
 

 

 

STRATEGI PROMOSI JASA PENDIDIKAN DI 

SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH TERPADU 

(SDMT) PONOROGO 

SKRIPSI 

 

 

 

 

OLEH 

DIAN YUNITASARI 

NIM: 211215040 

 

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019 

PROMOSI JASA PENDIDIKAN DI 

SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH TERPADU 

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 



 

ii 

 

ABSTRAK 

 

 

Yunitasari, Dian. 2019. Strategi Promosi Jasa Pendidikan
 di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT)
 Ponorogo. Skripsi. Jurusan Manajemen Pendidikan
 Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut
 Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr.
 AB Musyafa’ Fathoni, M.Pd.I.. 

 

Kata Kunci: Strategi Promosi, Jasa pendidikan 

Dinamika pola pendidikan yang begitu cepat dan 
silih berganti menjadikan persaingan antar sekolah semakin 
ketat, khususnya dalam menarik konsumen dan 
meningkatkan loyalitas pelanggan dalam bentuk pelayanan 
jasa. Sehingga, memacu setiap penyelenggara pendidikan 
berusaha meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing 
memasuki pasar bebas dan arus informasi global. Promosi 
adalah salah satu cara yang efektif untuk merekrut dan 
menarik siswa sebanyak-banyaknya, hal ini dikarenakan 
pembiayaan operasional perguruan pendidikan sangat 
tergantung pada jumlah siswa yang diperoleh. Promosi 
adalah kegiatan yang sangat pokok dilakukan karena 
promosi adalah penentu keberhasilan pemasaran, karena 
konsumen tidak akan pernah melakukan pembelian 
walaupun suatu produk berkualitas, apabila mereka belum 
pernah mendengar atau mengetahui apalagi mengenal 
produk tersebut. Promosi yang agresif, positif dan 
memenuhi segmen pasar akan dapat secara efektif 
memenuhi target jumlah penerimaan siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud 
mengadakan penelitian dengan rumusan masalah: 1) 
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Bagaimana Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 
(SDMT) Ponorogo menciptakan tujuan promosi 
sekolahnya? 2) Bagaimana bauran promosi jasa pendidikan 
di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 
Ponorogo dan apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan 
dalam memilih bentuk-bentuk promosi jasa pendidikan di 
sekolah tersebut? 3) Bagaimana strategi pemilihan media 
promosi jasa pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 
Terpadu (SDMT) Ponorogo? 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan 
data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi 
dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. 
Sedangkan teknik yang dipilih dalam analisis data adalah 
reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 1) Tujuan promosi di SDMT Ponorogo adalah 
untuk mengenalkan SDMT Ponorogo ke masyarakat luas, 
menarik minat masyarakat, mempertahankan pelanggan dan 
untuk mempertahankan eksistensi sekolah. 2) Bauran 
promosi di SDMT Ponorogo antara lain: a) Komunikasi 
pribadi, meliputi wali murid menjemput anaknya, 
pengambilan rapor dan kegiatan administrasi sekolah. b) 
Periklanan, meliputi iklan di radio, koran, media Ponorogo, 
media kematraman, baliho, brosur, pamflet dan website 
sekolah. c) Publisitas, meliputi sosialisasi ke TK, menemui 
secara langsung calon pelanggan pendidikan, liputan di 
radio dan koran, mengadakan “Kids Challenge”, lomba 
fotografi, pameran, pertunjukan, kirab dan sebagainya. d) 
Promosi penjualan, yakni meliputi orang-orang yang sudah 
menjadi pelanggan bagaimana mereka merasakan ada 
diskon, keuntungan/hal-hal lain, untuk anak tertentu 
diringankan biaya pendidikannya dan kelonggaran 
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tunggakan. e) Materi instruksional, yakni staf publikasi 
datang ke jalan baru untuk bertanya kepada masyarakat 
tentang SDMT Ponorogo, dari 10 orang hanya 3 orang yang 
tahu itupun yang dimaksud adalah SD Muhammadiyah 1 
Ponorogo dan SDIT Qurrota ‘Ayun Ponorogo. Materi 
instruksional sangat diperlukan bagi SDMT Ponorogo agar 
masyarakat lebih tahu dan memahami tentang sekolah salah 
satunya melalui brosur. f) Desain organisasi, yakni logo 
sekolah yang meliputi gambar sinar Muhammadiyah yang 
dipadukan dengan gambar tiga anak bergandengan tangan 
dengan warna yang berbeda yakni warna merah, biru, 
kuning dan hitam. Dimana, merah merupakan warna 
nasional serta biru, kuning dan hitam merupakan warna 
dasar. Kemudian dekor/desain interior sekolah 
menggunakan warna merah, biru dan kuning serta sekolah 
memiliki peralatan ATK yang lengkap. Sedangkan faktor-
faktor yang dipertimbangkan dalam memilih bentuk-bentuk 
promosi adalah efektivitas dari kegiatan promosi tersebut. 3) 
Strategi pemilihan media promosi di SDMT Ponorogo yakni 
menggunakan media terkini sesuai dengan perkembangan 
zaman seperti internet, media sosial dan website. Di SDMT 
Ponorogo juga menggunakan media seperti, koran, radio, 
baliho, pamflet, brosur dan sebagainya untuk kegiatan 
promosi. Media tersebut dianggap paling efektif karena 
menjangkau semua kalangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi merupakan driver forces pada semua 

aspek kehidupan. Konsep kesejagatan ini menciptakan 

paradigma borderless world, yaitu dunia yang tidak 

mengenal batas-batas territorial kedaulatan sebuah 

negara/bangsa. Dampaknya turut menciptakan 

persaingan yang semakin tinggi pada semua aspek 

kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan pendidikan 

dimana pengelolaanya tidak dapat dilakukan secara 

tradisional akan tetapi membutuhkan kemampuan 

khusus sehingga output pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan pangsa pasar baik nasional maupun 

internasional. Pengelolaan pendidikan menjadi sangat 

penting, dimana pertumbuhan dan perkembangan 
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lembaga dipengaruhi oleh kemampuan administrator 

dalam melakukan scaning lingkungan eksternal, 

kompetitor lembaga lain, memperhitungkan kompetensi 

internal, harus dapat menciptakan strategi yang 

mumpuni untuk memenangkan persaingan tanpa 

meninggalkan esensi dari pendidikan itu sendiri.1 

Dinamika pola pendidikan yang begitu cepat dan 

silih berganti menjadikan persaingan antar sekolah 

semakin ketat, khususnya dalam menarik konsumen dan 

meningkatkan loyalitas pelanggan dalam bentuk 

pelayanan jasa.2 Seperti diketahui bahwa lembaga 

pendidikan adalah sebuah kegiatan yang melayani 

konsumen, berupa murid, siswa, mahasiswa dan juga 

masyarakat umum yang dikenal sebagai “stakeholder”. 

                                                           
1 Yoyon Bahtiar Irianto dan Eka Prihatin, “Pemasaran 

Pendidikan,” dalam Manajemen Pendidikan, ed. Tim Dosen 
Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung: 
Alfabeta, 2012), 329-330. 

2 Rohmitriasih dan Handyat Soetopo, “Strategi Pemasaran Jasa 
Pendidikan dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan,” Manajemen 
Pendidikan, 5 (Maret, 2015), 402. 
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Lembaga pendidikan pada hakikatnya bertujuan 

memberi layanan. Pihak yang dilayani ingin 

memperoleh kepuasan dari layanan tersebut, karena 

mereka sudah membayar cukup mahal kepada lembaga 

pendidikan. 

Layanan ini dapat dilihat dalam berbagai bidang, 

mulai dari layanan dalam bentuk fisik bangunan, sampai 

layanan berbagai fasilitas dan guru yang bermutu. 

Konsumen akan menuntut dan menggugat layanan yang 

kurang memuaskan. Mereka akan memperhatikan 

keadaan bangunan ruang belajar, atap yang bocor, 

bangunan yang membahayakan keselamatan siswa, 

retak-retak, bisa roboh sewaktu-waktu, kebersihan 

halaman, kebersihan kelas, tersedianya WC, kamar 

mandi yang bersih dan airnya lancar, keamanan sekitar, 

lampu penerangan. Kemudian tersedia berbagai fasilitas, 

papan tulis, kapur, spidol dan fasilitas berupa teknologi 
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pendidikan, serta guru yang disiplin, berwibawa, 

menguasai materi pelajaran, mau menambah 

pengetahuannya, mampu membeli dan membaca surat 

kabar, memiliki televisi dan rajin mendengar informasi 

mutakhir dan sebagainya. Semuanya akan bermuara 

kepada sasaran memuaskan konsumen.3 

Pemasaran dalam bidang pendidikan 

menghasilkan kepuasan peserta didik serta kesejahteraan 

stakeholder lembaga pendidikan dalam jangka panjang. 

Secara umum strategi pemasaran jasa pendidikan 

diterapkan dalam konteks lembaga pendidikan secara 

keseluruhan, tidak hanya membutuhkan pemasaran 

eksternal, tapi juga pemasaran internal untuk 

memotivasi tenaga pendidik dan kependidikan dan 

                                                           
3 Buchari Alma, “Pemasaran Jasa yang Fokus Pada Mutu,” 

dalam Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan 
Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima, ed. Buchari Alma dan Ratih 
Hurriyati (Bandung: Alfabeta, 2009), 30-31. 
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pemasaran interaktif untuk menciptakan keahlian 

penyedia jasa.4 

Fenomena penggunaan promosi sebagai bagian 

dari strategi marketing di lembaga pendidikan pada 

dekade terakhir ini, makin meningkat walaupun dalam 

tingkat permulaan, sebagaimana lazim digunakan dalam 

dunia bisnis. Kegiatan ini terlihat misalnya ketika 

menjelang penerimaan siswa baru, banyak lembaga 

pendidikan yang mempromosikan dirinya melalui 

pemasangan iklan di televisi, radio, harian, spanduk, 

baliho, penyebaran brosur dan berbagai bentuk promosi 

lainnya. Semua itu bertujuan untuk menarik minat 

masyarakat pada umumnya dan calon siswa pada 

khususnya.5 

                                                           
4 Fahrurrozi, “Strategi Pemasaran Jasa dalam Meningkatkan 

Citra Lembaga Pendidikan Islam,” Jurnal Pemikiran, Riset dan 
Pengembangan Pendidikan Islam, 2 (Juli-Desember, 2012), 208. 

5 Ibid., 209. 
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Persaingan dibidang pendidikan saat ini sangat 

ketat dan berlomba-lomba untuk memperoleh dan 

mendapatkan jumlah siswa sebanyak-banyaknya, 

sehingga memacu setiap penyelenggara pendidikan 

berusaha meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing 

memasuki pasar bebas dan arus informasi global. 

Promosi adalah salah satu cara yang efektif untuk 

merekrut dan menarik siswa sebanyak-banyaknya, hal 

ini dikarenakan pembiayaan operasional perguruan 

pendidikan sangat tergantung pada jumlah siswa yang 

diperoleh. 

Promosi yang agresif, positif dan memenuhi 

segmen pasar akan dapat secara efektif memenuhi target 

jumlah penerimaan siswa. Promosi yang dilakukan 

melalui media cetak surat kabar, media elektronik, 

penyebaran brosur, pemasangan spanduk dan personal 

approach sesama siswa dan para guru adalah sangat 
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membantu dalam memperoleh jumlah siswa.6 Salah satu 

contoh cara promosi yang jitu adalah memanfaatkan 

event-event tertentu, terutama olahraga. Perhelatan 

seperti turnamen bulu tangkis (super series), tenis 

(grand slam), sepak bola dan lain-lain sangat strategis 

dijadikan sarana promosi. Antusiasme masyarakat 

sangat tinggi ketika menyambut event-event ini, 

sehingga promosi yang ditampilkan bisa langsung 

melekat dalam ingatan konsumen.7 

Di kabupaten Ponorogo terdapat banyak sekolah 

baik negeri maupun swasta. Dari sekolah yang ada 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

Ponorogo merupakan sekolah dasar formal, terdepan 

dalam mengembangkan pendidikan berbasis tauhid dan 

                                                           
6 Ahmad Sofan Ansor, “Pengaruh Kualitas Pendidikan dan 

Promosi terhadap Perolehan Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah 
Atas Swasta Maarif Kota Cilegon Banten,” Manajemen Pendidikan 
Islam, 2 (Juli, 2018), 318-319. 

