informasi
yang edukatif konstruktif untuk dijadikan pertimbangan bagi
pihak-pihak sekolah dalam manajemen sarana dan prasarana dalam
meningkatkan mutu pendidikan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Pengertian Manajemen
Secara etimologis manajemen berasal dari dari bahasa prancis
kuno “management”, yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”.
Manajemen didefinisikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan
melalui orang lain. Definisi ini bermakna bahwa seorang manajer
bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk secara sinergi
mencapai tujuan organisasi (Suparlan,2014,hlm.41).
Manajemen juga berasal dari bahasa latin, yaitu asal kata manus
yang berarti tangan dan agete yang berarti melakukan. Manajemen
menurut parker dalam Stoner dan Freeman ialah seni melaksanakan
sesuatu pekerjaan melalui orang-orang (Usman,2006,hlm.03).
Manajemen adalah sebuah proses dalam perencanaan untuk
mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan, “manajemen” adalah
ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai

tujuan

tertentu.

Sedangkan

menurut

GR

Terry,

“manajemen” adalah suatu proses yang mempunyai ciri khas yang
meliputi

segala

pengorganisasian,

tindakan-tindakan
dan

pengendalian

perencanaan,
yang

pengarahan,

bertujuan

untuk

menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan
melalui pemanfaatan berbagai sumber, diantaranya sumber daya
manusia dan sumber-sumber lainnya (Mohamad Mustari,2014,hlm. 1).
Sedangkan menurut GR. Terry dalam Engkoswara dan Aan
Komariah, mendefinisikan manajemen sebagai:
Suatu proses yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilaksanakan
untuk

menentukan

serta
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melaksanakan

sasaran/tujuan

yang
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telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumbersumber lainnya (Engkoswara,2011,hlm.87).
Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai
kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau
keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk
memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui
kegiatan-kegiatan orang lain (Andri & Endang,2015,hlm.4).
Manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan
dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya
organisasi lainnya. Manajemen secara bahasa berarti bagaimana
proses mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola kegiatankegiatan dalam sebuah instansi atau organisasi untuk mencapai tujuan
(Rohiat,2008,hlm.13). Itu artinya manajemen berusaha memfokuskan
perhatian atas proses pokok administrasi mencakup perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan yang sangat esensial jika
organisasi ingin mencapai tujuan dan sasaran utamanya. Lebih jauh
dijelaskan Medina dan Kasan (2012,hlm.3) bahwa aktivitas manajerial
berlangsung pada organisasi bisnis, pemerintahan, pendidikan, sosial
dan organisasi lain dimana unsur manusia dan sumber daya fisik
dipadukan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau
kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para penanggung jawab.
Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melaksanakan fungsi-fungsi
manajemen, dimana fungsi-fungsi manajemen tersebut bertujuan
untuk mencapai tujuan bersama, individu, dan masyarakat secara
efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
(Gea,2012,hlm.4). Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah
sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan,
mengawasi, dan mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi
dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan
efisien.
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2. Fungsi-Fungsi Manajemen
Menurut Rohiat (2008 ,hlm.18) Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari :
a. Perencanaan (planning)
Perencanaan adalah proses dari rangkaian kegiatan untuk
menetapkan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan pada suatu jangka
waktu tertentu atau periode waktu yang telah ditetapkan, sarta tahapan
yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tersebut.
b. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam
pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh
anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang
baik diantara mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas
pekerjaan yang pantas.
c. Pengarahan (Directing)
Pengarahan adalah suatu rangkaian k-egiatan untuk memberi
petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau
beberapa bawahan, atau kepada orang yang diorganisasikan dalam
kelompok formal dan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.
d. Pemotivasian (Motivating)
Pemberian motivasi adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan
yang seorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat,
dankegairahan kerja serta dorongan kepada karyawan untuk dapat
melakukan kegiatan sebagaimana yang diharapkan.
e. Pengendalian (Controlling)
Pengendalian adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk
mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan
demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan
tahapan, perlu diadakan suatu tindakan perbaikan (corrective action).
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3. Manajemen Pemasaran Pendidikan
a) Pengertian Manajemen Pemasaran Pendidikan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengenai arti
manajemen,yaitu :
Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran
serta pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan
dan organisasi.Sedangkan pemasaran diartikan sebagai berupa
proses, cara, perbuatan yang menyangkut penyebarluasan barang
dagangan (barang atau jasa) dari produsen kepada konsumen.
Manajemen pemasaran merupakan penggabungan dari dua
istilah yaitu manajemen dan pemasaran. Manajemen menurut
Henry L. Sisk: Management is the coordination of all resources
through the processes of planning, organizing, directing, and
controlling in order to attain stated objectives (Manajemen adalah
pengkoordinasian dari semua sumber-sumber melalui proses yang
terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemberian bimbingan,
dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan)
(Hendri L. Sisk ,1969 : 10).
Sedangkan manajemen pemasaran menurut Philip Kotler and
Amstrong, sebagaimana yang dikutip oleh Buchari Alma:
Marketing management is the analysis, planning, implementation,
and control of programs designed o create, build, and maintain
beneficial exchanges with target buyers for the purpose of
achieving organizational objectives. (Manajemen pemasaran ialah
kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi dan
mengawasi segala kegiatan (program), guna memperoleh tingkat
pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam
rangka mencapai tujuan organisasi).
Menurut Ben M. Anis: Marketing Management is the process
of increasing the effectiveness and or efficiency by which marketing
activities are

performed by

individuals or organizations.
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(Manajemen pemasaran ialah proses untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh
individu atau oleh perusahaan).
Pengertian di atas mempunyai implikasi yaitu:
1. Menekankan adanya efektivitas (memaksimalkan hasil yang
hendak dicapai yang telah ditetapkan lebih dulu) dan efisiensi
(meminimalkan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk
mencapai hasil tersebut).
2. Manajemen pemasaran ini merupakan suatu proses. Penekanan
pada

efisiensi

dan

efektivitas

erat

hubungannya

dengan

produktifitas.Produktifitas merupakan kombinasi antara afektivitas
dan efisiensi. Jika orang ingin menentukan produktifitas, maka ia
harus mengetahui hasil yang ingin dicapai (ini masalah efektifitas),
dan sumber-sumber apa yang telah digunakan (berdaya guna) serta
mendapatkan hasil yang maksimal (berhasil guna), inilah efisiensi
dan efektifitas.(Buchari Alma, op.cit., hlm. 130.)
Pendidikan adalah proses yang tanpa akhir, dan pendidikan
merupakan

proses

pembentukan

kemampuan

dasar

yang

fundamental, baik menyangkut daya pikir (daya intelektual)
maupun emosional (perasaan) yang diarahkan kepada tabiat
manusia dan kepada sesamanya (Sagala, 2009, hlm. 4)
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan

manajemen pemasaran pendidikan adalah manajemen

dengan

system

yang

berlandaskan

pada

hakikat

saling

berhubungan antara semua bidang yang membentuk kemampuan
dasar yang fundamental dan fungsional dalamm sebuah lembaga
pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang
pemasaran yang berorientasi pada konsumen.
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b) Tujuan dan Fungsi Pemasaran Pendidikan
Untuk menentukan tujuan maupun fungsi dari pemasaran
pendidikan, tentunya tidak akan dapat terlepas dari pengertian yang
telah disampaikan di atas. Adapun beberapa tujuan dari pemasaran
pendidikan adalah :
a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang produkproduk lembaga pendidikan
b. Membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga
pendidikan yang lainnya
c. Memberikan penilaian lebih kepada masyarakat dengan produk
yang di tawarkan
d. Menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan
di masyarakat
Sedangkan fungsi pemasaran pendidikan adalah sebagai
langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus
mengikuti

atau

mengimbangi

ketatnya

persaingan

dalam

memperoleh pelanggan (costumer).
c) Unsur-unsur pemasaran
Dalam pemasaran terdapat beberapa unsur, yaitu:
a. Unsur strategi persaingan
1) Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasikan dan
membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara
terpisah. Masing-masing segmen konsumen ini memiliki
karakteristik, kebutuhan produk dan bauran pemasaran
tersendiri.
2) Targeting, yaitu suatu tindakan memilih satu atau lebih
segmen pasar yang akan dimasuki.
3) Positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Tujuannya untuk
membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing
produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen.
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b. Unsur taktik pemasaran
1) Diferensiasi, berkaitan dengan cara membangun strategi
pemasaran dalam berbagai aspek di perusahaan.
2) Bauran pemasaran (marketing mix), berkaitan dengan
kegiatankegiatan mengenai produk, harga, promosi dan
tempat.
c. Unsur nilai pemasaran
1) Merk (brand), yaitu nilai yang berkaitan dengan nama atau
nilai yang dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. Jika
brand equity ini dikelola dengan baik, perusahaan yang
bersangkutan setidaknya akan mendapatkan dua hal.
Pertama, para konsumen akan menerima nilai produknya.
Mereka dapat merasakan semua manfaat yang diperoleh
dari produk yang mereka beli dan merasa puas karena itu
sesuai dengan harapan mereka. Kedua, perusahaan itu
sendiri memperoleh nilai melalui loyalitas pelanggan
terhadap merek, yaitu peningkatan margin keuntungan,
keunggulan bersaing dan efisiensi serta efektifitas kerja
khususnya pada program pemasarannya.
2) Pelayanan atau service, yaitu nilai yang berkaitan dengan
pemberian jasa pelayanan kepada konsumen.
3) Proses,

yaitu

nilai

yang

berkaitan

dengan

prinsip

perusahaan untuk membuat setiap karyawan terlibat dan
memiliki rasa tanggung jawab dalam proses memuaskan
konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung
(Fredi Rangkuti ,2005 : 48-51
d) Strategi Pemasaran Pendidikan
Dalam bidang pendidikan diperlukan dua konsep strategi
pemasaran yang dapat dipertimbangkan, yaitu :
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1) Distinctive competence, yaitu tindakan yang dilakukan oleh
lembaga pendidikan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih
baik dari pada pesaing.
2) Competitive

advantage,

yaitu

kegiatan

spesifik

yang

dikembangkan oleh lembaga pendidikan agar lebih unggul
dibandingkan dengan pesaingnya, melalui strategi differensiasi
(keunggulan bersaing disebabkan oleh pilihan startegi yang
dilakukan lembaga pendidikan untuk merebut peluang pasar).
Strategi differensiasi merupakan salah satu dari strategi pemasaran
sebagai startegi bersaing, yaitu :
1) Differensiasi adalah strategi memberikan penawaran yang
berbeda

dibandingkan

penawaran

yang

diberikan

oleh

competitor. Strategi differensiasi mengisyaratkan 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 lebih baik, brand image yang lebih unggul, dan
lain-lain.
2) Keunggulan biaya (low cost) adalah strategi mengefisiensi
seluruh biaya pendidikan sehingga lebih menarik customer
dibandingkan pesaing yang menawarkan biaya tinggi. Strategi
mengefisiensi seluruh biaya pendidikan ini fokusnya pada
pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, sehingga tidak menarik
biaya yang tinggi kepada customer.
3) Focus adalah strategi menggarap satu target khusus. Strategi
focus biasanya dilakukan untuk fasilitas ataupun jasa yang
memang mempunyai karakteristik dan kepentingan khusus.
Beberapa fasilitas misalnya hanya focus ditargetkan untuk kelas
atas sehingga semua fasilitasnya memberikan benefit dan fungsi
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yang disesuaikan dengan aturan yang ada. Fasilitas yang focus
pada

target

market

untuk

kelas

atas

biasanya

selalu

mensyaratkan kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan aturan
(Yoyon Bahtiar Irianto, 31 Agustus 2020 : 226).
e) Marketing Mix (Bauran Pemasaran)
Philip Kotler mendefinisikan marketing mix atau bauran
pemasaran sebagai serangkaian variabel yang dapat di kontrol
dan tingkat variabel yang digunakan oleh perusahaan untuk
mempengaruhi pasaran yang menjadi sasaran. Keempat unsur
atau variabel bauran pemasaran yang disebut Four P’S adalah
sebagai berikut :
1. Produk (Product)
Produk adalah keseluruhan konsep objek atau proses
yang memberikan sejumlah nilai manfaat kepada
konsumen. Mengenai kebijakan produk yang perlu
diperhatikan adalah mengenai model, merk, label dan
kemasan. Untuk itu ada beberapa kemungkinan misalnya
membuat model tertentu sebagai ciri sebagaian atau
seluruh produk yang dipasarkan perusahaan / sekolah.
Produk juga memiliki atribut, yang meliputi : merek,
kemasan, labeling, layanan pelengkap, dan jaminan.
2. Lokasi atau distribusi (Place)
Pemilihan lokasi merupakan nilai investasi yang paling
mahal, sebab lokasi bisa dikatakan menentukan ramai
atau tidaknya pengunjung. Lokasi usaha yang berada
dipinggir jalan atau tempat yang strategis cukup
menyedot perhatian pengunjung untuk sekedar melihat
lokasi dan konsep yang ditawarkan. Lokasi merupakan
faktor yang penting dalam mencapai keberhasilan
sebuah perusahaan atau sekolah, yaitu menyangkut