7 Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen Efektif Marketing 
Sekolah (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 68. 
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lifeskill yang bertujuan membentuk kepribadian siswa 

berdasarkan nilai Islam-Kemuhammadiyahan melalui 

proses pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri 

yang simultan. Sekolah yang secara kreatif dan inovatif 

dalam melakukan upaya-upaya promosi jasa pendidikan. 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

(SDMT) Ponorogo terus melakukan upaya 

pengembangan dan pembangunan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah. Hal itu dilakukan karena 

semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya di SDMT Ponorogo. Dalam 

menunjang kegiatan belajar mengajar, SDMT Ponorogo 

terus berbenah dari segi sarana prasarana maupun SDM-

nya. Terbukti, gedung aula yang terletak di lantai dua 

sudah mencapai 95% pengerjaan. Tak hanya itu, gedung 

Fakhrudin bagian belakang juga direncanakan akan 
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direnovasi agar semakin nyaman digunakan untuk 

kegiatan belajar siswa.8 

Ruang kelas berjumlah 30 ruang mampu 

menampung 759 siswa, mulai lantai 1 hingga lantai 3. 

Selain itu, juga terdapat 19 ruang lain seperti ruang guru, 

ruang TU, ruang kepala sekolah, ruang waka, 

laboratorium komputer, lapangan olahraga, koperasi, 

perpustakaan, hingga UKS. Uniknya, ruang guru di 

SDMT Ponorogo tidak berada pada satu tempat, namun 

tersebar di beberapa titik. Penempatan yang terpisah 

tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam memantau 

siswa. Sehingga mempermudah komunikasi antara wali 

kelas dan siswa.9 

Tak hanya berbenah dari segi sarana dan 

prasarana, SDMT Ponorogo juga terus mengembangkan 

                                                           
8 Lihat Transkip Observasi Nomor: 01/O/23-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
9 Ibid. 
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sisi akademik maupun non-akademik siswa. Hal itu 

terbukti dengan semakin banyaknya prestasi yang diraih 

siswa dari berbagai kejuaraan. Dari segi non-akademik, 

SDMT Ponorogo memiliki 10 lebih kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

merupakan kegiatan tambahan sepulang sekolah yang 

digunakan sebagai wadah untuk menampung bakat dan 

minat siswa. Seperti Tahfidz dan Tartil, Dai, Tapak Suci, 

Futsal, Renang, English Club, Ekstra Bahasa Arab, 

Robotic, Musik, Jurnalistik, Tari, dan masih banyak 

lagi.10 

Dengan berbagai macam fasilitas yang 

disediakan oleh SDMT Ponorogo, sekolah memiliki 

strategi khusus untuk menarik minat calon siswa baru 

yakni melalui publikasi di media sosial setiap ada 

kegiatan-kegiatan sekolah, sosialisasi ke TK, 

                                                           
10 Ibid. 
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komunikasi dari mulut ke mulut dan testimoni dari 

pelanggan lama. Ini merupakan wujud membangun 

sekolah Muhammadiyah yang berkemajuan. Imbang, 

antara fasilitas dan kualitas pendidikan yang ada di 

SDMT Ponorogo. Diharapkan SDMT Ponorogo akan 

menghasilkan lulusan yang mampu menjadi teladan di 

luar, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, serta 

agamanya dengan bekal dan kemampuan yang dimiliki. 

Untuk itulah, SDMT Ponorogo dengan tekad kuat 

mengusung visi Tauhid and Life Skill.11 Berangkat dari 

kerangka di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Strategi Promosi Jasa 

Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Terpadu (SDMT) Ponorogo”. 

 

 

 

                                                           
11 Ibid. 
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B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada strategi promosi 

jasa pendidikan di lembaga sekolah yang meliputi tujuan 

promosi jasa pendidikan, bauran promosi jasa 

pendidikan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam memilih bentuk-bentuk promosi sekolah, serta 

strategi pemilihan media promosi jasa pendidikan, yakni 

pada Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus 

penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

(SDMT) Ponorogo menciptakan tujuan promosi 

sekolahnya? 
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2. Bagaimana bauran promosi jasa pendidikan di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

Ponorogo dan apa saja faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam memilih bentuk-bentuk 

promosi jasa pendidikan di sekolah tersebut? 

3. Bagaimana strategi pemilihan media promosi jasa 

pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Terpadu (SDMT) Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus 

penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tujuan 

promosi jasa pendidikan di SDMT Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bauran 

promosi jasa pendidikan di SDMT Ponorogo dan 
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faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih 

bentuk-bentuk promosi jasa pendidikan. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan strategi 

pemilihan media promosi jasa pendidikan di SDMT 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila 

dapat memberikan manfaat yang berarti pada lembaga 

pendidikan yang diteliti maupun terhadap 

masyarakatnya. Dari hasil penelitian ini diharapkan: 

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi SDMT 

Ponorogo dalam kegiatan promosi jasa pendidikan. 

2. Sebagai bahan referensi bidang marketing 

pendidikan. 

3. Sebagai penambah wawasan tentang pentingnya 

kegiatan marketing pendidikan dalam menarik minat 

masyarakat pelanggan jasa pendidikan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Di dalam penulisan skripsi ini diawali dengan 

halaman formalitas, yang terdiri halaman sampul, 

halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman persembahan, halaman moto, 

halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman 

daftar isi. Dalam pembahasan skripsi penulis membagi 

dalam bagian-bagian, tiap bagian terdiri bab-bab dan 

setiap bab terdiri sub-sub bab yang saling berhubungan 

dalam kerangka satu kesatuan yang logis dan sistematis. 

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

2. BAB II KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH 

HASIL PENELITIAN TERDAHULU, membahas 
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tentang konsep strategi promosi jasa pendidikan, 

tujuan strategi promosi jasa pendidikan, bauran 

promosi jasa pendidikan, faktor-faktor yang 

memengaruhi promotional mix jasa pendidikan dan 

bentuk-bentuk promosi, serta strategi pemilihan 

media promosi jasa pendidikan. 

3. BAB III METODE PENELITIAN, membahas 

tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

4. BAB IV TEMUAN PENELITIAN, membahas 

tentang deskripsi data umum yakni mengenai 

gambaran umum SDMT Ponorogo yang berisi 

tentang profil sekolah, sejarah singkat, visi, misi dan 

tujuan, struktur organisasi, SDM sekolah serta sarana 
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dan prasarana. Deskripsi data khusus meliputi tujuan 

promosi jasa pendidikan di SDMT Ponorogo, bauran 

promosi jasa pendidikan di SDMT Ponorogo dan 

faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memilih 

bentuk-bentuk promosi sekolah, serta strategi 

pemilihan media promosi jasa pendidikan di SDMT 

Ponorogo. 

5. BAB V PEMBAHASAN, membahas tentang analisa 

tujuan promosi jasa pendidikan di SDMT Ponorogo, 

analisa bauran promosi jasa pendidikan di SDMT 

Ponorogo dan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam memilih bentuk-bentuk promosi sekolah, serta 

analisa strategi pemilihan media promosi jasa 

pendidikan di SDMT Ponorogo. 

6. BAB VI PENUTUP, membahas tentang kesimpulan 

dan saran. 
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Setelah enam bab, kemudian diikuti dengan 

daftar pustaka, lampiran-lampiran, riwayat hidup, surat 

izin penelitian, surat telah melakukan penelitian, 

pernyataan keaslian tulisan dan sebagainya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL 

PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

Untuk memperkuat masalah yang akan diteliti 

maka penulis mengadakan kajian pustaka dengan cara 

mencari dan menemukan teori-teori yang akan dijadikan 

landasan penelitian, yaitu: 

1. Konsep Strategi Promosi Jasa Pendidikan 

a. Pengertian Strategi Promosi Jasa Pendidikan 

Definisi strategi ialah suatu rencana yang 

fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Strategi adalah penentuan tujuan jangka panjang 

yang merupakan dasar dari suatu perusahaan dan 

adopsi tindakan-tindakan serta alokasi sumber 
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daya yang diperlukan untuk melaksanakan 

tujuan.12 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

strategi adalah ilmu dan seni menggunakan 

semua sumber daya bangsa-bangsa untuk 

melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam 

perang dan damai. Strategi juga diartikan sebagai 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus dan sebagai tempat 

yang baik menurut siasat perang.13 

Sejatinya, konsep strategi telah berusia 

ratusan tahun, yang secara historis dapat 

ditelusuri pada konteks militer. Ditilik dari asal 

katanya, istilah strategi berasal dari kata 

strategia atau stretegios (bahasa Yunani), yang 

                                                           
12 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa 

(Bandung: Alfabeta, 2018), 201. 
13  http://kbbi.web.id/strategi diakses 25 November 2018. 
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mengacu pada jenderal militer dan 

menggabungkan dua kata stratos (tentara) dan 

ago (memimpin). Konteksnya adalah 

perencanaan untuk mengalokasikan sumber daya 

(tentara, senjata, bahan pangan dan seterusnya) 

untuk mencapai tujuan (memenangkan perang).14 

Pada umumnya suatu satuan pendidikan 

memiliki tujuan dan untuk mencapainya 

memerlukan strategi. Strategi merupakan suatu 

kesatuan rencana yang luas dan terintegrasi yang 

menghubungkan antara kekuatan internal 

organisasi dengan peluang dan ancaman 

lingkungan eksternalnya. Strategi dirancang 

untuk memastikan tujuan organisasi dapat 

dicapai melalui implementasi yang tepat. 

Substansi strategi pada dasarnya merupakan 

                                                           
14 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi, 

2017), 4. 
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rencana. Oleh karena itu strategi berkaitan 

dengan evaluasi dan pemilihan alternatif yang 

tersedia bagi suatu manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.15 

Promosi adalah kegiatan 

mengkomunikasikan penjualan produk di 

pasaran dan berhubungan langsung dengan 

masyarakat.16 Menurut Alma dalam buku 

Pemasaran Jasa Pendidikan, pada hakikatnya 

promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran 

yang merupakan aktivitas pemasaran untuk 

menyebarkan informasi, memengaruhi, 

membujuk dan/atau mengingatkan pasar sasaran 

                                                           
15 Agus Rahayu, “Strategi Meraih Keunggulan dalam Industri 

Jasa Pendidikan Suatu Kajian Manajemen Stratejik,” dalam Manajemen 
Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Fokus Pada Mutu 
dan Layanan Prima, ed. Buchari Alma dan Ratih Hurriyati (Bandung: 
Alfabeta, 2009), 64. 

16 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook of Education 
Management Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di 
Indonesia (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 293. 
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akan organisasi dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan setia pada produk yang 

ditawarkan organisasi yang bersangkutan. Selain 

itu, menurut Saladin dan Oesman promosi juga 

memiliki arti sebagai komunikasi informasi 

antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk 

mengubah sikap dan tingkah laku pembeli yang 

tadinya tidak mengenal lalu mengenal sehingga 

menjadi pembeli dan tetap mengingat produk 

itu.17 

William Shoell dalam buku Manajemen 

Pemasaran dan Pemasaran Jasa menyatakan 

“Promotion is marketers effort to communicate 

with target audiences. Communication is the 

process of infuencing others behavior by sharing 

ideas, information or feeling with them”. 

                                                           
17 David Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), 134. 
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Promosi ialah usaha yang dilakukan oleh 

marketer, berkomunikasi dengan calon audiens. 

Komunikasi adalah sebuah proses membagi ide, 

informasi atau perasaan audiens. Berdasarkan 

pengertian promosi di atas dapat disimpulkan 

bahwa promosi adalah sejenis komunikasi yang 

memberi penjelasan yang meyakinkan calon 

konsumen tentang barang dan jasa.18 

Promosi jasa pendidikan merupakan salah 

satu variabel bauran pemasaran jasa pendidikan 

yang harus dilakukan sekolah untuk memasarkan 

produk jasa pendidikan. Aktivitas promosi jasa 

pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara sekolah dan pelanggan jasa 

pendidikan, tapi juga sebagai alat untuk 

memengaruhi pelanggan jasa pendidikan di 

                                                           
18 Alma, Manajemen, 181. 
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dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya. 

Promosi jasa pendidikan meliputi 

aktivitas dan materi yang digunakan sekolah agar 

dapat menjangkau khalayak sekolah, 

membangun lingkungan internal sekolah yang 

peduli, serta menciptakan kesadaran dari upaya 

sekolah untuk memenuhi keinginan dan harapan 

masyarakat. Jadi, aktivitas promosi jasa 

pendidikan harus mendukung dan meningkatkan 

sasaran pemasaran jasa pendidikan. Promosi jasa 

pendidikan merupakan suatu tugas untuk 

menginformasikan dan meyakinkan pasar jasa 

pendidikan untuk memilih produk jasa 

pendidikan yang ditawarkan. Promosi jasa 

pendidikan dapat dilaksanakan melalui proposisi 



26 

 

penjualan unik, publisitas jasa pendidikan yang 

efektif dan materi publikasi jasa pendidikan. 

Dasar pengembangan aktivitas promosi 

jasa pendidikan adalah komunikasi pemasaran 

jasa pendidikan. Melalui komunikasi pemasaran 

jasa pendidikan, siswa, guru, karyawan sekolah, 

pemimpin sekolah atau masyarakat dapat 

melakukan interaksi secara efektif. Oleh karena 

itu, sekolah harus menginformasikan tujuan, 

aktivitas serta penawaran program pendidikan 

kepada pelanggan jasa pendidikan agar tertarik 

dengan sekolah.19 

b. Tujuan Strategi Promosi Jasa Pendidikan 

Tujuan utama dari promosi adalah 

menginformasikan, memengaruhi dan membujuk 

serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang 

                                                           
19 Wijaya, Pemasaran, 134-135. 
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perusahaan dan bauran pemasarannya.20 Suatu 

kegiatan promosi jika dilaksanakan dengan baik 

dapat memengaruhi konsumen mengenai dimana 

dan bagaimana konsumen membelanjakan 

pendapatannya.21 

Memahami konsumen, mengetahui apa 

yang dibutuhkannya, apa seleranya dan 

bagaimana ia mengambil keputusan merupakan 

kewajiban para pemasar sehingga pemasar dapat 

memproduksi barang dan jasa sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Pemasar memungkinkan 

dapat mempengaruhi keputusan konsumen 

dengan pemahaman yang mendalam mengenai 

                                                           
20 Ratih Hurriyati, “Menciptakan Superior Customer Value 

Perguruan Tinggi Negeri melalui Peningkatan Kinerja Bauran 
Pemasaran Jasa Pendidikan,” dalam Manajemen Corporate dan Strategi 
Pemasaran Jasa Pendidikan Fokus pada Mutu dan Layanan Prima, ed. 
Buchari Alma dan Ratih Hurriyati (Bandung: Alfabeta, 2009), 162. 

21 Alma, Manajemen, 183. 
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konsumen, sehingga konsumen mau membeli 

apa yang ditawarkan oleh pemasar.22 

Di dalam dunia pemasaran, memahami 

perilaku konsumen sangat penting karena 

konsumen adalah raja yang bisa menentukan 

sebuah pembelian. Pemasaran adalah ilmu untuk 

mengetahui kebutuhan konsumen. Oleh sebab 

itu, perilaku konsumen berupa tingkah laku ingin 

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

memperbaiki produk dan jasa harus diperhatikan. 

Fokus perilaku konsumen terletak pada cara 

seseorang membuat keputusan menggunakan 

sumber daya mereka yang telah tersedia untuk 

mengonsumsi barang. Untuk memahami secara 

detail perilaku konsumen, konsep 5W + 1H 

harus dikuasai. Konsep ini terdiri dari beberapa 

                                                           
22 Sudaryono, Pengantar Manajemen Teori dan Kasus 

(Yogyakarta: CAPS, 2017), 300. 
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pernyataan, yaitu who (siapa yang membeli), 

what (apa produk/jasa yang dibutuhkan 

konsumen), where (dimana ia membeli), when 

(kapan ia membeli) dan how (bagaimana ia 

membeli/mendapatkannya).23 

Secara rinci tujuan promosi dapat 

dijabarkan sebagai berikut:24 

1) Informasikan (informing), dapat berupa: 

menginformasikan kepada masyarakat 

pelanggan jasa pendidikan mengenai 

keberadaan suatu produk baru, 

memperkenalkan keunggulan-keunggulan 

produk, menyampaikan perubahan harga 

kepada masyarakat, menginformasikan jasa-

jasa yang disediakan oleh lembaga, 

                                                           
23 Jamal Ma’mur Asmani, Manajemen Efektif Marketing 

Sekolah (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 45. 
24 Ratih, Menciptakan, 162-163. 
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meluruskan kesan yang keliru, mengurangi 

ketakutan atau kekhawatiran calon pelanggan 

dan membangun citra lembaga. 

2) Membujuk pelanggan sasaran (persuading), 

untuk: mengubah persepsi pelanggan 

terhadap atribut produk. 

3) Mengingatkan (reminding), untuk: membuat 

pelanggan tetap ingat walaupun tidak ada 

kampanye iklan dan menjaga agar ingatan 

pertama pelanggan jatuh pada produk 

lembaga. 

 

2. Bauran Promosi Jasa Pendidikan (Promotional 

Mix) 

a. Pengertian Bauran Promosi Jasa Pendidikan 

(Promotional Mix) 

Menurut Kotler dan Gary A. dalam 

Alexander Sindoro, bauran promosi adalah 



31 

 

ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi 

penjualan dan hubungan masyarakat yang 

dipergunakan lembaga untuk mencapai tujuan 

iklan dan pemasarannya.25 Bauran promosi 

menurut Stanton dalam David Wijaya 

merupakan perpaduan strategi yang paling baik 

dari variabel-variabel periklanan, penjualan 

pribadi, serta alat promosi lainnya yang 

seluruhnya direncanakan untuk mencapai tujuan 

program penjualan. Definisi Stanton tersebut 

menyebutkan variabel bauran promosi 

(promotional mix) secara jelas selain periklanan 

dan penjualan pribadi.26 

                                                           
25 Ira Ningrum Resmawa, “Strategi Komunikasi Pemasaran 

dalam Memasarkan Produk Cemilan Kerupuk Singkong Samiler 
Samijali di UKM Eks Lokalisasi Dolly,” IKRAITH-Humaniora, 2 
(November, 2017), 69. 

26 Wijaya, Pemasaran, 135. 
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Bauran promosi jasa pendidikan memiliki 

unsur-unsur lebih luas dan rumit dibandingkan 

dengan bauran promosi produk manufaktur, yang 

pada umumnya hanya terdiri atas variabel-

variabel bauran promosi yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Namun, unsur-unsur materi 

instruksional (instructional materials) dan desain 

organisasi (corporate design) merupakan unsur 

penting dalam bauran promosi jasa pendidikan 

karena sifat dan karakteristik jasa pendidikan 

membutuhkan bentuk komunikasi yang dapat 

mengedepankan perwujudan jasa pendidikan.27 

b. Macam-macam Bauran Promosi Jasa 

Pendidikan 

Lovelock dalam buku Pemasaran Jasa 

Pendidikan mengklasifikasikan bauran promosi 

                                                           
27 Ibid., 136. 
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jasa pendidikan menjadi enam kelompok, yaitu 

sebagai berikut:28 

1) Komunikasi pribadi (personal 

communications), yaitu komunikasi secara 

langsung antara pemasar jasa pendidikan dan 

pelanggan jasa pendidikan yang melibatkan 

dialog dua arah, seperti percakapan tatap 

muka, penggilan telepon dan surat elektronik 

(email), yang meliputi penjualan pribadi 

(personal selling) jasa pendidikan, 

telemarketing jasa pendidikan, pelayanan 

pelanggan (customer service) jasa 

pendidikan, pelatihan pelanggan (customer 

training) jasa pendidikan, serta komunikasi 

dari mulut ke mulut (word of mouth) 

pemasaran jasa pendidikan. 

                                                           
28 Ibid., 136-138. 
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2) Periklanan (advertising), yaitu bentuk-bentuk 

komunikasi bukan pribadi yang dilakukan 

pemasar jasa pendidikan dengan tujuan 

menginformasikan, mengedukasi atau 

membujuk khalayak pasar sasaran jasa 

pendidikan, antara lain siaran radio 

(broadcast), materi tercetak (print), internet, 

papan reklame (outdoor advertising) dan 

surat langsung (direct mail). 

3) Promosi penjualan (sales promotion), yaitu 

bentuk insentif jangka pendek yang 

ditawarkan kepada pelanggan jasa 

pendidikan dan perantara jasa pendidikan 

untuk merangsang pembelian produk jasa 

pendidikan seperti pengambilan sampel 

(sampling) produk jasa pendidikan, kupon 

(coupon) produk jasa pendidikan, potongan 
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harga (discount) produk jasa pendidikan, 

tawaran pengembalian tunai (sign-up 

rebates) produk jasa pendidikan, hadiah 

(gifts) dan promosi berhadiah (prize 

promotion). 

4) Publisitas (publicity)/hubungan masyarakat 

(public relations), yaitu upaya yang 

dilakukan pemasar jasa pendidikan untuk 

memicu minat positif terhadap sekolah dan 

produk jasa pendidikan melalui penyebaran 

berita baru, melaksanakan konferensi pers, 

menyelenggarakan peristiwa istimewa dan 

mendanai aktivitas yang patut dijadikan 

berita oleh pihak ketiga sekolah, yang 

meliputi hubungan pers (press release or 

kits) sekolah, konferensi pers (press 

conference) sekolah, peristiwa istimewa 
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(special event) sekolah, pekan raya dan 

pameran kegiatan (trade shows and 

exhibitions) sekolah dan kegiatan sponsor 

(sponsorship) yang dilakukan sekolah. 

5) Materi instruksional (instructional 

materials), yaitu materi promosi untuk 

mempromosikan produk jasa pendidikan 

yang baru atau atribut produk jasa 

pendidikan jika pelanggan jasa pendidikan 

tidak memahami produk jasa pendidikan, 

yang meliputi situs sekolah, buku pedoman 

(manual) sekolah, brosur (brochure) sekolah, 

video dan kaset (video-audio cassete) 

sekolah, perangkat lunak dan CD (software 

and CD-ROM) sekolah, serta kotak suara 

(voice mail) sekolah. 
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6) Desain organisasi (corporate design), yaitu 

aplikasi warna, simbol dan kop surat yang 

berbeda-beda sehingga memberikan 

kemudahan bagi sekolah untuk mengakui 

identitasnya, yang meliputi papan merek 

(signage) sekolah, dekorasi bagian dalam 

(interior decor) sekolah, kendaraan (vehicle) 

sekolah, peralatan (equipment) sekolah, alat 

tulis (stationery) sekolah dan seragam 

(uniform) sekolah. 

Di dalam kampanye promosi jasa 

pendidikan, sekolah dapat menggunakan salah 

satu variabel bauran promosi jasa pendidikan 

atau perpaduan variabel bauran promosi jasa 

pendidikan. Akan tetapi, ketika menerapkan 

bauran promosi/komunikasi jasa pendidikan, 

pemasar jasa pendidikan harus memahami pasar 
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sasaran jasa pendidikan yang dituju. Bentuk-

bentuk promosi jasa pendidikan yang digunakan 

setiap sekolah tentunya akan berbeda-beda. Hal 

itu bergantung pada beberapa hal berikut ini. 

1) Klasifikasi jasa pendidikan. 

2) Tujuan komunikasi pemasaran jasa 

pendidikan. 