18

antara lain good visibility, easy access, convenience,
curb side appeal, parking.
3. Harga (Price)
Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya
termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar
memperoleh

hak kepemilikan atau pengguna suatu

barang dan jasa. Keputusan tentang harga

jual

mempunyai implikasi yang cukup luas perusahaan
maupun konsumen. Harga yang terlalu tinggi dapat
menimbulkan kemungkinan menurunnya daya saing.
Sebaliknya harga rendah dapat menyebabkan kerugian,
khususnya bila biaya meningkat. Hal ini terutama akan
menjadi masalah bagi perusahaan yang baru berdiri.
Tujuan akan sangat mempengaruhi tingkat harga jual
yang akan ditetapkan perusahaan. Adapun tujuan
penetapan harga jual adalah untuk survival, penetrasi
pasar, maksimumkan laba dalam jangka pendek,
mendapatkan

uang

secepat

mungkin,

dan

untuk

keunggulan dalam kualitas produk.
4. Promosi (Promotion)
Langkah kecil berupa promosi dalam berbagai cara
untuk meraih target pemasaran yang belum diraih.
Promosi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan
untuk mencari konsumen, bukan hanya untuk sekali
datang, tetapi juga konsumen yang akan melakukan
pembelian berulang (pelanggan). Tujuan dari promosi
adalah meningkatkan awareness meningkatkan persepsi
konsumen,

menarik

pembeli

pertama,

mencapai

persentase yang lebih tinggi untuk konsumen yang
berulang, menciptakan loyalitas merek, meningkatkan
average check, meningkatkan penjualan tertentu atau
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waktu-waktu khusus, dan mengenalkan produk baru
(Philip Kotler, Susanto AB : 2000)

B. Studi Relevan
Penelitian mengenai manajemen pemasaran jasa pendidikan
mungkin sudah ada yang meneliti akan tetapi peneliti akan meneliti
mengenai Manajemen Pemasaran Lembaga Pendidikan di Madrasah
Aliyah Swasta As‟ad Kota Jambi. Beberapa penelitian sebelumnya yang
memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Andik Sismanto pada tahun 2008 yang
berjudul Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan Lembaga Pendidikan
Tinggi Islam (Studi Kasus di IAIN Walisongo Semarang). Beliau
membahas tentang strategi, sistem promosi dan analisis dalam menetapkan
strategi pemasaran jasa pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam.
2. 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 Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta”. Hasil penelitian
menyatakan

bahwa

sekolah

ini

menggunakan

dua

cara

untuk

meningkatkan peminat layanan jasa pendidikan, yaitu :
a. pemasaran secara langsung, pemanfaatan information technology, media
cetak, dan elektronik : mengirim brosur.
b. pemasaran secara tidak langsung, 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, targeting dan juga positioning.
3.

Penelitian

yang

dilakukan

oleh

Gradus

mahasiswa

jurusan

Kependidikan Islam tahun 2009 dengan judul Manajemen Pemasaran Jasa
Pendidikan di MAN 1 Kalibawang Kulon Progo. Gradus menjelaskan
bahwa sumber daya yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Dalam

20

arti dengan sumber daya yang baik dan sempurna dia akan betul-betul
sempurna dalam berprosesnya. Berproses dalam mendidik anak didik
sesuai dengan potensi yang dimilikinya karena dalam suatu lembaga
madrasah yang dikatakan sempurna ialah apabila input, proses, dan output
nya sempurna dan bagus.
Adapun perbedaan dan persamaan dari hasil penelitian antara
ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
antara lain :
a) Persamaan dari hasil penelitian Andik Sismanto,Dedik Fatkul
Anwar, Gradus dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah
sama sama membahas tentang manajemen pemasaran pendidikan.
b) Perbedaan yaitu penelitian Andik Sismanto, Dedik Fatkul Anwar,
Gradus meneliti tentang membahas tentang strategi, sistem
promosi dan analisis dalam menetapkan strategi pemasaran jasa
pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam. Menggunakan
dua cara untuk meningkatkan peminat layanan jasa pendidikan,
yaitu : a. pemasaran secara langsung, pemanfaatan information
technology, media cetak, dan elektronik : mengirim brosur. b.
pemasaran secara tidak langsung, 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, targeting dan juga positioning.
Sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti lebih
memfokuskan kepada manajemen pemasaran, strategi pemasaran
yang digunakan, dan kendala dalam pemasaran di Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi, berdasarkan sepengetahuan peneliti
belum ada peneliti lain yang melakukan penelitian di sekolah
tersebut.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,
maksudnya data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga
tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis
selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.
(Sugiyono,2017,hlm.7)
Saldana dalam Sugiyono (2017,hlm.6) menyatakan bahwa penelitian
kualitatif merupakan payungnya berbagai metode penelitian naturalitik dalam
kehidupan sosial. Data atau informasi yang berupa teks hasil wawancara,
catatan lapangan, dokumen, bahan-bahan yang bersifat visual seperti artifacts,
foto-foto, video, data dari internet, dokumen pengalaman hidup manusia
dianalisis secara kualitatif (nonkuantitatif).
Denzin dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong (2011,hlm.5) menyatakan
bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah,
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan
jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para
penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar
hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang dimanfaatkan
untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam
penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara,
pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.
Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal
itu merupakan penelitian dan memanfaatkan wawancara terbuka untuk
menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu
atau sekelompok orang. Ternyata definisi ini hanya mempersoalkan satu
metode yaitu wawancara terbuka, sedang yang penting dari definisi ini
mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan,
perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang (lexy J.
Moleong,2011,hlm.5)
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Melalui

pendekatan kualitatif ini

diharapkan dapat

memberi

pengetahuan tentang manajemen pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah
Aliyah Swasta As‟ad Kota Jambi, studi kualitatif dengan pendekatan yang
sesuai dengan keadaan aslinya. Penelitian ini menuntut akan mengumpulkan
data pada setting yang sebenarnya atau alamiah berdasarkan konsep cara kerja
tersebut, peneliti akan tetap berusaha agar kehadiran peneliti tidak merubah
situasi dan prilaku subjek yang akan diteliti.
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting/tempat
Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang
di rencanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian.
Objek penelitian ini menurut Spadley di sebut “ social situation” atau
situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku
(actors), aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono,
2017, hlm 49).
Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah As‟ad yang
beralamatkan di Jalan Jl. KH. A. Qodir Ibrahim, No.45, Kelurahan Olak
Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kabupaten Kota Jambi.Alasan
peneliti melakukan penelitian di sekolah ini adalah untuk mencari
kebenaran tentang manajemen pemasaran lembaga pendidikan yang ada
di sekolah tersebut. Selain itu, sekolah ini merupakan salah satu sekolah
yang menarik untuk dilakukan penelitian tentang pemasaran lembaga
pendidikan.Alasan pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan beberapa
pertimbangan, yaitu :
a) keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dari segi tenaga
dan efesiensi waktu.
b) situasi social, sebelum mendapat izin formal untuk memasuki
sekolah tersebut peneliti telah mengadakan komunikasi informal
dengan salah satu guru yang mengajar di Madrasah Aliyah As‟ad
Tersebut.
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2. Subjek penelitian
Penelitian ini menggunakan purposive sampling yang mana teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap
paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai
penguasa

sehingga

akan

memudahkan

peneliti

menjelaskan

obyek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2017, hlm. 95-96)
Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan memberikan
informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti seperti kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, dan tenaga pendidikMadrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi. Maka ditetapkan key informan/informan kunci adalah kepala
sekolah. Sedangkan Ketua pelaksana penerimaan peserta didik baru dan
Kepala Staf TU Madrasah dijadikan sebagai informan tambahan.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a) Data primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017, hlm. 104). Data primer disini
adalah data yang berupa informasi, peristiwa atau tindakan yang
berkaitan dengan sekolah/madrasah, khususnya yang berkaitan dengan
Manajemen Pemasaran Lembaga Pendidikan di Madrasah Aliyah
As‟ad Kota Jambi. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data primer
dari kepala sekolah, Ketua pelaksana penerimaan peserta didik baru,
dan Kepala staf TU Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
Data yang dikumpulkan melalui observasi yaitu :
1) Mengamati manajemen pemasaran lembaga pendidikan di
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
2) Mengamati factor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan
manajemen pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah
As‟ad Kota Jambi
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3) Mengamati

strategi

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan

manajemen pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliya
As‟ad Kota Jambi
Data yang dikumpulkan melalui wawancara yaitu :
1) Bagaimana manajemen pemasaran lembaga pendidikan di
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi?
2) Apa saja factor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan
manajemen pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah
As‟ad Kota Jambi?
3) Bagaimana

strategi

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan

manajemen pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah
As‟ad Kota Jambi ?
b) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan
atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah
terdapat dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-refernsi atau
peraturan (literature laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki
relevansi dengan fokus permasalahan penelitian).Sumber data dapat
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan
tentang masalah penelitian. (Sugiyono, 2011, hal. 226)
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang yang diambil
mengenai gambaran umum di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi,
seperti :
1) Bagaimana keadaan historis dan geografis sekolah
2) Bagaimana struktur organisasi sekolah
3) Bagaimana keadaan sarana dan prasarana sekolah
4) Bagaimana keadaan guru, karyawan dan siswa
c) Sumber Data
Sumber data utama dari penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu
sumber data berupa manusia, peristiwa/keadaan dan dokumen penting
lainnya yang berhubungan dengan subjek penelitian seperti:
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a) Sumber data berupa manusia yaitu kepala sekolah, ketua pelaksana
penerimaan peserta didik baru dan ketua staf TU di Madrasah Aliyah
As‟ad Kota Jambi.
b) Sumber data berupa peristiwa/keadaan yaitu manajemen pemasaran
lembaga pendidikan
c) Sumber data berupa dokumen yaitu arsip, dokumen resmi, dan hal
yang berkaitan dengan program pembinaan profesionalitas tenaga
pendidik.
Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Kepala sekolah
Data atau informasi yang peneliti terima dari kepala sekolah adalah
mengenai manajemen pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi tersebut, strategi yang digunakan dalam
meningkatkan manajemen pemasaran lembaga pendidikan, factorfaktor yang di hadapi dalam melaksanakan manajemen pemasaran
lembaga pendidikan. Kemudian bagaimana planning kedepannya
untuk meningkatkan manajemen pemasaran lembaga pendidikan.
2) Ketua pelaksana penerimaan peserta didik baru
Data atau informasi yang peneliti terima dari Ketua pelaksana
penerimaan peserta didik baru yaitu sama dengan informasi yang
peneliti terima dari kepala sekolah karena pada dasarnya melakukan
manajemen yang sama dan saling bekerja sama.
3) Kepala Staf TU madrasah
Data atau informasi yang peneliti terima dari Kepala Staf TU madrasah
yaitu sama dengan informasi yang peneliti terima dari kepala sekolah
karena Kepala staf TU Madrasah dalam hal ini merupakan elemen
penting di dalam sebuah lembaga pendidikan.
4) Arsip, dokumen, kejadian dan peristiwa
Data atau informasi yang peneliti kumpulkan dari arsip, dokumen,
kejadian dan peristiwa yaitu histori sekolah, keadaan umum sekolah
dan bagaimana keadaan belajar mengajar peserta didik.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2017, hlm. 104) mendefinisikan teknik pengumpulan data
merupakan 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 yang ditetapkan.Teknik pengumpulan data dapat
dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan
dokumentasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1) Observasi
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta
pencatatan secara sistematis. Menurut Arikunto dalam Gunawan
(2015, hlm. 143) observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis
tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan
pengamatan dan pencatatan. Hal ini dapat membantu peneliti untuk
mengumpulkan

data

dan

mengetahui

bagaimana

manajemen

pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota jambi.
2) Wawancara
Esterberg dalam Sugiyono (2017, hlm. 114) menyatakan bahwa
wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu

topik

tertentu.