3) Penciptaan citra sekolah yang kuat. 

4) Peningkatan pesanan jasa pendidikan secara 

berulang (customer repeat order).29 

c. Faktor-faktor yang Memengaruhi 

Promotional Mix 

William J. Stanton dalam buku 

Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa 

menyatakan bahwa ada empat faktor yang harus 

                                                           
29 Ibid., 139. 
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dipertimbangkan dalam menentukan bauran 

promosi:30 

1) Jumlah Uang yang Tersedia untuk Promosi 

Bisnis yang memiliki dana banyak 

tentu memiliki kemampuan lebih besar dalam 

mengkombinasikan elemen-elemen promosi. 

Sebaliknya bisnis yang lemah keuangannya 

sedikit sekali menggunakan advertising dan 

promosinya kurang efektif.31 Pelaksanaan 

kegiatan promosi membutuhkan biaya agar 

tujuan promosi tersebut dapat tercapai. Biaya 

promosi diperlukan untuk memfasilitasi 

pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka 

proses penerimaan peserta didik baru. Tanpa 

                                                           
30 Alma, Manajemen, 181-182. 
31 Ibid. 
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dukungan dana yang cukup, maka tujuan 

kegiatan promosi akan sulit dicapai.32 

2) Sifat Pasar 

Keadaan pasar ini menyangkut daerah 

geografis pasaran produk dan juga calon 

konsumen yang dituju.33 Setiap lembaga jasa 

termasuk sekolah/madrasah sesungguhnya 

mempunyai pertanyaan tentang “pelanggan 

seperti apakah yang harus dicari untuk 

menjadi target atau sasaran dari jasa yang 

ditawarkan?” Pertanyaan ini tentu harus 

dijawab sebelum lembaga pendidikan 

tersebut memulai kegiatan pemasarannya 

yang lain. Salah satu kunci keberhasilan 

lembaga adalah terletak pada proses 

                                                           
32 Setia Irianto, “Pengaruh Biaya Promosi terhadap Jumlah 

Mahasiswa Baru dan Analisis Promosi Mix di Universitas 
Muhammadiyah Semarang,” 3. 

33 Alma, Manajemen, 181. 
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segmentasi yang merupakan akar dari 

pertanyaan tersebut. keberhasilan lembaga 

pendidikan tentu saja sangat bergantung pada 

pelanggannya (siswa), mulai dari siapa 

pelanggannya, bagaimana karakteristiknya, 

sampai pada bagaimana daya beli pelanggan 

tersebut. Semua ini ditentukan oleh proses 

segmentasi pasar jasa pendidikan. 

Dalam pasar yang sangat beragam 

karakteristiknya, perlu ditentukan atribut-

atribut apa yang menjadi kepentingan utama 

bagi pengguna pendidikan. Secara umum, 

segmentasi pasar dapat dipilah berdasarkan 

segmentasi demografi dan sosioekonomi, 

segmentasi psikologis, segmentasi geografi, 

segmentasi manfaat, segmentasi penggunaan 

dan segmentasi berdasarkan jasa. Dengan 
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demikian, sekolah akan lebih mudah 

menentukan strategi pemasaran sehubungan 

dengan karakteristik dan kebutuhan pasar.34 

3) Sifat Produk 

Keadaan produk, ini meliputi fasilitas 

dan pelayanan yang ditawarkan sekolah. 

Meskipun sekolah yang disurvey sangat giat 

menawarkan produk jasa pendidikan 

berkualitas, tetapi sejumlah masalah masih 

ditemukan, yakni sebagai berikut: 

a) Kurangnya pertimbangan terhadap ragam 

penawaran karena sekolah-sekolah 

tersebut banyak memberikan penawaran. 

Sekolah harus melakukan spesialisasi 

dalam hal tertentu. 

                                                           
34 Machali dan Ara Hidayat, The Handbook, 297. 
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b) Adanya kebutuhan untuk melihat 

pelajaran, yakni keuntungan yang akan 

diperoleh pelanggan jasa pendidikan 

(siswa) dibandingkan hanya memberikan 

gambaran umum tentang kandungan 

materi yang terdapat pada pelajaran 

tersebut. 

c) Adanya kebutuhan untuk memastikan 

bahwa kualitas dilihat dalam arti 

terpenuhinya kebutuhan pelanggan jasa 

pendidikan dibandingkan dengan kualitas 

pelajaran itu sendiri. 

d) Hanya ada sedikit perhatian terhadap 

potensi hidup pelajaran tersebut.35 

Pelayanan sekolah terlihat sebagai 

apa yang diharapkan konsumen. Kesenjangan 

                                                           
35 Wijaya, Pemasaran, 71. 
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yang sering terjadi adalah adanya perbedaan 

persepsi kualitas maupun atribut jasa 

pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap organisasi jasa, termasuk sekolah, 

didapati beberapa ciri-ciri organisasi yang 

baik yaitu memiliki: 

a) Konsep strategis yang memiliki fokus 

kepada konsumen. 

b) Komitmen kualitas dari manajemen 

puncak. 

c) Penetapan standar yang tinggi. 

d) Sistem untuk memonitor kinerja jasa. 

e) Sistem untuk memuaskan keluhan 

pelanggan. 

f) Memuaskan karyawan sama dengan 

pelanggan.36 

                                                           
36 Machali dan Ara Hidayat, The Handbook, 299-300. 
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4) Tahap Siklus Hidup Produk 

Pada tingkat mana siklus kehidupan 

produk sudah dicapai, akan memengaruhi 

promosi yang digunakan, misalnya pada 

tahap introduksi, maka promosi ditujukan 

untuk mendidik, mengarahkan kenapa 

konsumen pada produk baru, apa 

istimewanya produk baru tersebut, kenapa 

produk penting untuk dibeli dan sebagainya. 

Di sini penting penggunaan personal selling, 

juga pameran, show. Pada tahap growth 

promosi diarahkan agar konsumen lebih 

memilih merek yang makin populer, teknik 

utama lebih cocok advertising. Pada tahap 

maturity, advertising lebih menekankan 

keunggulan produk, agar konsumen tidak 

mengarah kepada decline. Pada tahap 
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decline, situasi pasar sudah lesu, maka semua 

teknik promosi dikurangi, kecuali jika masih 

ada harapan produk untuk bangkit.37 

d. Strategi Bauran Promosi Jasa Pendidikan 

Promosi merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan program pemasaran. 

Betapapun berkualitasnya sebuah produk, bila 

konsumen belum pernah mendengarnya atau 

tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi 

mereka, maka mereka tidak akan tertarik 

membelinya. Pentingnya promosi dapat 

digambarkan lewat perumpamaan bahwa 

pemasaran tanpa promosi dapat diibaratkan 

seorang pria berkacamata hitam yang dari tempat 

gelap pada malam kelam mengedipkan matanya 

pada seorang gadis cantik di kejauhan. Tak 

                                                           
37 Alma, Manajemen, 181-182. 
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seorang pun yang tahu apa yang dilakukan pria 

tersebut, selain dirinya sendiri.38 

Pada hakikatnya, promosi merupakan 

elemen bauran pemasaran yang berfokus pada 

upaya menginformasikan, membujuk dan 

mengingatkan kembali konsumen akan merek 

dan produk lembaga. Hanya saja, istilah promosi 

dipandang berkonotasi arus informasi satu arah. 

Tepatnya, dari penyampaian pesan (pemasar) 

kepada penerima pesan (calon konsumen). Oleh 

sebab itu, konsep komunikasi pemasaran 

terintegrasi (Integrated Marketing 

Communications) dikemukakan sebagai 

pengembangannya. Komunikasi pemasaran lebih 

menekankan interaksi dua arah.39 

                                                           
38 Tjiptono, Strategi, 387. 
39 Ibid. 
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Pemilihan komposisi bauran komunikasi 

pemasaran terintegrasi dipengaruhi oleh lima 

faktor utama, yaitu:40 

1) Tipe Pasar Produk 

Secara umum, alokasi promosi akan 

berbeda antara pasar konsumen akhir dan 

pasar bisnis. Urutan prioritas alokasi elemen 

bauran promosi untuk pasar konsumen akhir 

adalah: (1) promosi penjualan, (2) 

periklanan, (3) personal selling dan (4) 

public relations. Sedangkan untuk pasar 

bisnis, urutannya adalah: (1) personal selling, 

(2) promosi penjualan, (3) periklanan dan (4) 

public relations. 

 

 

                                                           
40 Ibid., 399-401. 
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2) Push VS Pull Strategy 

Pilihan push strategy atau pull 

strategy untuk menciptakan penjualan dapat 

memengaruhi secara signifikan komposisi 

bauran promosi. Dalam push strategy, 

perusahaan menggunakan wiraniaga dan 

trade promotion untuk memengaruhi 

perantara agar menyimpan, mempromosikan 

dan menjual produknya kepada pemakai 

akhir. Strategi ini sangat cocok untuk situasi 

dimana loyalitas merek relatif rendah, 

pemilihan merek dilakukan di tempat, produk 

yang dipasarkan termasuk produk impulsif 

dan manfaat produk telah dipahami dengan 

baik oleh konsumen. Sedangkan dalam pull 

strategy, lembaga menggunakan periklanan, 

customer promotion dan direct & online 
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marketing untuk memengaruhi konsumen 

agar meminta perantara menyediakan produk 

lembaga, sehingga pada gilirannya membuat 

para perantara memesannya dari lembaga. 

Strategi ini cocok untuk situasi dimana 

loyalitas merek relatif tinggi, tingkat 

keterlibatan konsumen dalam pembelian 

kategori produk tersebut tergolong tinggi, 

konsumen mempersiapkan perbedaan 

antarmerek dan konsumen telah memutuskan 

pilihan merek sebelum datang ke lokasi. 

3) Kesiapan Konsumen untuk Melakukan 

Pembelian 

Alat-alat promosi memiliki tingkat 

efektivitas biaya yang berbeda pada masing-

masing tahap kesiapan pembeli (buyer 

readiness stages). Periklanan dan public 
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relations berperan paling penting dalam 

tahap pembentukan awareness. Tahap 

pemahaman (comprehension) sangat 

dipengaruhi oleh periklanan dan personal 

selling. Tahap pemesanan (ordering) 

dipengaruhi sekali oleh personal selling, 

promosi penjualan dan direct marketing. 

Sedangkan tahap pemesanan ulang (re-

ordering) paling dipengaruhi oleh personal 

selling, promosi penjualan, direct marketing 

dan kadangkala juga oleh reminder 

advertising. 

4) Tahap dalam Siklus Hidup Produk 

Efektivitas alat-alat promosi 

dipengaruhi pula oleh tahap-tahap dalam 

siklus hidup produk. Dalam tahap 

perkenalan, periklanan, direct & online 
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marketing dan public relations merupakan 

alternatif yang paling efektif, kemudian 

diikuti dengan personal selling untuk 

mendapatkan cakupan distribusi dan promosi 

penjualan guna mendorong terjadinya 

product trial. Dalam tahap perkembangan, 

semua alat promosi bisa berkurang 

efektivitasnya karena permintaan 

mendapatkan momentumnya melalui 

komunikasi gethok tular (word of mouth 

communication). Dalam tahap kedewasaan, 

alat-alat promosi yang paling penting 

meliputi promosi penjualan, periklanan dan 

personal selling. Sedangkan dalam tahap 

penurunan, promosi penjualan memainkan 

peranan penting. Periklanan dan publisitas 

dikurangi dan para pemasar cukup 
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memberikan perhatian minimal saja pada 

produk bersangkutan. 

5) Posisi Persaingan Lembaga 

Pemimpin pasar biasanya 

mendapatkan manfaat terbesar melalui 

periklanan dibandingkan promosi penjualan. 

Sebaliknya, pesaing kecil akan lebih 

mendapatkan manfaat besar melalui 

penggunaan promosi penjualan ketimbang 

elemen bauran komunikasi pemasaran 

terintegrasi lainnya. 

 

3. Strategi Pemilihan Media Promosi Jasa 

Pendidikan 

a. Pengertian Media 

Media telah memengaruhi seluruh aspek 

kehidupan manusia, meskipun dalam derajat 
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yang berbeda-beda. Di negara-negara maju 

media telah memengaruhi kehidupan hampir 

sepanjang waktunya, dengan kata lain lebih 

banyak ekspos media dari waktu yang 

dipergunakan untuk tidur dan juga berarti lebih 

banyak dari waktu yang digunakan untuk 

belajar.41 

Kata media berasal dari bahasa Latin 

medium yang berarti perantara atau pengantar. 

Sementara itu, Association for Educational 

Communication and Technology (AECT) 

mendefinisikan media sebagai segala bentuk 

yang digunakan untuk proses penyaluran 

informasi. Robert Hanick dkk yang disitir oleh 

Benni Agus Pribadi mendefinisikan media 

adalah sesuatu yang membawa informasi antara 

                                                           
41 Umar, “Media Pendidikan Peran dan Fungsinya dalam 

Pendidikan,” Tarbawiyah, 11 (Januari-Juli, 2014), 131. 
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sumber (source) dan penerima (receiver) 

informasi.42 

Istilah media massa memberikan 

gambaran mengenai alat komunikasi yang 

bekerja dalam berbagai skala, mulai dari skala 

terbatas hingga dapat mencapai dan melibatkan 

siapa saja dalam masyarakat dalam skala yang 

sangat luas. Istilah media massa mengacu kepada 

sejumlah media yang telah ada sejak puluhan 

tahun yang lalu tetap digunakan hingga saat ini 

seperti surat kabar, majalah, film, radio, televisi 

dan internet.43 

Kehadiran teknologi tak pelak 

memberikan pengaruh sangat besar dalam 

kehidupan manusia. Manusia menggunakan 

                                                           
42 Ibid., 133. 
43 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 479. 
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teknologi dan dikelilingi teknologi hampir dalam 

setiap gerak kehidupannya. Menurut McLuhan 

dalam Morissan, teknologi media telah 

menciptakan revolusi di tengah masyarakat 

karena masyarakat sudah sangat tergantung 

kepada teknologi dan tatanan masyarakat 

terbentuk berdasarkan pada kemampuan 

masyarakat menggunakan teknologi. Ia melihat 

media berperan menciptakan dan mengelola 

budaya.44 

McLuhan memandang penemuan 

teknologi sebagai hal yang sangat vital karena 

menjadi kepanjangan atau ekstensi dari kekuatan 

pengetahuan (kognitif) dan persepsi pikiran 

manusia. Ia menyebut “buku” sebagai 

kepanjangan dari mata. Roda atau ban sebagai 

                                                           
44 Ibid., 486. 
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ekstensi dari kaki. Pakaian sebagai kepanjangan 

dari kulit. Jaringan elektronik (khususnya 

komputer) sebagai ekstensi dari sistem saraf 

manusia. Contoh-contoh tersebut menunjukkan 

bahwa McLuhan menolak pengertian atau 

definisi sempit mengenai media. Menurutnya, 

media bukanlah terbatas pada media massa tetapi 

segala sarana, instrumen atau alat yang berfungsi 

memperkuat organ, indra dan fungsi yang 

terdapat pada tubuh manusia. Media tidak saja 

memperluas jangkauan dan meningkatkan 

efisiensi manusia, tetapi juga berfungsi sebagai 

filter yang mampu mengatur dan menafsirkan 

keberadaan manusia secara sosial.45 

 

 

                                                           
45 Ibid., 486-487. 
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b. Jenis-Jenis Media 

McLuhan dalam Morissan membagi 

media menjadi dua jenis, yaitu media panas (hot 

media) serta media dingin (cool media). Media 

panas adalah media yang tidak menuntut 

perhatian besar dari pendengar, pembaca atau 

penonton (audiensi) media bersangkutan. 

Menurut McLuhan, media panas merupakan 

komunikasi definisi tinggi yang menyediakan 

data sensoris lengkap yang dapat diterima indra 

manusia, dalam menggunakan media ini audiensi 

tidak dituntut untuk menggunakan daya 

imajinasinya atau dengan kata lain sangat sedikit 

sekali daya imajinasi yang dibutuhkan. Dengan 

demikian, partisipasi audiensi dalam media panas 

sangatlah rendah karena makna dari informasi 
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yang diterima audiensi sudah sangat lengkap dan 

jelas.46 

Film adalah salah satu contoh media 

panas. Ketika seseorang menonton film bioskop, 

misalnya ia hanya duduk, menonton film bahkan 

sambil makan atau minum, tidak ada upaya keras 

untuk menerima dan memahami informasi dari 

media tersebut. Media panas memberikan 

audiensi apa yang dibutuhkannya dalam hal ini, 

hiburan. 

Media dingin merupakan media definisi 

rendah yang membutuhkan partisipasi audiensi 

yang cukup besar, dengan kata lain media dingin 

merupakan komunikasi definisi rendah yang 

menuntut partisipasi aktif dari penonton, 

pendengar dan pembaca. Tidak banyak yang 

                                                           
46 Ibid., 491-492. 
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dapat diberikan media jenis ini kepada audiensi 

dan audiensi harus memenuhi sendiri hal-hal 

yang tidak disediakan media dingin. Audiensi 

harus menciptakan makna melalui indranya dan 

secara imajinatif melibatkan dirinya. Menurut 

McLuhan, percakapan tatap muka atau 

percakapan melalui telepon adalah contoh media 

dingin yang menuntut mereka yang terlibat untuk 

memberikan makna terhadap suara atau kata-kata 

yang diucapkan dan juga imajinasi visual ketika 

menggunakan media tersebut.47 

Selain film, McLuhan menggolongkan 

radio, buku, foto serta kuliah sebagai media 

panas, sedangkan televisi, seminar dan film 

kartun sebagai media dingin. Bagi sebagian 

orang pembagian jenis media oleh McLuhan ini 

                                                           
47 Ibid., 492. 
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cukup membingungkan, namun justru gagasan 

ini menjadi bagian penting dari teori tentang 

media yang diajukan McLuhan.48 

Pandangan ini menimbulkan kontroversi 

dikalangan sarjana. Bagaimana mungkin 

beberapa media tersebut, misalnya televisi 

digolongkan sebagai media dingin, sedangkan 

radio dikategorikan sebagai media panas. Namun 

sebagian kalangan menilai hal ini disebabkan 

tingkat teknologi kala itu masih rendah. Selain 

itu, jika audiensi aktif menggunakan remote 

control ketika menonton televisi maka ia tengah 

terlibat dengan media dingin. McLuhan 

menggolongkan radio sebagai media panas 

                                                           
48 Ibid. 
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karena kebanyakan orang menggunakan radio 

untuk mengiringi aktivitas lain.49 

Sementara itu, Oemar Hamalik dkk, 

mengelompokkan media berdasarkan jenisnya ke 

dalam beberapa jenis, yaitu:50 

1) Media auditif, yaitu media yang hanya 

mengandalkan kemampuan suara saja, seperti 

tape recorder. 

2) Media visual, yaitu media yang hanya 

mengandalkan indra penglihatan dalam 

wujud visual. 

3) Media audiovisual, yaitu media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. 

Jenis media ini mempunyai kemampuan yang 

lebih baik dan media ini dibagi ke dalam dua 

jenis, yaitu: 

                                                           
49 Ibid., 492-493. 
50 Umar, Media, 135. 
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a) Audiovisual diam, yang menampilkan 

suara dan visual diam, seperti film sound 

slide. 

b) Audiovisual gerak, yaitu media yang 

dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak, seperti film, video 

cassete dan VCD. 

c. Strategi Pemilihan Media Promosi Jasa 

Pendidikan 

Persaingan dalam dunia pendidikan 

menjadi tidak dapat terelakkan lagi, banyak 

lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh 

pelanggannya, sehingga banyak terjadi merger 

(penggabungan) dari beberapa lembaga 

pendidikan. Kemampuan administrator untuk 

memahami pemasaran pendidikan menjadi 
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prasyarat dalam mempertahankan dan 

meningkatkan pertumbuhan lembaganya. 

Komponen kunci yang dapat dijadikan 

bahan analisis untuk memahami konsep 

pemasaran pendidikan adalah konsep pasar. 

Pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai 

komoditas yang dihasilkan produsen dengan 

sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan dan 

diharapkan konsumen. Pemasaran ialah proses 

transaksional untuk meningkatkan harapan, 

keinginan dan kebutuhan calon konsumen 

sehingga calon konsumen menjadi terangsang 

untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan 

mengeluarkan imbalan sesuai yang disepakati.51 

Tujuan strategi ini adalah memilih media 

yang tepat untuk kampanye iklan dalam rangka 

                                                           
51 Machali dan Ara Hidayat, The Handbook, 277. 
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membuat pelanggan menjadi sadar/tahu, paham, 

menentukan sikap dan membeli produk atau jasa 

yang dihasilkan lembaga. Hal ini yang dimaksud 

dengan media adalah saluran penyampaian pesan 

komersial kepada audiens sasaran. Keputusan 

pemilihan media merupakan keputusan yang 

sangat penting dikarenakan dua faktor. Pertama, 

pembelian waktu radio dan TV, serta ruang 

majalah dan surat kabar mencerminkan elemen 

biaya terbesar dalam anggaran iklan. Kedua, 

kesuksesan iklan dalam mencapai tujuan 

periklanan sangat tergantung pada seberapa 

bagus setiap tayangan bisa menjangkau para 

pembeli dalam segmen pasar sasaran. 

Pemilihan setiap media dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor, seperti karakteristik produk, 

jenis pesan, pasar sasaran, luas dan jenis 
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distribusi, anggaran, strategi iklan pesaing, serta 

keunggulan dan kekurangan media itu sendiri. 

Selain itu, pemilihan media juga tergantung pada 

tujuan periklanan yang merupakan pintu gerbang 

dari seluruh kegiatan dalam program 

periklanan.52 Secara lebih spesifik, keputusan 

pemilihan media meliputi:53 

1) Pemilihan tipe medium (koran, majalah, 

televisi, direct mail, radio, media luar 

gedung, newsletters, brosur, telepon, internet, 

advertorials, infomercials, videocarts, digital 

magazines (digizines), interactive TV, fax on 

demand dan seterusnya) yang digunakan. 

Masing-masing medium memiliki 

keunggulan dan kelemahan masing-masing. 

Pemilihan atas kategori medium tersebut 

                                                           
52 Tjiptono, Strategi, 402-403. 
53 Ibid., 403-404. 
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didasarkan pada sejumlah faktor, seperti 

media habit audiens sasaran, tipe produk, tipe 

pesan dan biaya. 

2) Pemilihan wahana (vehicles) spesifik, yaitu 

menyangkut alternatif yang tersedia dalam 

setiap medium. Misalnya, lembaga ingin 

memasang iklan di Kompas atau Republika, 

RCTI atau SCTV, siaran langsung dan 

seterusnya. Kriteria yang wajib 

dipertimbangkan dalam wahana media 

spesifik antara lain sirkulasi (jumlah unit 

fisik atau oplah media yang menampilkan 

iklan), jumlah audiens (jumlah yang diekspos 

dengan wahana media bersangkutan), jumlah 

effective audience (jumlah orang dengan 

karakteristik audiens sasaran yang diekspos 

dengan wahana tersebut), jumlah effective 
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ad-exposed audience (jumlah orang dengan 

karakteristik audiens sasaran yang melihat 

iklan secara aktual), komposisi profil audiens 

(misalnya, jenis kelamin, penghasilan, tempat 

tinggal, status pernikahan, hobi dan 

seterusnya), dan biaya media. 

3) Penentuan jangkauan (reach), frekuensi dan 

impact yang diharapkan. Reach adalah 

jumlah individu atau keluarga yang diekspos 

dengan pesan iklan tertentu paling tidak satu 

kali selama periode waktu tertentu. 