Wawancara

digunakan

sebagai

teknik

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam.
Stainback dalam Sugiyono (2017, hlm. 114) mengemukakan
bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal
yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan
dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan
melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara
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terstruktur dengan kepala sekolah, staf tata usaha sekolah, dan tenaga
pendidik Madrasah Aliyah As‟ad Kota jambi.
Sebelum

melakukan kegiatan wawancara, peneliti terlebih

dahulumembuat pedoman wawancara agar proses tetap terfokus dan
tidak keluardari konteks yang menjadi tujuan utama peneliti yaitu
mendeskripsikan manajemen sarana dan prasarana. Wawancara yang
dilakukan bersifat terbuka dan fleksibel, sementara itupedoman
wawancara hanya digunakan sebagai acuan.
3) Dokumentasi
Sugiyono

(2017,

hlm.

124)

mendefinisikan

dokumentasi

merupakan catatanperistiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk

tulisan,

gambaratau

karya-karya

monumental

dari

seseorang. Data-data dokumentasi yang diteliti adalah: Historis dan
Geografis, Struktur Organisasi, Jumlah tenaga pendidik dan karyawan
serta Jumlah siswa Madrasah Aliyah As‟ad Kota jambi.
E. Teknik Analisis Data
Analisis
(2011,hlm.280),

data

menurut

adalah

Patton

proses

dalam
mengatur

Lexy

J.

urutan

Moleong
data,

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian
dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang
signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari
hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.
Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2011,hlm.280)
mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara
formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide)
seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan
bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Jika dikaji, pada dasarnya
definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan
yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan
demikian, definisi tersebut dapat disintesiskan menjadi :Analisis data
adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,
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kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarakan oleh data.
a) Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan
sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data
yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu
perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila
diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik,
seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek
tertentu. (Sugiyono, 2017, hlm. 134-135)
Pada tahap reduksi data, peneliti merekam data lapangan dalam
bentuk catatan-catatan lapangan, menafsirkan, dan menyeleksi masingmasing data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.
Penelitian mengenai manajemen pemasaran lembaga pendidikan
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi. Dengan wawancara dan observasi
yang

kemudian

peneliti

menganalisis

dengan

memilih,

menggolongkan, dan membuang data yang dianggap kurang penting
serta mengorganisir data-data tersebut sehingga data tersebut dapat
tersajikan sebagaimana mestinya.
b) Data Display (Penyajian Data)
Setelah data

direduksi, maka langkah selanjutnya

adalah

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan

dalam

bentuk

antarkategori, dan sejenisnya.

uraian

singkat,

bagan,

hubungan
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Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2017, hlm.
137). Penyajian data terkait dengan manajemenpemasaran lembaga
pendidikan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi, yang telah di reduksi
sebelumnya melalui data yang telah tersedia.
c) Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
(Sugiyono, 2017, hlm. 141)
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum pernah
ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang
sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti
menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis
atau teori (Sugiyono, 2017, hlm. 142). Hasil dari penyajian data dapat
diambil

kesimpulan

tentang

manajemen

pemasaran

lembaga

pendidikan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1) Triangulasi sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya
kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data
yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan
yang menguasai, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok
kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan
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seperti

dalam

penelitian

kuantitatif,

tetapi

dideskripsikan,

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan
mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah di
analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan
selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data
tersebut.(Sugiyono, 2017, hlm. 191).
2) Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek
dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga
teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang
berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada
sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data
mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena
sudut pandangnya berbeda-beda.(Sugiyono, 2017, hlm. 191).
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G. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan penulisan laporan penelitian ini, disusun
serangkaian kegiatan penelitian yang dijadwalkan sebagai berikut :
Tabel 2

N

Jenis

o

Kegiatan

April

Mei

Juli

September

Novembe
r

Desember

Maret

April

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Pengajuan
1 Judul



Proposal

2

Penyusunan
Proposal

        

Pengajuan
3

Dosen
Pembimbin



g

4

5

6

7

8

9

Seminar
Proposal
Perbaikan
Proposal
Pengajuan
Izin Riset
Pengumpula
n Data
Konsultasi
Bimbingan
Agenda
Skripsi



  



        

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1.

Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi
Madrasah

sebagai

salah

satu

komponen

penyelenggaraan

pendidikan di Jambi telah mengalami banyak perkembangan marilah kita
simak kebelakang pada tahun 1915 ( 100 tahun silam ) dimana sarana
pendidikan Islam (Madrasah) banyak yang tumbuh dan berkembang dengan
jumlah yang cukup banyak, namum patut disayangkan jika saat ini Madrasah –
madrasah tersebut banyak yang tidak aktif lagi. Ada banyak faktor
penyebaknya antara lain karena Madrasah tersebut masih bersistem sangat
sederhana dan tanpa memasukkan mata pelajaran umum sebagai salah satu
bidang studinya, padahal hal – hal diatas merupakan salah satu tuntutan zaman
dalam dunia pendidikan. Faktor lainnya adalah mungkin karena kekonsistenan
Pendiri / pengurus Madrasah tergadap kurikulum pendidikannya yang
mengkhususkan pada pendidikan ke islaman sehingga madrasah tersebut
kurang diminati seiring dengan perkembangan zaman.Hal demikian terus
berlangsung hingga awal era kemerdekaan, hal tersebut diatas tentunya
merupakan sebagian dari faktor penyebab mendegnya perkembangan
madrasah. Ada banyak hal lain yang tentunya berperan terhadap hal tersebut
diatas baik faktor intern madrasah maupun faktor ekstrern.
K.H.Abdul

Qodir

Ibrahim,seorang

„ulama

terkemuka

dan

berfikiran maju dikala itu mengemukakan bahwa apabila dunia pendidikan
Islam (madrasah) terus dibiarkan tanpa adanya pembaharuan dan perbaikan
sistem pendidikan, maka dunia pendidikan Islam khususnya di Jambi akan
menghadapi masa yang suram, nyatanya hal tersebut memang terbukti dimana
pada saat ini banyak madrasah yang tidak atau kurang berfungsi lagi.
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Jika kita berbicara tentang sejarah dan perkembangan Pondok
Pesantren As‟ad, maka hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan Langgar Putih
yang banyak mempengaruhi keberadaan Pesantren yang kita cintai ini.Langgar
Putih berlokasi di Kelurahan Ulu Gedong, didirikan pada tahun 1868 oleh Asy
Syekh khotib Mas‟ud, selain sebagai tempat peribadatan masyarakatan Ulu
Gedong dan masyarakat seberang Kota Jambi, Langgar Putih juga dijadikan
sebagai sarana pendidikan Agama Islam. Setelah beliau wafat ditahun 1889, usaha
beliau dilanjutkan oleh keponakannya sekaligus anak angkatnya yaitu Al‟Alimul
‟Allamah Syekh Abdul Majid Jambi, yang pada waktu belajarnya di Mekkah
seangkatan dengan Syekh Ahmad Khotib Minang Kabau.
Pada masa Syekh Abdul Majid Jambi inilah dilanggar Putih mulai
mengadakan pengajian kitab kuning di daerah kesultanan Jambi dan berlangsung
hingga tahun 1904, karena beliau harus hijrah ke Mekkah guna menghidari dari
penangkapan penjajah Belanda.Hal tersebut karena selain sebagai seorang guru
beliau juga menjabat sebagai penasehat Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
Di Mekkah beliau kembali membuka pengajian dirumah kediamannya
di kampung Samiyah, diantara muridnya adalah :
1.Al‟Alimul‟Allamah Syeh Ahmad Syukur, Pendiri Madrasah Sa‟adatuddaren
Tahtul Yaman.
2.Al‟Alimul‟Allamah Syeh Haji Ibrahim Abdul Majid Jambi, pendiri Madrasah
Nurul Iman Ulu Gedong.
3.Al‟Alimul‟Allamah Syeh Haji Abdus Shomad Khop,Penghulu yang pertama.
4.Al‟Alimul‟Allamah Syeh Kms. H.M. Sholeh, pendiri Madrasah Nurul Islam
Tanjung Pasir.
5.Al‟Alimul‟Allamah Syeh Haji Usman,pendiri Madrasah Al Jauharain
Tanjung Johor.
6.Al‟Alimul‟Allamah Syeh Jamil Jano, di Jano Sumatera Barat.
7.Al‟Alimul‟Allamah Syeh Sulaiman Ar-Rosuli Candung.
8.Al‟Alimul‟Allamah Syeh Alwi bin Ahmad Syihab, Sungai Asam Jambi.
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Pengajian di Langgar Putih kembali dibuka oleh Al‟Alimul‟Allamah Syeh
Haji Ibrahim Putra Al‟Alimul‟Allamah Syeh Haji Abdul Majid Jambi yang
mendirikan Madrasah Nurul Iman Ulu Gedong. Langgar Putih ini berfungsi sebagai
lembaga pendidikan kembali pada tahun 1946 hingga tahun 1951 oleh K.H. Abdul
Qodir Ibrahim.
Pada tahun 1369 H, tepat tanggal 26 Jumadil Awwal 1369 H dan selesai pada
tanggal 26 Dzulqo‟idah 1370 H bertepatan tanggal 29 Agustus 1951 M,dengan
disertai niat yang baik dan semangat yang kuat dalam menghadapi rintanganrintangan baik yang

datangnya dari pihak yang tidak setuju dengan kehadiran

Perguruan /Pondok Pesantren As‟ad (Ma‟hadul As‟ad) ini ataupun rintangan berupa
biaya, namun berkat inayah dan hidayah Allah SWT maka pada tahun 1951 berdirilah
sebuah gedung permanen berukuran 3x17 meter yang terletak diatas lahan seluas 1½
Ha dan pembangunan di Pondok Pesantren As‟ad ini berkembang dengan pesat,
terbukti dengan banyaknya gedung yang telah dibangun pihak Yayasan pada saat ini.
Tapi, faktor kurang luasnya lahanlah yang menjadi permasalahan pokok pihak
Yayasan untuk membangun lokal/ruang yang lebih banyak untuk mendukung proses
bekajar mengajar di perguruanAs‟ad.
Adapun tujuan Perguruan/Pondok Pesantren As‟ad didirikan adalah untuk
membantu pemerintah dalam mengadakan sarana pendidikan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, baik dibidang ilmu pengetahuan Islam maupun ilmu pengetahuan
umum. Setelah para santri menamatkan pendidikannya baik ditingkat SD/Ibtidaiyah,
Tsanawiyah ataupun Aliyah di Perguruan As‟ad,mereka dapat meneruskan
pendidikannya baik di sekolah umum atau di Perguruan Tinggi Umum dan Swasta
lainnya. Hal ini dikarenakan semua tingkat Sekolah /Madrasah di Perguruan As‟ad
berstatus telah terakreditasi.
Untuk memperlancar laju roda Perguruan As‟ad ini, baik dalam hubungan
intern Pondok ataupun hubungan ekstern, maka dibentuklah suatu badan atau
Yayasan yang semula diberi nama Yayasan Asrama As‟ad dengan akte notaris
tertanggal 3 Mei 1958 nomor 62/1958.
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Susunan pengurusnya diketuai oleh K.H.A. Qodir Ibrahim yang juga menjadi
Mudir/Nadzir atau pengasuh Perguruan As‟ad.Kemudian tanggal 20 April 1963
dirubah dengan nama Yayasan Perguruan/Asrama As‟ad dengan akte notaris nomor
16/1963 dan K.H.A. Qodir Ibrahim meninggaltahun 1970, jabatan ketua dipegang
oleh kakak kandungnya K.H.M. Yusuf Ibrahim, sedangkan mudir dipegang oleh K.H.
Nurdin Abdul Ghoni. Pada tanggal 23 Mei 1979 susunan Pengurus Yayasan
diperbaharui lagi, begitu pula nama Yayasan dirubah dengan nama Yayasan
Perguruan As‟ad. Jabatan ketua Yayasan merangkap nadzir dijabat oleh Drs. M.
Hasan K.H.A. Qodir dengan akte Yayasan nomor 28/1979.setelah Drs. M. Hasan
meninggal pada tahun 1985 beliau diganti oleh H.M. Najmi Qodir.
Tabel 3 Daftar Ketua Yayasan Perguruan As‟ad
Ketua Yayasan Perguruan As’ad dari Masa ke masa
1

K.H.A. Qodir Ibrahim (1951-1970),sebagai mudir sekaligus nadzir.