Frequency menunjukkan jumlah rata-rata 

seseorang atau sebuah keluarga diekspos 

dengan pesan iklan tertentu dalam periode 

waktu tertentu. Impact adalah nilai kualitatif 

dari sebuah eksposur melalui medium 

tertentu. 
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4) Penentuan media timing, yaitu penentuan 

waktu penayangan iklan. Pengiklan bisa 

memutuskan untuk menayangkan iklannya 

sepanjang waktu, terkonsentrasi pada waktu-

waktu tertentu atau kombinasinya. Pilihan 

pola timing iklan dipengaruhi oleh tiga 

faktor: tingkat perputaran pembeli, frekuensi 

pembelian dan forgetting rate. Apabila 

tingkat perputaran pembeli, frekuensi 

pembelian dan forgetting rate tergolong 

tinggi, maka iklan harus semakin kontinyu. 

5) Penetapan alokasi dana iklan secara 

geografis, yaitu penentuan komposisi 

periklanan di media nasional, regional dan 

lokal. 
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti akan melakukan telaah pustaka terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

hasil dari telaah pustaka tersebut peneliti menemukan: 

1. Aditia Kusuma Wardani mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Strategi 

Pemasaran Sekolah di SMPIP Baitul Maal 

Jurangmangu Kota Tangerang Selatan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan 

implementasi strategi pemasaran yang telah 

dilaksanakan di SMPIP Baitul Maal telah berjalan 

cukup baik. Hal tersebut berdasarkan beberapa hasil 

penelitian sebagai berikut: 

a. SMPIP Baitul Maal telah melakukan strategi 

pemasaran dengan marketing mix yakni dengan 

meningkatkan kualitas produknya. Hal tersebut 

dapat dilihat dari beberapa program yang telah 
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berjalan seperti Sekolah Inklusi, life skill, moving 

class, Usbu’ Ruhyi, annual project, mentoring, 

homestay, home visit, dan problem solving yang 

secara umum dalam pelaksanaannya telah 

berjalan secara optimal. Program tersebut 

dijadikan strategi unggulan dalam memasarkan 

sekolah agar lebih dikenal masyakarat karena 

kualitas produknya. Sekolah memiliki program 

yang beragam dengan diterapkannya secara 

konsisten sehingga menjadi pembeda dengan 

sekolah kompetitor lainnya. 

b. Kurangnya ketersediaan SDM untuk terlibat 

dalam kegiatan promosi dan kehumasan 

sehingga kegiatan pemasaran terhambat. 

Kelemahan lainnya yakni sulitnya sekolah untuk 

melakukan perluasan untuk menambah gedung 

baru dan lahan parkir. Selain itu seringnya 
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instalasi daya listrik yang turun karena belum 

penambahan daya sehingga menghambat 

kegiatan belajar siswa. 

c. Kegiatan promosi yang dilakukan hanya 

pembuatan spanduk sekolah, website dan brosur. 

Hal tersebut sudah cukup efektif untuk diketahui 

oleh masyarakat. Namun, promosi biasanya 

dikhususkan dan digencarkan teruntuk SDIP 

Baitul Maal. Pendekatan dilakukan kepada siswa 

SDIP Baitul Maal dikarenakan masih berada satu 

naungan yayasan yang sama, dengan begitu 

program yang ada dari SD dapat sejalan dan 

berkelanjutan jika meneruskan pendidikan ke 

jenjang selanjutnya di SMPIP Baitul Maal. 

Upaya penguatan pemasaran dikhususkan 

mencari calon siswa dari dalam yaitu SDIP 

Baitul Maal. Pihak SDIP pun turut serta 
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berkolaborasi untuk memengaruhi siswa SDIP 

agar nantinya melanjutkan sekolah di SMPIP 

Baitul Maal. 

Perbedaan rumusan masalah di atas dengan 

penelitian skripsi ini sangatlah jelas, fokus penelitian 

skripsi di atas tentang strategi pemasaran sekolah di 

SMPIP Baitul Maal Jurangmangu Kota Tangerang 

Selatan. Sedangkan pada skripsi ini fokus penelitian 

tentang strategi promosi jasa pendidikan yang 

meliputi tujuan promosi jasa pendidikan, bauran 

promosi jasa pendidikan dan faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam memilih bentuk-bentuk 

promosi sekolah yakni di SDMT Ponorogo. 

Metodenya sama-sama menggunakan metode 

kualitatif. Waktu penelitian di atas pada bulan 

November 2014 s.d. September 2015. Sedangkan 

waktu pada penelitian skripsi ini yakni pada tahun 
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2019. Pengumpulan data sama-sama melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Lili Amalia mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, Strategi Pemasaran 

Jasa Pendidikan di SMP Harapan Baru Bekasi, 

dapat diambil kesimpulan bahwa strategi promosi 

yang dilakukan oleh SMP Harapan Baru Bekasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Strategi pemasaran yang dilakukan SMP 

Harapan Baru sudah mengikuti langkah-langkah 

strategi pemasaran dengan baik, mulai dari 

identifikasi audiens sasaran, menentukan tujuan 

dan juga dengan bauran pemasaran. 

b. Strategi pemasaran di SMP Harapan Baru 

biasanya menggunakan strategi promosi dalam 

hasil temuan SMP Harapan Baru Bekasi 
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menggunakan promosi, adapun promosi tersebut 

meliputi: 

1) Periklanan, adapun bentuk periklanan itu 

seperti brosur sekolah, memasang spanduk 

atau baliho, membuat grup di sekolah di akun 

sosial media Facebook dan juga website. 

2) Penjualan Pribadi (Personal selling), dengan 

melakukan personal selling pihak sekolah 

akan berkomunikasi langsung dengan 

audiens atau sasaran target untuk 

memperkenalkan suatu produk sehingga 

mereka kemudian akan mencoba dan 

membelinya. 

3) Humas/Publisitas, dalam hal ini SMP 

Harapan Baru Bekasi melakukan promosi 

berhubungan dengan masyarakat, seperti 

mengadakan acara camping bersama, 
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mengadakan perlombaan kegiatan 

ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra dan 

PMR, dengan kegiatan promosi tersebut 

maka masyarakat/sasaran audiens akan 

mengenali SMP Harapan Baru Bekasi, 

memupuk hubungan baik dengan berbagai 

masyarakat di sekitar. 

c. Adapun media atau alat strategi promosi yang 

paling efektif yang digunakan dalam 

mempromosikan SMP Harapan Baru Bekasi 

adalah brosur. Hal ini dikarenakan brosur 

dianggap lebih simpel dan menjangkau banyak 

kalangan. 

Perbedaan rumusan masalah di atas dengan 

penelitian skripsi ini sangatlah jelas. Fokus 

penelitian skripsi di atas yakni strategi pemasaran 

jasa pendidikan di SMP Harapan Baru Bekasi. 
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Sedangkan pada skripsi ini fokus penelitian tentang 

strategi promosi jasa pendidikan yang meliputi 

tujuan promosi jasa pendidikan, bauran promosi jasa 

pendidikan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam memilih bentuk-bentuk promosi sekolah 

yakni di SDMT Ponorogo. Metodenya sama-sama 

menggunakan metode kualitatif. Waktu penelitian di 

atas pada bulan Desember 2016 s.d. Agustus 2017. 

Sedangkan waktu pada penelitian skripsi ini pada 

tahun 2019. Pengumpulan data sama-sama melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

  



 

78 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.54 Pendekatan kualitatif digunakan 

untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data 

yang mengandung makna. Makna adalah data yang 

                                                           
54 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6. 
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sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai 

dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam 

penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, 

tetapi lebih menekankan pada makna.55 Ada beberapa 

istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, 

etnografi, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam, 

etnometodologi, the Chicago School, fenomenologis, 

studi kasus, interpretatif, ekologis dan deskriptif.56 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan studi kasus (case study). Sebagai rancangan 

penelitian, studi kasus memiliki keunikan atau 

keunggulan tersendiri dalam kancah penelitian sosial. 

Secara umum studi kasus memberikan akses atau 

peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah 

                                                           
55 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 15. 
56 Moleong, Metodologi, 3. 
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secara mendalam, detail intensif dan menyeluruh 

terhadap unit sosial yang diteliti. Itulah kekuatan utama 

sebagai karakteristik dasar studi kasus. Secara lebih rinci 

studi kasus mengisyaratkan keunggulan-keunggulan 

berikut:57 

1. Studi kasus dapat memberikan informasi penting 

mengenai hubungan antar variabel serta proses-

proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman 

yang lebih luas. 

2. Studi kasus memberikan kesempatan untuk 

memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep 

dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan 

intensif peneliti dapat menemukan karakteristik dan 

hubungan-hubungan yang (mungkin) tidak 

diharapkan/diduga sebelumnya. 

                                                           
57 Abdul Aziz S.R, “Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi 

Kasus,” dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis 
dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, ed. Burhan 
Bungin (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 22-23. 
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3. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-

temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk 

membangun latar permasalahan bagi perencanaan 

penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam 

rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau 

dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul 

data utama. Selain itu hanya manusia sebagai alat 

sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau 

objek lainnya dan hanya manusialah yang mampu 

memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. 

Hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang dapat 

menilai apakah kehadirannya menjadi faktor 
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pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian 

ia pasti dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.58 

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang 

akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti 

masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan 

semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 

memasuki obyek penelitian. Selain itu dalam 

memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi 

bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), 

dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel-

variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisah-pisahkan, 

variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam 

penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan 

instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas 

sama sekali. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif 

                                                           
58 Moleong, Metodologi, 9. 
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“the researcher is the key instrument”. Jadi peneliti 

merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.59 

Dengan demikian kehadiran peneliti yakni ketika 

mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi di 

lapangan berkaitan dengan strategi promosi jasa 

pendidikan di SDMT Ponorogo. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi 

penelitian di SDMT Ponorogo yang tepatnya terletak di 

Jl. Jagadan No. 14, Ronowijayan, Siman, Ponorogo, 

karena didasarkan pada beberapa pertimbangan: 

1. SDMT Ponorogo merupakan salah satu sekolah 

dasar swasta di Ponorogo yang terus melakukan 

upaya pengembangan dan pembangunan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 

                                                           
59 Sugiyono, Metode, 306. 
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2. SDMT Ponorogo merupakan sekolah dasar swasta 

yang memiliki hubungan/komunikasi yang baik 

kepada masyarakat. 

3. SDMT Ponorogo merupakan sekolah dasar swasta 

yang menjadi sekolah kepercayaan masyarakat 

pelanggan jasa pendidikan. 

4. SDMT Ponorogo merupakan sekolah dasar swasta 

yang menyajikan berbagai macam kegiatan 

ekstrakurikuler untuk menunjang perkembangan 

siswanya. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.60 Dalam 

penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai 

sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

                                                           
60 Moleong, Metodologi, 157. 
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yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan 

secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan 

pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan 

variasi data tinggi sekali.61 Dengan demikian sumber 

data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, waka 1 

dan staf publikasi SDMT Ponorogo yang berupa kata-

kata dan tindakan orang yang diamati. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam 

penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer 

dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperanserta (participan observation), 

                                                           
61 Sugiyono, Metode, 333. 
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wawancara mendalam (in depth interview) dan 

dokumentasi.62 

1. Observasi 

Dalam buku Metode Penelitian Pendidikan 

Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.63 Marshall 

menyatakan bahwa “through observation, the 

researcher learn about behavior and the meaning 

attached to those behavior”. Melalui observasi, 

peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari 

perilaku tersebut. Sanafiah Faisal 

mengklasifikasikan observasi menjadi observasi 

                                                           
62 Ibid., 308-309. 
63 Ibid., 203. 
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berpartisipasi (participant observation), observasi 

yang secara terang-terangan dan tersamar (overt 

observation and covert observation) dan observasi 

yang tidak berstruktur (unstructured observation).64 

Metode observasi adalah suatu bentuk 

pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi terus terang dan tersamar. Dalam hal ini 

peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang 

diamati, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut. Adapun yang peneliti amati adalah untuk 

mendapatkan data tentang strategi promosi jasa 

pendidikan yang dilakukan SDMT Ponorogo. Selain 

itu peneliti juga mengamati seluruh kegiatan tim 

publikasi dalam menjalankan setiap program 

kegiatannya. 