2

K.H.M. Yusuf Ibrahim (Ketua Yayasan) dan K.H. Nurdin Abdul Ghoni
(Mudir),tahun 1970-1979.

3

Drs. M. Hasan K.H.A. Qodir (1979-1985).

4

K.H.M. Najmi Qodir (1985- sekarang).

(Dokumentasi 19 Desember 2020)
Yayasan Perguruan As‟ad mengasuh beberapa lembaga pendidikan yang hingga
saat ini masih aktif ;
1) SD Islam ( SDI ) As‟ad didirikan pada tahun 1960,
2) Madrasah Ibtida‟iyah ( MIS ) Putra didirikan pada 1968,
3) Madrasah Ibtida‟iyah ( MIS ) Putri I didirikan pada 1969,
4) Madrasah Ibtida‟iyah ( MIS ) Putri II berlokasi di Kampung Tengah
didirikan tahun 1972,
5) Madrasah Tsanawiyah Putra didirikan pada tahun 1951,
6) Madrasah Tsanawiyah Putri didirikan tahun 1988,
7) Sekolah Menengah Pertama ( SMP Islam ) As‟ad didirikan tahun 1983,
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8) Madrasah Aliyah Putra didirikan pada tahun 1951 yang telah mengalami
bermacam perubahan nama,Madrasah Aliyah Putri yang didirikan tahun 1985.
9) Ma‟had Aly Syekh Ibrahim
Selain Madrasah / Sekolah tersebut diatas yang masih aktif, Yayasan
Perguruan As‟ad juga pernah mendirikan berbagai macam lembaga,yang karena suatu
hal akhirnya ditutup atau beberapa diantaranya dinegerikan anatara lain :
1) Taman Kanak – Kanak ( TK )
2) Madrasah Wajib Belajar ( MWB )
3) Madrasah Ibtida‟iyah cabang Pulau Pandan
4) Madrasah Tsanawiyah Negeri Olak Kemang
5) Madrasah Aliyah Negeri Olak Kemang (dinegerikan pada tahun 1969)
6) Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin
Jambi dinegerikan tahun 1967 yang berlokasi di Telanaipura Jambi. Sekarang
beralih nama menjadi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Kegiatan Extrakurikuler Siswa/Santri Madrasah Aliyah Swasta As‟ad
1) Kegiatan Pelajaran Kurikulum ( formal )
2) Kajian Kitab Kuning
3) Pembinaan Bahasa Arab – Inggris
4) Pembinaan Da‟i – Da‟iyah
5) Pembinaan Jurnalistik ( Majalah Sekolah )
6) Drum Band
7) Pembinaan Olah Raga (PSPA)
8) Keorganisasian ( OSIS ) ( ISAPPA )
9) Ketrampilan Membatik
10) Kepramukaan
11) Kaligrafi
12) Nasyid
13) Paskibraka
14) Dan lain – lain
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2. Geografis Madrasah Aliyah As’ad Kota Jambi
Pondok pesantren As‟ad hingga sekarang ini masih merupakan sebuah
pesanren yang digemari, terutama oleh masyarakat sekitarnya. Lokasi pesantren ini
terletak dikeluarahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.
Kelurahan Olak Kemang merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan
masyarakat kecamatan Danau Teluk, sehingga dijadikan sebagai ibu kota
kecamatan. Jarak antara Olak Kemang dengan ibu kota provinsi diperkirakan sekitar
11 km, untuk mencapai lokasi dapat di tempuh dengan melalui jalan darat
(mobil,motor). Dan jembatan gantung gentala dengan berjalan kaki, dan melalui
jembatan aur duri maupun jalur sungai.
Lokasi Madrasah Aliyah As‟ad Olak Kemang Kota Jambi merupakan bagian
dari Pondok Pesantren As‟ad yang terletak di Jl.K.H. Hasan Anang di pinggir jalan
raya antara Olak Kemang dengan Danau Kedap, atau lebih jelas berhadapan dengan
Madrasah Aliyah Negeri 1 Olak Kemang Kota Jambi. Seiring berkembangnya
daerah perkantoran maka daerah sekitar pesantren pun mengalami kemajuan baik
dari segi aktivitas jumlah penduduknya maupun bagian dari bangunan pondok
tersebut yang membuka cabang baru dan berpisah Madrasah Aliyah As‟ad dengan
Madrasah Tsanawiyah-nya yang berlokasi baru, atau dikenal dengan nama lainya
yaitu Kampus Ma‟had Aly Pondok Pesantren As‟ad Olak Kemang Kota Jambi.
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Danau Teluk
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan MAN 1 Olak Kemang
c. Sebelah Barat Berbatasan Rumah Warga
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Warga

3. Visi, Misi, Motto, dan Tujuan Madrasah Aliyah As’ad Kota
Jambi
1. VisiMadrasah
“Mengasah Fikir, Menggali Hati dan Berprestasi Berdasarkan Iman dan
Taqwa serta Berbudaya Islami”
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2. Misi Madrasah
a. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama islam
b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga semua
siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
c. Menumbuhkan semangat berprestasi dalam kompetisi secara jujur dan
intensif kepada seluruh warga madrasah.
d. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya,
baik dibidang akademik maupun non akademik, sehingga dapat
dikembangkan secara lebih optimal.
e. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga
madrasah.
f. Menumbuhkan rasa memilki bagi warga madrasah atas kemajuan madrasah
yang telah lalu atau yang akan dicapai.
3. Motto Madrasah
a. Malu bila tak Beerprestasi, tak Berbudaya dan tak Mengamalkan ajaran
agama Islam.
b. Belajar dan bekerja keras (BBK).
4. Tujuan madrasah
a. Menciptakan insan yang berilmu ilmiah dan beramal amaliah yang
berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan agama.
b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan belajar mengajar (KBM)
c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan.
d. Membantu pemerintah dibidang pendidikan masyarakat.
e. Meningkatkan kualitas lulusan peserta didik dan mendorong siswa untuk
melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi.

4. Keadaan Status Madrasah Aliyah As’ad Kota Jambi
1. Nama Madrasah
2. Alamat

: MADRASAH ALIYAH AS‟AD
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Jalan

: JL.K.H.Abdul Qodir Ibrahim No.45, I
: JL.K.H.Husin Baraqbah, II

Kelurahan / Desa

: Kelurahan Olak Kemang.

Kecamatan

: Danau Teluk

Kabupaten / Kota

: Kota Jambi

Provinsi

: Jambi

Nomor Telephone

: 0741. 580854 - 581207

Nomor Kode Pos

: 36262

Status Madrasah Lama

: Terakreditasi ( B )

Status Madrasah Sekarang

: Terakreditasi ( A )

3. Kepala Madrasah

: 1. H.M.NADJMI K.H.ABDUL QODIR
: 2. DRS.MUHAMMAD ZAKI
: 3. H.ABDUL LATIF MUHAMMAD,BA
: 4. H.ABDUL QADIR JAILANY, S.Ag

No. Telp / HP.
4. N S M baru

: 0741 – 581207 / 0813366849999
: 131215710018

N S M lama

: 312157106060

N P S N baru

: 69726453

N P S N lama
NPWP

: 10504766
: 00.427.284.5-331.000

5. Madrasah di buka

: 1951

6. Waktu Penyelenggaraan

: Pagi, Pukul 07,15 s/d 13,30

7. Tempat Penyelenggaraan

: Pondok Pesantren As‟ad Olak Kemang
: Kec. Danau Teluk Kota Jambi

8. Tahun didirikan

: 1951 Pondok Pesantren As‟ad
: 1976 Madrasah Aliyah As‟ad

9. SK Izin Pendirian

: No.28/ 1979. Tanggal, 13 Mei 1979

SK Izin Operasional

: W.e/6/KPTS/PP.03.2/87/1992

Tanggal SK Operasional

: 19 Desember 1992
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10. Jenjang Akreditasi Menurut SK
a. Terdaftar

: D/W.e/MA/0009/1992
: tanggal, 30 Desember 1992

b. Diakui

: B/E.IV/MA/0426/1994
: tanggal, 25 Januari 1995

c. Terakreditasi

: No. C / KW.05.4/ MA/ 0009 / 2005
: Status Terakreditas ( CUKUP ) nilai
: ( 378,45 )
: tanggal, 21 Februari 2005

d. Terakreditasi

: No. 87.B5 / BAP-S/M/X/ 2010
: Status Akreditasi ( B ) nilai : 70,26
( Tujuh Puluh Koma Dua Puluh Enam ):
Tanggal, 26 Oktober 2010

e. Terakreditasi Terakhir

: No.341/BAP-S/M/XI/JBI/2017
: STATUS Akreditasi ( A ) Nilai: 91
( Sembilan Puluh Satu )
: Tanggal, 20 November 2017

11. Nama Penyelenggara / Yayasan

: Yayasan Perguruan As‟ad

Alamat Lama

: Jl.K.H.Abdul Qodir Ibrahim No.45
Olak Kemang Kec.Danau Teluk Kota
Jambi.