                                                           
64 Ibid., 310. 
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2. Wawancara/Interview 

Dalam buku Metode Penelitian Pendidikan 

Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut: 

“a meeting of two persons to exchange information 

and idea through question and responses, resulting 

in communication and joint construction of meaning 

about particular topic”. 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 yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini 



89 

 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri 

(self report) atau setidak-tidaknya pada pengetahuan 

dan atau keyakinan pribadi.65 Esterberg 

mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu 

wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak 

terstruktur.66 

Penelitian ini menggunakan wawancara 

terstruktur (structured interview). Oleh karena itu, 

dalam melakukan wawancara peneliti menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis. Dengan metode ini peneliti akan mengetahui 

hal-hal yang mendalam tentang strategi promosi jasa 

pendidikan di SDMT Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Tidak kalah penting dari metode-metode lain 

adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data 

                                                           
65 Ibid., 317. 
66 Ibid., 319. 
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mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. 

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini 

agak tidak begitu sulit dalam arti apabila ada 

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum 

berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati 

bukan benda hidup tetapi benda mati.67 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), ceritera, biografi, peraturan kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

                                                           
67 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 274. 
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berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat 

berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua 

dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai 

contoh banyak foto yang tidak mencerminkan 

keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk 

kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi 

yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subyektif.68 

Pengumpulan data melalui metode ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-

dokumen dari SDMT Ponorogo yang meliputi profil 

sekolah, sejarah singkat, visi, misi dan tujuan 

sekolah, struktur organisasi, SDM dan sarana dan 

prasarana sekolah. Selanjutnya dokumen-dokumen 

                                                           
68 Sugiyono, Metode, 329-330. 
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yang diperoleh tersebut dipadukan dengan data-data 

yang diperoleh dengan metode sebelumnya. 

Sehingga akan didapat data yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.69 Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

                                                           
69 Moleong, Metodologi, 280. 
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melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu 

diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan 

Huberman dalam buku Metode Penelitian Pendidikan 

Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display dan conclusion/verification.70 

1. Data Reduction (Reduksi Data)71 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu 

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi 

                                                           
70 Sugiyono, Metode, 337. 
71 Ibid., 338-339. 
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data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan 

peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan 

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan 

utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. 

Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan 

penelitian menemukan segala sesuatu yang dianggap 

asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru 

itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam 
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melakukan reduksi data. Ibarat melakukan di hutan, 

maka pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan dan 

binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, 

justru dijadikan fokus untuk pengamatan 

selanjutnya. 

Reduksi data merupakan proses berpikir 

sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan 

kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang 

masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat 

mendiskusikan pada teman atau orang lain yang 

dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan 

peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi 

data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. 
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2. Data Display (Penyajian Data)72 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “the 

most frequent form of display data for qualitative 

research data in the pas has been narrative text”. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya 

disarankan dalam melakukan display data selain 

dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, 

matrik, network (jejaring kerja) dan chart. 

                                                           
72 Ibid., 341-342. 
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Dalam praktiknya tidak semudah ilustrasi 

yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat 

kompleks dan dinamis, sehingga apa yang 

ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah 

berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami 

perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus 

selalu menguji apa yang telah ditemukan saat 

memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu 

berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki 

lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu 

didukung oleh data pada saat dikumpulkan di 

lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan 

berkembang menjadi teori yang grounded. Teori 

grounded adalah teori yang ditemukan secara 

induktif berdasarkan data-data yang ditemukan di 

lapangan dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan 

data yang terus-menerus. 
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3. Conclusion Drawing/Verification73 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman dalam buku Metode 

Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, 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. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

                                                           
73 Ibid., 345. 
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masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah temuan baru 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. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas) menurut versi positivisme dan 
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disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan 

paradigmanya sendiri.74 Untuk menetapkan keabsahan 

(trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang 

digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability) dan kepastian (confirmability).75 

Masing-masing kriteria tersebut menggunakan 

teknik pemeriksaan sendiri-sendiri seperti pada tabel 

berikut:76 

 

 

 

 

                                                           
74 Ibid., 321. 
75 Ibid., 324. 
76 Ibid., 327. 
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Tabel 3.1 Kriteria Teknik Pemeriksaan 

KRITERIA 
TEKNIK 

PEMERIKSAAN 

Kredibilitas (derajat 
kepercayaan) 

1. Perpanjangan 
keikutsertaan 

2. Ketekunan pengamatan 
3. Triangulasi 
4. Pengecekan sejawat 
5. Kecukupan referensial 
6. Kajian kasus negatif 
7. Pengecekan anggota 

Kepastian 8. Uraian rinci 

Kebergantungan 9. Audit kebergantungan 

Kepastian 10. Audit kepastian 

 

Sebagai usaha untuk keabsahan temuan pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik 

pemeriksaan triangulasi dengan orang-orang yang 

mempunyai pengetahuan mengenai strategi promosi jasa 

pendidikan. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan 
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demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data dan waktu. 

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 perilaku murid, maka pengumpulan dan 

pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan 

ke guru, teman murid yang bersangkutan dan orang 

tuanya. Data dari ketiga sumber tersebut tidak bisa 

dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, 

tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan mana 

pandangan yang sama, yang berbeda dan mana 

spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang 

telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan 

suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 
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kesepakatan (member check) dengan tiga sumber 

data tersebut. 

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 berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas 

data. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, 
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belum banyak masalah, akan memberikan data yang 

lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam 

rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.77 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap ini terdiri atas tahap pra lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. 

1. Tahap pra lapangan. Ada enam tahap kegiatan yang 

harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini 

yakni meliputi menyusun rancangan penelitian, 

                                                           
77 Ibid., 373-374. 
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memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan menyangkut persoalan etika 

penelitian.78 

2. Tahap pekerjaan lapangan. Tahap pekerjaan 

lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan 

data.79 

3. Tahap analisis data.80 

  

                                                           
78 Moleong, Metodologi, 127. 
79 Ibid., 137. 
80 Ibid., 148. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 

(SDMT) Ponorogo81 

Tabel 4.1 Profil Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu 
(SDMT) Ponorogo 

1. Identitas Sekolah 

1. Nama Sekolah : SD Muhammadiyah Terpadu 

2. Jenjang : Sekolah Dasar 

3. NPSN/NSS : 20549617 / 102051109001 

4. Alamat Sekolah :  

 a. Jalan :  Jl. Jagadan No. 14 

 b. Kelurahan : Ronowijayan 

 c. Kecamatan : Siman 

 d. Kabupaten : Ponorogo 

 e. Provinsi : Jawa Timur 

 f. Kode Pos : 63471 

                                                           
81 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 01/D/28-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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 g. Nomor 

Telepon 

: (0352) 462715 

 h. Nomor Fax : 0352462715 

 i. Email : mail@sdmtponorogo.com 

 j. Website :  www.sdmtponorogo.com 

5. Posisi Geografis : Lintang : -7.8608000 

Bujur : 111.4923000 

6. Penyelenggara 

Sekolah 

: Muhammadiyah 

7. Status Sekolah : Swasta 

8. Status Akreditasi 

Sekolah 

: Terakreditasi 

9. Tahun Didirikan : 2003 

10. Tahun 

Beroperasi 

: 2003 

11. Tahun Akreditasi : 2016 

12. Nilai Akreditasi : A 

13. Status Tanah : Hak milik 

2. Data Pelengkap Sekolah 

14. a. SK Pendirian 

Sekolah 

: 421.2/3046/405.43/2003 

 b. Tanggal SK 

Pendirian 

: 2003-05-20 

 c. Status 

Kepemilikan 

: Yayasan 
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 d. SK Izin 

Operasional 

: 421.3 / 2984 / 405.08 / 2016 

 e. Tgl SK Izin 

Operasional 

: 20 Mei 2016 

 f. No. 

Rekening 

BOS 

: 0202432387 

 g. Luas Tanah 

Milik 

: 1550 m2 

 h. Luas Tanah 

Bukan Milik 

: 475 m2 

3. Data Lainnya 

15. Air Bersih : Sumur dan PAM 

16. Debit Air : Cukup 

17. Susunan 

Pengurus 

: Ada 

18. Fotocopy Akte 

Yayasan 

: Ada 

19. Fotocopy Bukti 

Kepemilikan 

Tanah dan 

Bangunan 

: Ada 
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2. Sejarah Berdirinya Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo82 

Sebelum SDMT berdiri di tahun 2003, di 

tempat yang sama ada MI Muhammadiyah 8 

Ronowijayan yang tidak lagi diminati murid. 

Sebagai bentuk tanggung jawab amanat wakaf umat, 

para pengurus Ranting Muhammadiyah 

Ronowijayan berinisiatif untuk menghidupkan MI 

tersebut. Pada akhir kesimpulan, atas masukan 

berbagai tokoh lokal akhirnya disepakati untuk 

mendirikan sekolah baru, yaitu SDMT (Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu). 

Dalam rangka mendirikan sekolah baru ini, 

dibentuklah sebuah tim yang disebut Tim Sembilan. 

Dinamakan Tim Sembilan karena anggotanya terdiri 

atas 9 orang. Mereka merupakan tokoh-tokoh 

                                                           
82 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 02/D/28-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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masyarakat lokal dengan latar belakang sebagai 

akademisi, guru, tokoh agama, wiraswasta dan 

profesional. Tim Sembilan ini terdiri atas bapak 

Supriyanto, bapak Sulton, bapak Rudianto, bapak 

Baidhowi, bapak Suyitno, bapak Sunyoto, bapak 

Masruri, ibu Qomariyah, dan bapak Herianto. 

Tim Sembilan ini pun mengambil sejumlah 

langkah antara lain menunjuk bapak Rudianto 

sebagai kepala sekolah dan menggalang pendanaan 

dari donatur. Langkah ini dilanjutkan dengan 

merangkul sejumlah tokoh/ahli pendidikan, merekrut 

tenaga pendidik lapangan, mengurus perizinan 

operasional, sosialisasi ke masyarakat door to door 

dan lewat media massa, serta memperbaiki 

penampilan fisik sekolah sesuai kemampuan yang 

ada. 
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Di tahun pertama ada 8 siswa yang 

mendaftar. Dengan layanan pendidikan yang all out 

(metode dan materi seinovatif mungkin) dengan 

prinsip “melayani tiap siswa”, pengembangan 

manajemen yang profesional serta dukungan dari 

berbagai pihak, akhirnya lambat laun SDMT dikenal 

dan dipercaya masyarakat. Siswa SDMT dari tahun 

ke tahun makin bertambah hingga mencapai ratusan. 

Siswa-siswa ini berasal dari berbagai wilayah di 

Ponorogo. 
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3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo83 

a. Visi 

Terwujudnya SDMT Ponorogo sebagai sekolah 

yang terdepan dalam pengembangan pendidikan 

berbasis tauhid dan life skill. 

b. Misi 

1) Membentuk kepribadian siswa berdasarkan 

nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan 

melalui proses pembelajaran dan kegiatan 

pengembangan diri yang simultan dan 

terukur. 

2) Meningkatkan mutu layanan kependidikan 

melalui pengelolaan sumber daya sekolah 

baik program, sarpras, SDM maupun 

keuangan yang profesional. 

                                                           
83 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 03/D/28-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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3) Membangun kerja sama dengan berbagai 

pihak yang mendukung penyelenggaraan 

pendidikan. 

c. Tujuan 

1) Terwujudnya lulusan yang memiliki 

kesadaran beribadah, mengamalkan nilai-

nilai agama dan Kemuhammadiyahan, 

mencintai ilmu dan percaya diri dengan 

potensi yang dimiliki. 

2) Terbangunnya mutu layanan kependidikan 

yang prima yang didukung sumber daya 

memadai dan sistem pengelolaan profesional. 