Alamat Baru / Sekarang

:Jl. K.H.Ahmad Husein AlBaraqbah
Olak Kemang Kec.Danau Teluk Kota
Jambi

Akte Pendirian

: 8 / 1998 tanggal, 13 Mei 1979

41

5. Keadaan Guru dan Pegawai Madrasah Aliyah As’ad Kota Jambi
Guru atau tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan salah satu
faktor pendidikan yang menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu kegiatan baik
pembelajaran dikelas hingga kegiatan organisasi ekstrakurikuler pada lembaga
pendidikan
1) Data Guru/Pegawai Madrasah Aliyah Swasta As‟ad Olak Kemang Kota Jambi
GURU :
a. LAKI – LAKI

=

26 ORANG

b. PEREMPUAN =

13

ORANG

JUMLAH

39

ORANG

=

PEGAWAI :
c. LAKI – LAKI

= 18

d. PEREMPUAN =
=

23

5

ORANG
ORANG

ORANG

2) Data Pendidikan Guru/Pegawai Madrasah Aliyah Swasta Olak Kemang Kota
Jambi
PENDIDIKAN SLTP / SLTA

=

PENDIDIKAN S.1

= 31 ORANG

PENDIDIKAN S.2

=

= 39

2 ORANG

6 ORANG

ORANG

Tabel. 4 Daftar Nama-nama Guru Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi

NO

NAMA GURU

TANGGAL LAHIR

JABATAN

1

H.Abdul Qadir Jailany, S.Ag

22 Oktober 1971

Guru Balaqhah

2

H.A.Dumyati Ishaq, S.Pd.I

01 Maret 1955

Guru P P K N

3

Fathur rahman, S.Pd.I, M.Pd.I

27 Oktober 1965

Guru Bahasa Indonesia
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4

Drs.M.Yusuf Abdullah

27 Pebruari 1954

Guru Seni Budaya

5

Drs.Fauzi, MS

04 Agustus 1960

Guru S K I

6

Erkhami, S.Pd.I

08 Oktober 1972

Guru Fiqih

7

Hafizoh, S.Ag

07 Mei 1972

Guru Bahasa Arab

8

Retning Restiana, S.Pd

31 Maret 1971

Guru Bahasa Inggris

9

Darussalam, S.Pd

19 Januari 1979

Guru Ekonomi

10

Eli Nurlaili, S.Ag

16 Maret 1972

Guru Sejarah

11

Mahfudhin, S.Ag

10 Desember 1973

Guru Sosiologi

12

Tamsir, M.Pd.I

29 Agustus 1969

Guru Aqidah Akhlaq

13

Pahrul rozi, S.Pt

03 April 1973

Guru Matematika

14

Susilowati, S.Pd.I

14 April 1985

Guru Biologi

15

Nurma Chatib, S.Pd,I

02 Agustus 1960

Guru Qur’an Hadis

16

Drs. Abdul Basit

25 Januari 1966

Guru Matematika

17

Drs. Jailani

26 Maret 1963

Guru Qur’an Hadis

18

Zuhratul Aini, S.Pd

12 Maret 1984

Guru Bahasa Indonesia

19

M. Amin Husin, M.Pd.I

10 April 1970

Guru Hadis

20

Havis Munzir, S.Pd

07 Juni 1965

Guru Penjaskes

21

Dlomiri, S,Pd

24 Oktober 1965

Guru Geografi
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22

Desi Susanti, SE

24 Mei 1976

Guru Ekonomi

23

Nurmilah, S.Pd

02 Juni 1970

Guru Fisika

24

Ully Af’idah, S.Pd. M.Pd

14 Juli 1987

Guru Fisika

25

KH.Usman, HM

31 Desember 1933

Guru K T Agama

26

KH.A.Ramzi Sulaiman

20 Desember 1946

Guru Hadis

27

Thohirotuddiniyah, S.Pd.I

14 Oktober 1989

Guru Bahasa Inggris

28

Nurkomariah, LC

27 Mei 1988

Guru T T Tahfiz

29

A.Rahman Thaat, S.Pd.I

04 April 1985

Guru T T Tahfiz

30

Kamilin, S.Pd.I

23 Juni 1984

Guru Penjaskes

31

Al Muthahhiri, S.Sy.S.IF

20 Nopember 1989

Guru Nahwu-Shorof

32

Irma Suryani, S.Ag

30 Agustus 1975

Guru Aqidah Akhlaq

33

Safaruddin, LC

07 Mei 1987

Guru Nahwu-Shorof

34

Drs. Edi Sunarto

24 April 1964

Guru Seni Budaya

35

Novye Sastriani, S.Pd

03 Agustus 1984

Guru Kimia

36

Ahmad Farid Wajdi, LC. MA

37

Muhammad Sibawaihi, M.HI

20 Juli 1990

Guru Tauhid

38

Rila, S.Pd

18 April 1993

Guru Bimbingan Konseling

39

Pathurrahman, S.Sy. S.IF

24 Juli 1992

Guru K T Agama

(Dokumentasi 19 Desember 2020)

Guru Balaqhah
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Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dipahami bahwa jumlah guru di MAS
As‟ad Olak Kemang Kota Jambi yaitu berjumlah 39 orang dengan keterangan tempat
tanggal lahir dan jabatan sebagai tenaga pendidik. sebagaimana demikian jumlah
seluruuh guru di MAS As‟ad Olak Kemang Kota Jambi.
3) Daftar Nama-nama Pegawai berdasarkan jabatannya Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi
Tabel. 5 Daftar Nama-nama Pegawai Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi

NO

NAMA GURU

TANGGAL LAHIR

JABATAN

1

H.Abdul Qadir Jailany,S.Ag

22 Oktober 1971

Kepala Madrasah

2

H.A.Dumyati Ishaq,S.Pd.I

01 Maret 1955

Waka Kurikulum

3

Fathurrahman, S.Pd.I, M.Pd.I

27 Oktober 1965

Waka Kesiswaan

4

Drs. Fauzi. MS

04 Agustus 1960

Bendahara

5

Drs. M.Yusuf Abdullah

27 Pebruari 1954

Kepala Tata Usaha

6

Zainul Havis. S.Kom

01 Januari 1981

Staf Program

7

Darussalam, S.Pd

19 Januari 1979

Staf Kepegawaian

8

Kamilin, S.Pd.I

23 Juni 1984

Staf ADM / Imfetaris

9

Rahmad Kurniawan. S.Kom

07 Agustus 1989

Staf ADM/ Siswa

10

Rila, S.Pd

18 April 1993

Bimbingan Konseling

11

Kafi Kurniati, S.IP

27 Juli 1989

Staf Kepustakaan

12

Drs. Abdul Basit

25 Januari 1966

Kepala Kepustakaan

13

Hendri Muhammad

04 September 1977

Pegawai
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14

Ahmad Afandi

17 Juni 1984

Pegawai

15

Susilowati, S.Pd.I

14 April 1985

Pegawai

16

Retning Restiana, S.Pd

31 Maret 1971

Pembina Pramuka

17

Havis Munzir, S.Pd

07 Juni 1965

Pembina Pramuka

18

Hafizoh, S.Ag

07 Mei 1972

Pembina OSIS

19

Mahfudhin. S.Ag

10 Desember 1973

Pembina OSIS

20

Puadi Rahman

22 Juli 1972

SATPAM

21

Ismail Fauzi

01 Juli 1956

SATPAM

22

M. Yusman Yusuf

23

A.Rahman

Pegawai Piket
04 Juni 1960

Pegawai Piket

(Dokumentasi 19 Desember 2020)
Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat dipahami bahwa jumlah pegawai/karyawan
di MAS As‟ad Olak Kemang Kota Jambi yaitu berjumlah 23 orang dengan
keterangan tempat tanggal lahir dan jabatan di madrasah. sebagaimana demikian
jumlah seluruuh guru di MAS As‟ad Olak Kemang Kota Jambi.

6. Keadaan Siswa-siswi Madrasah Aliyah As’ad Kota Jambi
2020/2021
Keberadaan siswa-siswi Madrasah Ah liyaAs‟ad Olak Kemang Kota Jambi juga
merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di
madrasah, di samping guru dan pegawai. Tanpa siswa maka penyelenggaraan
pendidikan dan pembelajaran tidak akan terlaksana. Siswa adalah objek untuk
mencapai tujuan pendidikan.Adapun keadaan siswa di Madrasah Aliyah As‟ad Olak
Kemang Kota Jambi adalah sebagai berikut:
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Kelas. X.A

=

40

ORANG

Kelas. X.B

=

40

ORANG

Kelas. X.C

=

27

ORANG

Kelas. X.D

=

40

ORANG

Kelas X. E

=

34

ORANG

Kelas X.F

=

38

ORANG

JUMLAH

=

219

ORANG

Kelas. XI. A

=

24

ORANG

Kelas. XI. B

=

39

ORANG

Kelas. XI. C

=

26

ORANG

Kelas. XI. D

=

41

ORANG

Kelas. XI. E

=

26

ORANG

Kelas. XI. F

=

28

ORANG

JUMLAH

=

184

ORANG

Kelas. XII. A =

29

ORANG

Kelas. XII. B =

38

ORANG

Kelas. XII. C =

34

ORANG

Kelas. XII. D =

42

ORANG

Kelas. XII. E =
JUMLAH

=

ORANG
143

ORANG

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa jumlah keseluruhan
siswa MAS As‟ad Olak Kemang Kota Jambi pada tahun ajaran 2020/2021 yaitu
berjumlah 546 orang dari seluruh kelas, dari kelas X sampai dengan kelas XII.
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7. Keadaan sarana dan prasarana madrasah Aliyah As’ad Kota
Jambi
Sarana dan prasarana menjadi penunjang dalam pendidikan karena sarana
prasarana inilah yang akan menfasilitasi proses pembelajaran. Sarana dan prasarana
madrasah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh peralatan dan
perlengkapan yang menunjang proses pembelajaran guna mencapai tujuan
pendidikan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang yang memadai maka tujuan
pendidikan tidak akan tercapai dengan baik. Adapun sarana dan prasarana yang dapat
menunjang proses belajar mengajar di MAS As‟ad Olak Kemang Kota Jambi adalah
sebagai berikut.
Tabel. 6 Keadaan Sarana da prasarana berdasarkan jenis gedung dan ruangan yang
dimiliki Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
NO

JENIS GEDUNG

JUMLAH

LUAS

KONDISI GEDUNG
BAIK

1

Ruang kepala

1 unit

10 x 10 M2

Baik

2

Ruang tata usaha

1 unit

10 x 10 M2

Baik

3

Ruang Guru

1 unit

10 x 12 M2

Baik

4

Ruang Belajar

18 unit

10 x 10 M2

Baik

5

Ruang Lab IPA

1 unit

10 x 10 M2

Baik

6

Ruang Lab Bahasa

0

--M2

Baik

7

Ruang Lab Komputer

1 unit

10 x 12 M2

Baik

8

Ruang perpustakaan

1 unit

10 x 12 M2

Baik

9

Ruang Mushola/Masjid

1 unit

30 X 50 M2

Baik

10

Ruang Keterampilan

1 unit

10 x 12 M2

Baik

11

Ruag UKS

1 unit

10 x 12 M2

Baik

12

Ruang Koperasi

1 unit

7 X 10 M2

Baik

13

Ruang Klinik

1 unit

5 X 6 M2

Baik

14

Ruang Pramuka

1 unit

5 X 6 M2

Baik

RUSAK
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15

Ruang Osis

1 unit

4 X 5 M2

Baik

16

Ruang Izzi

1 unit

2 X 3 M2

Baik

17

Kamar Mandi

1 unit

3 X 3 M2

Baik

18

Kamar kecil (WC)

4 unit

2 X 3 M2

Baik

(Dokumentasi 20 Desember 2020)
Berdasarkan tabel di atas bahwasaya sarana dan prasarana dilihat dari jumlah
bangunan seluruhnya yaitu 37 unit bangunan dengan keadaan (BAIK) dari masingmasing ruangan.
Tabel 7. Keadaan Sarana prasarana pendukung pembelajaran Madrasah Aliyah As‟ad
Kota Jambi
Jumlah Unit Menurut
NO

Jenis SarPras

Kondisi
Baik

Rusak

Jumlah Ideal

1

Kursi Siswa

802

0

802

2

Meja Siswa

802

0

802

3

Kursi Guru diruang kelas

1

1

1

4

Meja Guru diruang kelas

1

1

1

5

Papan Tulis

1

1

1

6

Lemari diruang kelas

1

1

1

7

Alat peraga Fisika

37

0

-

8

Alat peraga Biologi

27

0

-

9

Alat Peraga Kimia

33

0

-

10

Bola Kaki

3

1

5

11

Bola Voly

2

1

5

12

Bola Basket

2

0

2

13

Tenis Meja

3

2

4

14

Lapangan Futsal

4

0

1

15

Lapangan Bulu Tangkis

1

0

2

49

16

Lapangan Basket

1

0

1

17

Lapangan Bola Voly

1

0

1

18

Camera Izzi

3

0

5

(Dokumentasi 20 Desember 2020)

Berdasarkan tabel 5.4 terlihat bahwa sarana pendukung pembelajaran sudah
dapat dikatakan lengkap dan baik karena ada juga yang telah memenuhi kriteria ideal
untuk sarana pembelajaran, seperti kursi dan meja siswa yang seluruhnya berjumlah
802 buah dan dalam keadaan baik.
Tabel 8 Keadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya di Madrasah Aliyah As‟ad
Kota Jambi
No

Jenis SarPras

Jumlah Unit Menurut Kondisi
Baik

Rusak

1

Laptop

6

4

2

Personal Komputer

77

9

3

Printer

10

6

4

Televisi

7

0

5

Mesin Fotokopy

1

0

6

Mesin Fax

0

0

7

Mesin Scanner

1

0

8

Layar Scanner

1

0

9

Meja Guru & Tenaga Kependidikan

15

0

10

Kursi Guru & Tenaga Kependidikan

15

0

11

Lemari Arsip

78

0

12

Kotak Obat P3K

0

0

13

Brankas

1

0

14

Pengeras Suara

2

0

15

Washtafel (Tempat cuci tangan)

10

0
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16

Kendaraan Operasional (Mobil)
Jumlah

1

0

225

19

(Dokumentasi 20 Desember 2020)
Berdasarkan Tabel 6.4 terlihat bahwa sarana pendukung di MAS As‟ad Olak
Kemang Kota Jambi, meskipun seluruhnya tidak dalam keadaan baik dan ada
beberapa yang rusak tapi sudah cukup dan lengkap, sehingga mampu membantu
proses kegiatan pendidikan.

8. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah As’ad Olak Kemang Kota
Jambi
Madrasah Aliyah As‟ad Olak Kemang Kota Jambi merupakan lembaga
pendidikan yang memiliki berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan
pendidikan. Untuk mengatur, menyusun, dan menjalankan kegiatan agar dapat
berjalan dengan lancar dan terorganisisr maka diperlukan suatu organisasi untuk
pembagian tugas secara merata dan profesional, beirikut struktur beserta masingmasing jabataannya.
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Struktur Organisasi
Organisasi Madrasah Aliyah As’ad
Ketua Yayasan
K. H. M. Najmi Qodir
Kepala Madrasah
H. Abdul Qodir Jailani, S.Ag
Bendahara
Desi Susanti, SE

Kepala Tata Usaha
Kamilin, S. Pd. I

Waka Kurikulum
Fathurrahman, M.Pd.I
Lab. Komputer
Darussalam, S.Pd

Waka Kesiswaan
Mahfuddin, S.Ag

Lab. IPA
Susilowati, S.Pd.
Perpustakaan
Kafi Kurniati, S.IP.

Wali Kelas X
Temuan
dan
XA :B.
Kamilin,
S. Pd.khusus
I
XB : Susilowati, S. Pd. I
XC :Riyadussolihin, S.Hum
XD :Darussalam, S.Pd
XE : Muhammad Yunus, S. Pd. I
XF :H. Safaruddin, Lc

OSIS
Muhammad Yunus, S.Pd.I
Hafizoh, S. Ag
Pramuka,Drumband,Paskib
Muhammad Yunus, S.Pd.I
Retning Restiana, S. Pd
Havis Munzir, S. Pd
Zuhrotul Aini, S. Pd
Wali Kelas XI
Pembahasan
XIA : Ibnu Majah, S. Pd.
XIB : Novie Sastriani, S.
Pd
XIC : Mahfuddin, S.Ag
XID : Zuhrotul Aini, S. Pd
XI E : M. Sibawaihi, M.H
XI F : Thohirotuddiniyah,
S.Pd

Wali Kelas XII
XIIA : Pahrul Rozi, S. Pd. I
XIIB :Ully Af‟idah, M.Pd
XIIC :Fahturrahman, M. Pd. I
XIID :Retning Restiana, S. Pd
XIIE : H. A. Dumyati, S.Pd. I
XIIF : Ekhami Kasran, S.Pd.I

52

B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Manajemen Pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah
As’ad Kota Jambi
Manajemen pemasaran merupakan suatu proses merencanakan,
mengorganisasi, mengimplementasi dan mengawasi segala kegiatan
(program pemasaran) secara efektif dan efisien, guna memperoleh tingkat
pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka
mencapai tujuan organisasi. Kegiatan pemasaran pada sebuah perusahaan
harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan manajer pemasaran pun harus
pandai dalam memainkan peranan penting dalam perencanaannya.
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi merupakan bagian dari unit-unit
pendidikan islam dibawah naungan Yayasan Perguruan Pondok Pesantren
As‟ad Kota Jambi. Untuk melaksanakan kegiatan pemasaran pendidikan
islam di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi, maka diadakanlah Planning
(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan atau
pengarahan), controlling (pengendalian).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah As‟ad
Kota Jambi yakni Bapak H. Abdul Qodir Jailani, S.Ag berkaitan dengan
proses Manajemen pemasaran lembaga pendidikan islam di Madrasah
Aliyah As‟ad Kota jambi yang dilaksanakan, beliau mengatakan :
“ Manajemen Pemasaran Lembaga Pendidikan di Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi dapat digolongkan menjadi satu yaitu
dilakukan bersama dengan Yayasan Perguruan Pondok Pesantren
As‟ad Kota Jambi, sehingga nantinya akan ditentukan bagaimana
alternative promosi yang baik yang akan ditempuh dengan cara efektif
dan efisien. Dari alternative-alternatif itu disaring sehingga ditentukan
yang paling tepat untuk dilaksanakan sebagai bentuk pemasaran
lembaga pendidikan islam Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.”
(Wawancara, 19 Desember 2020)
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Dalam hal ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua
Pelaksana Penerimaan Peserta didik Tahun ajaran 2021/2022 yakni Bapak
Mahfuddin,

S.Ag tentang langkah-langkah

manajemen

pemasaran

lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi, beliau
mengatakan :
“ Adapun yang dilakukan dalam langkah-langkah manajemen
pemasaran lembaga pendidikan islam di Madrasah Aliyah As‟ad
Kota Jambi dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :
a.

Planning (perencanaan)
Dalam proses perencanaan pemasaran lembaga pendidikan

islam Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi, maka disusun perangkat
pemasaran meliputi rencana waktu/tanggal pelaksanaan, rencana
daerah pemasaran, segmen atau target yang dituju, dan cara
pelaksanaan pemasaran lembaga pendidikan serta tim pelaksana.
Menyusun perangkat pemasaran merupakan tugas awal untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran lembaga pendidikan yang harus
dirumuskan oleh tim manajemen pemasaran lembaga pendidikan
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi dan selanjutnya disahkan oleh
kepala Yayasan atau Kepala Sekolah. Maksud dari penyusunan
perangkat pemasaran lembaga pendidikan tersebut ialah untuk
dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemasaran pendidikan
agar tidak terjadi penyimpangan dari koridor pendidikan islam yang
berdasarkan pada visi dan misi Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
Dari hasil wawancara yang peneliti laksanakan, ditemukan
bahwa proses penyusunan perencanaan perangkat pemasaran
lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
dilaksanakan mulai dari pimpinan sekolah, panitia penerimaan
peserta didik dan seluruh stakeholder sekolah yang meliputi guru,
karyawan, Pembina ekstra kurikuler, komite sekolah dan orang tua
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wali siswa. Hal ini dimaksudkan agar perencaan pemasaran lembaga
pendidikan dapat tersusun lebih efektif.
Pada tahapan ini dilakukan identifikasi pasar dan
segmentasi yaitu penentuan daerah pemasaran dan siapa saja yang
akan dituju dalam pelaksanaan pemasaran lembaga pendidikan. Yang
pada dasarnya setiap lembaga pasti mempunyai target pasarnya
sendiri. Selanjutnya adalah proses pengemasan, yaitu bagaimana
kemasan atau cara pemasaran yang akan dilaksanakan, seperti apa,
dan semua harus mengedepankan pengabdian kepada masyarakat.
Pengemasan ini dibuat dari proses pembahasan rencana-rencana
melalui elisitas dari yang umum menjadi yang lebih khusus, sehingga
jadilah bentuk yang utuh. Kemudian dijabarkan dengan schedule
program pelasanaan.Dalam tahapan ini dibahas dan dikonsepkan
kembali untuk menjadi lebih baik lagi dengan jalan yang dilakukan
yaitu brifing serta pembagian job diskription.Dan setiap penanggung
jawab mempunyai catatan dan schedule tersendiri seperti bentuk
penyampaian, media yang digunakan dan sebagainya, semua bersifat
taktis dan mengutamakan kepentingan serta kepuasan masyarakan
sebagai

pengguna

atau

pelanggan

pendidikan

islam

yang

disampaikan.
b. Organizing (pengorganisasian)
Dalam

rangka

mencapai

tujuan

sekolah,

maka

harus

mengorganisir seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Adapun pada
pengorganisasian ini meliputi pemberian tugas kepada masing-masing
staf, serta mengkoordinir kinerja setiap staf dalam satu tim yang solid
serta terorganisir.Demi kelancaran seluruh kegiatan pelaksanaan
program-program

pemasaran

lembaga

pendidikan

yang

telah

direncanakan tersebut, maka masing-masing karyawan dan guru
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi mempunyai kewajiban untuk
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menyukseskan program-program pemasaran lembaga pendidikan yang
telah direncanakan.
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, pengorganisasian
pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu : pengorganisasian struktur
kerja, pengorganisasian stategi pemasaran lembaga pendidikan serta
pengorganisasian sumber daya pemasaran lembaga pendidikan.
Kegiatannya meliputi penjelasan dibawah ini :
1. Pengorganisasian Struktur Kerja
Pada tahapan ini disusun struktur tentang siapa saja yang
terlibat dalam kegiatan pemasaran lembaga pendidikan di
Madrasah Aliyah As‟ad, dimulai dengan membentuk kepanitiaan
penerimaan perserta didik yaitu sebagai tim pelaksana pemasaran
pendidikan. Adapun struktur kepanitiaan penerimaan peserta didik
sebagai berikut :
2. Pengorganisasian Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan
Pada tahapan ini yaitu menyusun strategi pemasaran lembaga
pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi. Dari hasil
wawancara peneliti, strategi pemasaran lembaga pendidikan yang
dilakukan oleh Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi adalah
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain seperti : mengadakan
acara atau kegiatan seperti EXPO, melaksanakan kegiatan atau
acara peringatan hari besar islam atau nasional, pemasangan
spanduk promosi penerimaan peserta didik, penyebaran brosur
penerimaan peserta didik baru di media-media social. Hal tersebut
merupakan strategi pemasaran dengan tujuan memberikan
informasi yang komplit kepada public tentang pelayanan
pendidikan yang disampaikan, prestasi sekolah maupun program
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unggulan yang dimiliki pihak Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
guna membangun citra positif lembaga di mata public.
3. Pengorganisasian Sumber Daya Pemasaran Lembaga Pendidikan
Dalam tahapan ini, yang akan digunakan dalam proses
pelaksanaan pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah
As‟ad Kota Jambi antara lain yaitu media yang akan digunakan,
dana yang dibutuhkan dan lainnya.
Dari hasil wawancara peneliti, media yang digunakan dalam
pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi antara lain sebagai berikut : spanduk promosi, panflet dan
brosur penerimaan peserta didik, media social seperti Instagram,
Facebook, Youtube, dan Website Sekolah.
c. Actuating (penggerakan)
Dalam pelaksanaan proses penggerakan, Kepala Sekolah
Madrasah

Aliyah

As‟ad

Kota

Jambi

selalu

melakukan

penggerakan/pengarahan kepada para stafnya baik secara langsung
maupun tidak langsung, karena agar para anggota organisasi yang
diberikan tugas dan tanggung jawab dalam berhubungan dengan
public dapat bekerja dengan baik dan benar demi tercapainya tujuan
yang telah ditetapkan. Pergerakan yang dilakuka tidak lain merupakan
upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan.
Pelaksanaan pemasaran lembaga pendidikan yang dilakukan
oleh pihak sekolah mempunyai beberapa fariasi, disesuaikan dengan
situasi dan kondisi yang ada. Pertama dimulai dengan membentuk
kepanitiaan penerimaan peserta didik yang tugasnya tidak hanya
menerima pendaftaran calon siswa baru, akan tetapi lebih jauh lagi
juga melakukan beberapa tugas pokok dalam memperkenalkan
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi kepada para konsumen
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pendidikan dan masyarakat umum dengan memberikan penjelasan
program yang jelas dan komplit.
Program pemasaran pendidikan dilakukan dengan memberikan
informasi yang komplit agar tidak terjadi ketakutan pada siswa.
d. Controlling (evaluasi/pengendalian)
Setelah melalui berbagai tahap dalam manajemen, yakni
perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan, tahap selanjutnya
adalah

melakukan

pengendalian

atau

evaluasi.Evaluasi

disini

dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan rencana
kerja yang telah dirumuskan sebelumnya.Jika ditemukan kekurangan
atau hambatan dapat segera dilakukan perbaikan-perbaikan.
Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan oleh pengelola
pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
tidak hanya di akhir periode saja, melainkan juga dalam prosesnya,
yaitu pada tiap dua mingguan, bulanan, tengah semester, akhir
semester bahkan akhir tahun. Hal ini dilaksanakan dalam bentuk
pertemuan atau rapat oleh kepala sekolah dengan segenap guru dan
karyawan, membaham program yang telah dilaksanakan dalam
tahapan waktu tersebut yaitu tentang bagaimana realisasinya dan jika
terjadi kendala maka akan dipecahkan dan dicari solusi bersama demi
menjaga kualitas pelayanan pendidikan islam yang disampaikan. Dan
kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang persiapan program
kegiatan terdekat yang akan dilaksanakan berikutnya.
Dalam kaitannya dengan evaluasi, maka berbagai upaya untuk
meningkatkan mutu pelayanan jasa pendidikan adalah hal yang pokok
yang harus dilakukan. Sebagai lembaga pendidikan islam tentunya
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi selalu melakukan peningkatan
mutu pendidikan agar dapat bersaing dalam persaingan mutu siswa
yang lulus dari sekolah. Diantara upaya yang dilakukan Madrasah
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Aliyah As‟ad Kota Jambi dalam peningkatan mutu lembaga
pendidikan diantaranya :
1. Meningkatkan mutu guru dengan cara melaksanakan pelatihanpelatihan keguruan
2. Peningkatan kinerja guru dengan mengharuskan setiap guru
membuat silabus dan RPP pada setiap pelajaran yang diampu
3. Evaluasi diri guru (mengevaluasi kinerja) baik dilakukan sendiri
maupun dengan cara meminta kritik dan saran dari para siswa
Di antara yang dievaluasi dari guru adalah :
a. Kompetensi pedagogic : kemampuan mengelola pembelajaran
peserta didik, yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran,
pelaksanaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi
belajar peserta didik.
b. Kompetensi kepribadian : kemampuan kepribadian yang
mantap, beakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi
tauladan peserta didik.
c. Kompetensi sosial : kemampuan guru untuk berkomunikasi
dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa,
sesama guru dan masyarakat sekitar.
d. Kompetensi professional : kemampuan penguasaan materi
pelajaran secara luas dan mendalam.
Dengan demikian akan diketahui titik kelemahannya sehingga
akan mudah mengembangkan kemampuannya.
4. Peningkatan kualitas siswa : bidang akademik (matrikulasi
pelajaran, pembetukan tim olimpiade dan pemberian jam pelajaran
tambahan). Bidang non akademik (pembinaan secara intensif
kegiatan ekstra kurikuler dan mengikutkan dalam berbagai
perlombaan atau pertandingan baik dalam bidang olahraga,
keagamaan maupun kesenian)
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5. Persaingan yang begitu ketat antar lembaga pendidikan dalam
menyediakan jasa pendidikan disikapi dengan tetap menjaga
kualitas mutu pendidikan dan berupaya melengkapi sarana
prasarana dengan cara menambah beberapa fasilitas untuk
menunjang proses belajar mengajar, seperti : LCD, proyektor,
internet, computer, perlengkapan alat olahraga, dan alat-alat
keterampilan lainnya.” (Wawancara, 19 Desember 2020)
Dari beberapa upaya diatas tentunya tujuan utamanya adalah
peningkatan mutu pendidikan yang harus sesuai dengan tuntutan
masyarakat luas dan menjadikan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
bukan hanya sebagai lembaga pendidikan yang tidak peka dengan
kehidupan social keagamaan masyarakat dan perkembangannya.
Sehingga selanjutnya akan tercipta citra positif dari masyarakat luas
terharap Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
2.

Strategi pemasaran lembaga pendidikan yang di gunakan oleh

Madrasah Aliyah As’ad Kota Jambi
Menjelang tahun ajaran baru, saatnya sekolah mencari peserta didik
baru, maka kepala sekolah memanfaatkan seluruh stakeholder agar semuanya
berusaha untuk mendapatkan peserta didik baru terlebih dahulu, termasuk
memasang spanduk ditempat-tempat strategis dan menyebarkan brosur serta
pamflet di media-media social.Sekolah ini diharapkan menjadi tujuan serta
pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya untuk menempuh
pendidikan.
Strategi pemasaran adalah strategi atau cara yang digunakan oleh perusahaan
atau sekolah secara berkesinambungan dengan proses penyusunan rencana
usaha secara menyeluruh yang dilandasi oleh unsur-unsur dan perumusan
strategi pemasaran, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi, yakni Bapak H. Abdul Qodir Jailani, S.Ag :
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“Sebelum melakukan strategi pemasaran, pihak sekolah selalu
memperhatikan unsur-unsur strategi atau perumusan strategi pemasaran
dengan cara mengidentifikasi segmentasi pasar dan melihat persaingan
pasar yang ada, mengungkapkan bahwa Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi telah melakukan perumusan unsur strategi dulu sebelum
melaksanakan strategi

pemasaran,agar kendala

yang ada

dalam

melaksanakan pemasaran dapat teratasi. Sebagai alternative, ada tiga
unsur penting yang dilakukan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi dalam
perumusan strategi pemasaran, antara lain yaitu :
a. Strategi penentuan pasar sasaran (target market strategy).
Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi segmen pasar jasa
pendidikan tertentu dari total pasar jasa pendidikan. Menurut panitia
penerima peserta didik baru, mengatakan bahwa menentukan target
sasaran itu merupakan hal yang sangat penting sebelum menerapkan
strategi pemasaran, karena bertujuan untuk menarik jumlah calon
peserta didik baru yang akan mendaftar di Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi, target atau sasaran yang diambil adalah murid SMP dan MTS
yang berada di daerah Jambi maupun luar Jambi. Hal itu dilakukan
dengan cara berikut ini :
1. Melakukan sosialisasi atau kunjungan ke SMP dan MTS yang
bertujuan untuk mempromosikan sekolah kepada siswa SMP
dan MTS agar mau melanjutkan sekolahnya ke Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi, promosi ini dilakukan dengan cara
melakukan presentasi tentang keunggulan yang dimiliki oleh
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
2. Mempromosikan sekolah melalui spanduk, brosur dan media
social seperti Instagram, Facebook dan Website.
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Selain dari sasaran tersebut, Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi juga
mempunyai sasaran yang telah dirumuskan seperti di bawah ini :
a. Terwujudnya pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam hal ini
siswa

Madrasah

mengembangkan

Aliyah

As‟ad

kecerdasannya

Kota
baik

Jambi

untuk

kecerdasan

dapat

intelektual,

emosional, maupun kecerdasan spiritual.
b. Terwujudnya pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam hal ini
siswa Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi untuk mengembangkan
keterampilannya, dalam menyiapkan perjalanan hidupnya dimasa yang
akan datang baik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang
berikutnya maupun kelanjutan hidup sebagai masyarakat.
c. Terwujudnya pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam hal ini
siswa Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi untuk memiliki keyakinan
yang kuat dan menjadikan islam sebagai landasan moral etika dalam
kehidupan selanjutnya.
b. Strategi penentuan posisi pasar persaingan (competitive positioning
strategy).
Banyaknya sekolah-sekolah menengah atas yang ada di wilayah Kota
Jambi, maka persainganpun tetap ada dan semakin kuat.Setiap lembaga
memiliki kekuatan masing-masing untuk mempertahankan lembaganya.
Strategi

penentuan

posisi

pasar

persaingan

ini

bertujuan

untuk

mengidentifikasi atribut madrasah yang berbeda-beda sehingga membuat
madrasah berbeda dengan kompetitornya yang beroperasi pada segmen
pasar jasa pendidikan yang sama. Dalam bidang ilmu pengetahuannya baik
berguna untuk bekal kejenjang selanjutnya, siswa juga terlatih mandiri
untuk bekerja setelah lulus dari madrasah karena sudah dibekali dengan
berbagai ekstrakurikuler, dan kekuatan agamanya juga sangat bagus.
Karena madrasah ini berharap agar bisa membuat para siswanya tidak
hanya sukses didunia saja namun juga di akhriat.
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Pihak sekolah juga bertindak dalam hal menghadapi persaingan pasar,
hal ini sesuai dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Kepala Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi, beliau mengatakan :
“ Bahwa dalam persaingan didalam mempromosikan madrasah sudah
pasti ada dan persaingan juga terjadi sangat ketat, yang dilakukan oleh
sekolah untuk mengatasi persaingan adalah dengan tetap menjaga
kualitas yang Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi dan terus mengikuti
perkembangan yang ada, agar Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
tetap bertahan dan lebih maju dibandingkan dengan madrasah lainnya.
Dalam menghadapi persaingan tersebut Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi mempunyai solusi-solusi sebagai berikut :
1. Tetap mempertahankan prestasi baik dibidang intrakurikuler
maupun ekstrakurikuler, seperti mengikuti lomba-lomba yang
diselenggarakan

instansi-instansi

masyarakat,

pemerintah

kecamatan, kabupaten, provinsi maupun Nasional dan berusaha
untuk memenangkannya.
2. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat secara intensif, seperti
mengadakan bakti social kepada masyarakat, membagikan masker
kepada masyarakat sekitar serta membagikan daging qurban dan
sebagainya kepada masayarakat sekitar.
3. Selalu berusaha membangun kepercayaan terhadap masyarakat
dengan cara mempertahankan kualitas yang ada serta berusaha
meningkatkan pelayanan pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad
Kota Jambi.” (Wawancara 16 Januari 2021)
Terkait dengan strategi pemasaran Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi, Ketua pelaksana penerimaan peserta didik baru yakni Bapak
Mahfuddin, S.Ag, beliau mengatakan :
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“Bahwa yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi ini
terkait dengan strategi pemasaran adalah menggunakan strategi
pemasaran secara langsung maupun tidak langsung, karena keduanya
mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menarik peserta didik
baru. Wawancara tersebut dapat diketahui bahwa strategi pemasaran
yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi antara lain :
a. Pemasaran dengan cara berkomunikasi.
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi dikenal masyarakat sebagai
sekolah yang berbasis Ponpes, maka dari itu Madrasah Aliyah
As‟ad Kota Jambi mempunyai inovasi agar dapat dikenal oleh
masyarakat dengan status sekolah unggulan dibidang agama
maupun dibidang umum. Cara ini dilakukan dengan selalu berbicara
dan memasarkan madrasah dengan membiasakan menyebut sekolah
ini Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi di spanduk, brosur maupun
website dalam bentuk promosi.Inovasi ini diharapkan agar
masyarakat lebih percaya kepada sekolah untuk mendaftarkan anakanaknya ke Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
b. Pemasaran dengan cara mempromosikan.
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi mempunyai website yang
beralamat : http://aliyahasad.sch.id
Selain mempromosikan lewat website yang dimiliki oleh Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi , sekolah juga melakukan promosi lewat
pemasangan spanduk di pinggir jalan raya, bertujuan untuk supaya
masyarakat lebih mengenal lebih Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi.
c. Mengundang orangtua murid guna meminta bantuan agar ikut
serta mempromosikan sekolah dengan mengadakan rapat akhir
tahun. Dalam rapat tersebut secara tidak langsung sekolah
mempromosikan dengan keunggulan dan prestasi yang dimiliki
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oleh Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi, sehingga para orangtua
pun tergerak hatinya untuk mempromosikan Madrasah Aliyah
As‟ad Kota Jambi kepada masyarakat yang ada disekitar mereka.
d. Mengikuti lomba-lomba dibidang intrakurikuler seperti :
olimpiade matematika, IPA, IPS, lomba pidato bahasa Inggris
dan bahasa arab, seni baca Al-Qur‟an dan Tahfidz. Sedangkan
dibidang ekstrakurikuler seperti : lomba Marching Band, lomba
Kaligrafi, lomba kitab kuning, lomba qiro‟ah, ceramah, dan
sebagainya.” (Wawancara, 16 Januari 2021)
3.

Faktor yang menghambat pelaksanaan pemasaran lembaga pendidikan
di Madrasah Aliyah As’ad Kota Jambi
Setiap organisasi atau lembaga pendidikan tentunya tidak terlepas dari
adanya kendala dalam berbagai hal, terutama dalam proses pelaksanaan
pemasaran lembaga pendidikan. Maka dari itu ada beberapa kendala dalam
pelaksanaan pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi.
Hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam melakukan pemasaran
lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad Kota jambi, antara lain :
1. Masih kurangnya pemahaman dari beberapa anggota pelaksana
penerimaan peserta didik baru dan para guru tentang pentingnya
pemasaran lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan
mutu pendidikan dan mengutamakan pelayanan secara optimal demi
kepuasan pelanggan pendidikan. Hal ini juga di paparkan oleh
Kepala Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi yakni Bapak H. Abdul
Qodir Jailani, S.Ag, beliau mengatakan :
“ Dari beberapa anggota pelaksana penerimaan peserta didik baru
dan para guru masih ada yang kurang memahami tentang pentingnya
pemasaran lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menambah
wawasan, meningkatkan mutu pendidikan dan mengutamakan
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pelayanan secara optimal demi kepuasan pelanggan pendidkan.”
(Wawancara, 23 Januari 2021)
2. Masih kurangnya kerja sama yang baik dari beberapa anggota
pelaksana penerimaan peserta didik baru sebagai bagian dari
pelaksana pemasaran lembaga pendidikan, sehingga mengakibatkan
pelaksanaan program sedikit terganggu. Berkaitan dengan hal ini,
seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahfuddin, S.Ag selaku Ketua
pelaksana penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah As‟ad
Kota Jambi, beliau mengatakan :
“ Kurangnya kerja sama yang baik antar anggota pelaksana
penerimaan

peserta

didik

baru,

serta

kurang

sadar

akan

tanggungjawab yang telah diberikan” (Wawancara, 23 Januari 2021)
3. Kurang tersebar luasnya informasi pemasaran pendidikan tentang
penerimaan peserta didik baru, dikarenakan jauhnya lokasi atau
tempat tinggal masyarakat dari sekolah, dan juga dikarenakan
sulitnya signal masyarakat untuk memperoleh informasi tentang
penerimaan peserta didik baru. Kepala Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi, Bapak H. Abdul Qodir Jailani Mengatakan :
“ Dikarenakan jauhnya lokasi atau tempat tinggal masyarakat dari
sekolah dan sulitnya signal didaerah tersebut, mengakibatkan
sulitnya informasi pemasaran pendidikan mengenai penerimaan
peserta didik baru di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi untuk
sampai didaerah tersebut.” (Wawancara, 23 Januari 2021)

BAB V
PENUTUP
A. kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Madrasah
Aliyah As‟ad Kota jambi mengenai manajemen pemasaran lembaga
pendidikan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai
berikut :
1.

Manajemen

pemasaran

merupakan

suatu

proses

merencanakan,

mengorganisasi, mengimplementasi dan mengawasi segala kegiatan
(program pemasaran) secara efektif dan efisien, guna memperoleh tingkat
pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka
mencapai tujuan organisasi. Untuk melaksanakan kegiatan pemasaran
pendidikan islam di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi, maka
diadakanlah Planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian),
actuating (penggerakan atau pengarahan), controlling (pengendalian).
Manajemen pemasaran lembaga pendidikan islam di Madrasah Aliyah
As‟ad Kota jambi dapat digolongkan menjadi satu yaitu dilakukan
bersama dengan Yayasan Perguruan Pondok Pesantren As‟ad Kota Jambi,
sehingga nantinya akan ditentukan bagaimana alternative promosi yang
baik yang akan ditempuh dengan cara efektif dan efisien. Dari alternativealternatif itu disaring sehingga ditentukan yang paling tepat untuk
dilaksanakan sebagai bentuk pemasaran lembaga pendidikan islam
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
2.

Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi telah melakukan perumusan unsur
strategi dulu sebelum melaksanakan strategi pemasaran,agar kendala yang
ada dalam melaksanakan pemasaran dapat teratasi. Sebagai alternative,
ada tiga unsur penting yang dilakukan Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi dalam perumusan strategi pemasaran, antara lain yaitu :Strategi
penentuan pasar sasaran (target market strategy), Strategi penentuan
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posisi pasar persaingan (competitive positioning strategy), Pemasaran
dengan cara berkomunikasi, Pemasaran dengan cara mempromosikan,
Mengundang orangtua murid guna meminta bantuan agar ikut serta
mempromosikan sekolah dengan mengadakan rapat akhir tahun,
Mengikuti lomba-lomba dibidang intrakurikuler.
3.

Adapun factor-faktor yang menghambat terlaksananya manajemen
pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah As‟ad adalah masih
kurangnya pemahaman dari beberapa anggota pelaksana penerimaan
peserta didik baru dan para guru tentang pentingnya pemasaran lembaga
pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
mengutamakan pelayanan secara optimal demi kepuasan pelanggan
pendidikan, masih kurangnya kerja sama yang baik dari beberapa anggota
pelaksana penerimaan peserta didik baru sebagai bagian dari pelaksana
pemasaran lembaga pendidikan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan
program sedikit terganggu dan kurang tersebar luasnya infornasi
pemasaran pendidikan tentang penerimaan peserta didik baru dikarenakan
jauhnya lokasi tempat tinggal masyarakat dari sekolah dan juga sulitnya
signal di daerah tempat tinggal tersebut sehingga masyarakat sulit
mendapatkan informasi yang disebar luaskan pihak sekolah melalui
media sosial.

B. Saran
Sebagaimana yang telah terungkap dalam kesimpulan diatas, peneliti
menyarankan beberapa hal sebagai berikut :
1.

Pengurus, penyelenggara dan pengelola pendidikan untuk selalu bekerja
lebih giat dan lebih professional lagi dalam menjalankan dan
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melahirkan SDM yang
berkulitas dan unggul, dengan selalu merencanakan dan melaksanakan
kegiatan dengan baik dan terprogram, serta harus lebih meningkatkan dan
memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, demi kebaikan dan
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peningkatan mutu pendidikan islam secara terus menerus untuk mencapai
kepuasan pelanggan dalam melakukan pelayanan pendidikan.
2.

Kepala sekolah, pengurus, guru-guru serta karyawan hendaknya lebih lagi
dalam mengelola manajemen pemasaran lembaga pendidikan dengan
mengacu pada konsep manajemen pemasaran pendidikan lembaga
pendidikan secara lebih baik sehingga tujuan lembaga dapat tercapai
dengan baik dan lebih tersusun.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
JUDUL SKRIPSI

: MANAJEMEN PEMASARAN LEMBAGA PENDIDIKAN
DI MADRASAH ALIYAH AS‟AD KOTA JAMBI

A. Tempat Penelitian
Madrasah Aliyah As‟ad yang beralamatkan di Jalan Jl. KH. A. Qodir Ibrahim,
No.45, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kabupaten Kota
Jambi.
B. Pedoman Observasi
Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung lokasi penelitian serta
mencatat hal-hal yang berkenaan dengan Manajemen Pemasaran Lembaga
Pendidikan. Adapun alasan penulis memilih metode Observasi karena penulis
ingin mengetahui terlebih dahulu lokasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
masalah penelitian.
1. Pengamatan terhadap fasilitas yang dimiliki Lembaga Pendidikan Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi.
2. Pengamatan terhadap kegiatan manajemen pemasaran yang dilakukan
Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
3. Pengamatan terhadap strategi

pemasaran

yang dilakukan

Lembaga

Pendidikan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi.
4. Pengamatan mengenai factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
manajemen pemasaran di Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi.

C. Metode wawancara
1. Kepada Sekolah Madrasah Aliyah As’ad Kota Jambi
a. Bagaimana manajemen pemasaran lembaga pendidikan
Aliyah As‟ad Kota Jambi ?

di Madrasah
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b. Bagaimana strategi pemasaran lembaga pendidikan yang di gunakan oleh
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi?
c. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemasaran yang
ada di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
d. Bagaimana usaha pihak sekolah dalam menghadapi persaingan?
e. Apa saja yang dilakukan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi dalam
menghadapi perubahan atau perkembangan yang ada ?
f. Siapa saja yang menjadi target pemasaran Lembaga Pendidikan Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
g. Apa sajakah produk jasa yang ditawarkan Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi untuk dapat menarik minat peserta didik ?
h. Berapa harga yang ditawarkan oleh pihak Madrasah Aliyah As‟ad Kota
Jambi ?
i. Kalangan ekonomi mana saja yang menjadi target pemasaran lembaga
pendidikan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
j. Apakah lokasi Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi sudah strategis,
sehingga bisa menarik minat peserta didik ?
k. Apa saja bentuk promosi yang sudah dilakukan Madrasah Aliyah As‟ad
Kota Jambi ?
l. Kapan saja promosi tersebut bisa dilakukan pihak Madrasah Aliyah As‟ad
Kota Jambi ?
m. Bagaimana proses yang dilakukan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan
peserta didik ?
n. Fasilitas apa saja yang dapat menunjang belajar peserta didik di Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
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2. Staf Tata Usaha Madrasah Aliyah As’ad Kota Jambi
a. Bagaimana proses yang dilakukan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan
peserta didik ?
b. Bagaimana kedisiplinan tenaga pengajar dan peserta didik ?
c. Bagaimana layanan yang diberikan kepada konsumen (orang tua, peserta
didik) ?
d. Bagaimana pengorganisasian yang dilakukan dan siapa saja yang
berperan penting dalam manajemen pemasaran lembaga pendidikan di
Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
e. Bagaimanakah perencanaan pemasaran lembaga pendidikan di Madrasah
Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
f. Bentuk promosi seperti apa saja yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah
As‟ad Kota Jambi ?
g. Apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemasaran dan
strategi pemasaran di Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
3. Tenaga pengajar/guru Madrasah Aliyah As’ad Kota Jambi
a. Bagaimana peran tenaga pengajar/guru dalam pelaksanaan pemasaran
lembaga pendidikan Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
b. Bagaimana pengendalian/pengawasan yang dilakukan dan bagaimana
cara melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpanganpenyimpangan ?
c. Bagaimana

upaya

Madrasah Aliyah

As‟ad

Kota

Jambi dalam

meingkatkan kualitas dan kuantitas sebagai lembaga pendidikan islam
dan meningkatkan citra lembaga dimata public, sehingga nantinya calon
siswa dan orang tua tertarik kepada Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi ?
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D. Metode Dokumentasi
a. Historis dan letak geografis Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
b. Visi dan misi Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
c. Struktur organisasi Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
d. Keadaan tenaga pendidik Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
e. Keadaan siswa Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
f. Keadaan sarana dan prasarana Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
g. Fasilitas Madrasah Aliyah As‟ad Kota Jambi
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Tungkal Jaya

2

MTs MIFTAHUL HUDA

Tungkal Jaya

3

MAs AS‟AD KOTA JAMBI

4

UIN STS JAMBI

Kota Jambi
Muaro Jambi

Tahun Lulus
2011
2014
2017
2021

C. Pengalaman Organisasi
1. Wakil Ketua ISAPPA PI Pondok Pesantren As‟ad Kota jambi Masa Bakti 2014-2015
2. Bendahara HMJ-MPI Periode 2019-2020
3. Ketua Panitia MAKRAB IMPAAJA Tahun 2018
4. Ketua Bagian Keagamaan PI BPH Pramuka UIN STS Jambi Masa Bakti 2020-2021