3) Terbangunnya jaringan kerja dengan 

berbagai pihak yang mendukung 

penyelenggaraan pendidikan. 



 

4. Struktur Organisasi Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo

Struktur organisasi dan unit kerja SDMT 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SDMT Ponorogo

 

 

 

 

                                                           
84 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 04/D/28-

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Struktur Organisasi Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo84 

Struktur organisasi dan unit kerja SDMT 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SDMT Ponorogo 

-V/2019 dalam 
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5. Sumber Daya Manusia Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo85 

Guru merupakan transformer ilmu 

pengetahuan bagi siswanya. Guru di SDMT 

Ponorogo telah memenuhi standar kualifikasi 

sebagai pendidik. Guru/pengajar di SDMT Ponorogo 

sudah tidak dapat diragukan kembali dengan 

pendidikan dan ilmu pengetahuannya, mengingat 

gelar pendidikannya sebagai sarjana bahkan ada 

yang bergelar magister. Adapun jumlah guru di 

SDMT Ponorogo yaitu 77 orang termasuk guru part 

iqro’, guru part timer dan guru full timer. 

Tenaga kependidikan beserta karyawan di 

SDMT ponorogo sejumlah 33 orang dengan rincian 

11 laki-laki dan 22 perempuan. Sedangkan jumlah 

siswa di SDMT Ponorogo dengan jumlah total 783 

                                                           
85 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 05/D/28-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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siswa dengan rincian 413 laki-laki dan 370 

perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber 

daya manusia SDMT Ponorogo dapat dilihat pada 

transkip dokumentasi terlampir dalam skripsi ini. 

 

6. Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo86 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan 

salah satu sumber daya yang penting dalam 

menunjang proses pembelajaran di sekolah. 

Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana 

pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh 

optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya. 

SDMT Ponorogo merupakan lembaga 

pendidikan yang dinaungi oleh yayasan 

                                                           
86 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 06/D/28-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Muhammadiyah. Meskipun merupakan lembaga 

pendidikan swasta, namun SDMT Ponorogo 

memiliki sarana dan prasarana yang representatif. 

Fasilitas gedung yang sangat nyaman menjadikan 

proses pembelajaran lebih efektif. Untuk lebih 

jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di 

SDMT Ponorogo dapat dilihat pada transkip 

dokumentasi terlampir dalam skripsi ini. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Tujuan Promosi Jasa Pendidikan di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

Ponorogo 

Promosi merupakan sarana yang paling 

ampuh untuk menarik dan mempertahankan 

pelanggan. Salah satu tujuan promosi adalah 

menginformasikan produk yang ditawarkan 

sekaligus keunggulannya dan berusaha menarik 
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calon konsumen yang baru. Kemudian promosi juga 

berfungsi mengingatkan pelanggan terhadap poduk, 

memengaruhi konsumen untuk membeli dan 

akhirnya akan meningkatkan citra sekolah dimata 

para pelanggannya. Pernyataan ini adalah 

sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad Imam 

Saiful Bahri sebagai Kepala Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo sebagai 

berikut: 

Saya pikir tujuan promosi sekolah satu paket dengan 
mengapa sekolah ini didirikan. Dalam hal ini tujuan 
promosi sekolah yang pertama adalah 
mempertahankan eksistensi sekolah. Jadi, agar sekolah 
tetap eksis harus ada pelanggan, yaitu siswa. Siswa 
yang akan datang ke sekolah minimal mereka tahu 
keberadaan sekolah, mengenai tertarik atau tidak itu 
nomor dua. Jadi, yang kita butuhkan dari masyarakat 
adalah tahu dulu tentang lembaga kita. Kemudian 
unsur kedua yaitu meningkat minatnya, yang awalnya 
tanda tanya tentang sekolah menjadi tertarik dengan 
adanya promosi yang menyebutkan tentang 
keunggulan sekolah. Unsur yang ketiga yaitu 
mempertahankan pelanggan dimana kita memiliki 
strategi khusus yakni memberikan perlakuan sedikit 



119 

 

istimewa terhadap alumni, wali murid dan mantan 
wali murid.87 
 

Sedangkan menurut Ustadzah Yeni tujuan 

promosi di SDMT Ponorogo adalah sebagaimana 

hasil wawancara berikut: “Tujuannya adalah pertama 

untuk mengenalkan SDMT ke dunia luar karena 

masih banyak warga masyarakat yang menganggap 

SDMT adalah SD Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Kedua, untuk tetap menarik minat masyarakat”.88 

Kemudian Ustad Rifki dan Ustadzah Linda 

menambahkan pendapatnya sebagaimana hasil 

wawancara berikut: “Tujuan promosi yaitu untuk 

mengenalkan SDMT Ponorogo agar semakin dikenal 

                                                           
87 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
88 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 04/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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oleh masyarakat luas terutama masyarakat 

Ponorogo”.89 

Dari pemaparan tujuan promosi di atas yang 

melatarbelakangi diciptakan tujuan promosi SDMT 

Ponorogo adalah sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ustad Imam Saiful Bahri sebagai berikut: 

“Dalam menciptakan tujuan saya pikir sudah 

otomatis satu paket bagaimana sekolah ini tetap 

eksis. Jadi, apa yang mendorong terciptanya tujuan-

tujuan tadi yaitu eksis dan terus berkembang juga 

ekspansi”.90 

Kemudian menurut Ustadzah Yeni yang 

melatarbelakangi diciptakan tujuan promosi adalah 

sebagaimana hasil wawancara berikut: “Dalam 

menciptakan tujuan promosi dilatarbelakangi oleh 

                                                           
89 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
90 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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keinginan sekolah untuk mengenalkan SDMT 

Ponorogo ke dunia luar agar masyarakat paham akan 

keberadaan SDMT. Kemudian kegiatan-kegiatan 

sekecil apapun yang ada di SDMT langsung 

dipublikasikan”.91 

Sedangkan menurut Ustad Rifki dan 

Ustadzah Linda sebagaimana hasil wawancara 

berikut: “SDMT Ponorogo menciptakan tujuan 

promosi sekolah yakni untuk menciptakan citra 

positif terhadap masyarakat agar apa yang 

dipromosikan sesuai dengan visi dan misi 

sekolah”.92 

Dalam menentukan tujuan promosi SDMT 

Ponorogo mempertimbangkan aspek-aspek berikut 

sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad Imam 

                                                           
91 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 04/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
92 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Saiful Bahri: “Aspek yang dipertimbangkan dalam 

menentukan tujuan promosi yaitu jenjang eksistensi 

dan level/tingkat kesetiaan pelanggan”.93 

Adapun Ustadzah Yeni menjelaskan bahwa 

dalam menentukan tujuan promosi SDMT Ponorogo 

mempertimbangkan aspek-aspek berikut: “Aspek-

aspek yang dipertimbangkan, yaitu: agar bisa 

mengena ke masyarakat, dikenal masyarakat dengan 

nilai positif, menonjolkan keunggulan yang dimiliki 

dan menunjukkan kualitas sekolah yang berbeda 

dengan sekolah yang lain”.94 

Kemudian Ustad Rifki dan Ustadzah Linda 

menegaskan sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Aspek-aspek yang dipertimbangkan yaitu untuk 

                                                           
93 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
94 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 04/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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menjaga eksistensi sekolah, agar sekolah tetap 

berdiri dan terus berkembang”.95 

Dengan adanya tujuan promosi yang telah 

ditetapkan maka SDMT Ponorogo melakukan upaya 

untuk mewujudkan tujuan tersebut. sebagaimana 

hasil wawancara dengan Ustad Imam Saiful Bahri 

berikut: “Melakukan segala macam aktivitas 

promosi, baik yang bersifat langsung maupun tidak 

langsung. Contoh yang tidak langsung yaitu pasang 

baliho, banner, brosur, iklan di radio, website 

sekolah, pamflet. Sedangkan yang langsung yaitu 

menemui pelanggan ke TK, menemui wali murid, 

kepuasan pelanggan dan sebagainya”.96 

                                                           
95 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
96 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



124 

 

Sesuai dengan wawancara dengan Ustad 

Imam Saiful Bahri. Berikut ini gambar brosur SDMT 

Ponorogo:97 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Brosur SDMT Ponorogo 

 

Dari pemaparan tentang aspek yang 

dilakukan SDMT Ponorogo dalam mencapai tujuan 

promosi dengan Ustad Imam Saiful Bahri, Ustadzah 

Yeni menambahkan sebagai berikut: “Aspek yang 

                                                           
97 Lihat Transkip Observasi Nomor: 02/O/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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dilakukan untuk mencapai tujuan promosi adalah 

mempertimbangkan visi dan misi sekolah, memiliki 

tujuan promosi yang jelas dan menampilkan 

keunggulan-keunggulan sekolah yang menjadi 

pembeda dengan sekolah lain”.98 

Kemudian Ustad Rifki dan Ustadzah Linda 

menambahkan sebagai berikut: “Aspek-aspek yang 

dilakukan antara lain: publikasi melalui media sosial, 

publikasi oleh semua guru di SDMT Ponorogo dan 

publikasi melalui media cetak, yakni koran”.99 

Terciptanya tujuan-tujuan promosi di SDMT 

Ponorogo tidak lepas dari keterlibatan orang-orang 

di dalamnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Ustad Imam Saiful Bahri berikut: “yang dilibatkan 

                                                           
98 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 04/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
99 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



126 

 

yaitu pimpinan yang terdiri kepala sekolah, waka 1, 

waka 2 dan ketua unit”.100 

Sedangkan menurut Ustadzah Yeni yang 

dilibatkan dalam perumusan tujuan promosi di 

SDMT Ponorogo adalah sebagaimana hasil 

wawancara berikut: “yang terlibat yaitu semua 

stakeholder sekolah”.101 

Kemudian Ustad Rifki dan Ustadzah Linda 

menambahkan sebagaimana hasil wawancara 

berikut: “Hampir semua elemen di sekolah terlibat 

dalam perumusan tujuan promosi”.102 

Selanjutnya terkait mekanisme perumusan 

tujuan promosi di SDMT Ponorogo yaitu dengan 

diadakannya rapat pimpinan. Pernyataan ini 

                                                           
100 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
101 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 04/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
102 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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sebagaima hasil wawancara dengan Ustad Imam 

Saiful Bahri sebagai berikut: “Perumusan tujuan 

promosi melalui rapat pimpinan. Akan tetapi dalam 

merumuskan tujuan promosi tersebut melihat data-

data sebelumnya dan masukan-masukan yang 

ada”.103 

Adapun penjelasan dari Ustadzah Yeni 

terkait tentang mekanisme perumusan tujuan 

promosi di SDMT Ponorogo. Sebagaimana hasil 

wawancara berikut: “Mekanismenya melalui rapat 

pimpinan yang dilakukan hampir seminggu sekali. 

Namun keputusan berada pada tim manajemen 

sekolah”.104 

Sedangkan Ustad Rifki dan Ustadzah Linda 

menambahkan sebagai berikut: “Mekanisme 

                                                           
103 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
104 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 04/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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perumusannya yaitu  sharing antar pimpinan. 

Kemudian setelah acc dikembangkan oleh tim 

publikasi”.105 

Dari uraian hasil wawancara tersebut di atas 

tentang tujuan promosi di SDMT Ponorogo dapat 

diketahui bahwa adanya tujuan promosi yaitu untuk 

menjaga eksistensi sekolah agar diketahui oleh 

masyarakat, meningkatkan minat masyarakat, 

mengenalkan SDMT Ponorogo agar semakin dikenal 

masyarakat luas. Mengingat semakin banyaknya 

lembaga pendidikan dan persaingan antar lembaga 

pun semakin ketat maka kegiatan promosi penting 

dilakukan untuk tetap mempertahankan eksistensi 

sekolah. Di samping itu tak sedikit masyarakat yang 

menganggap SDMT Ponorogo sama dengan sekolah 

lain, yakni SD Muhammadiyah 1 Ponorogo dan 

                                                           
105 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 07/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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SDIT Qurrota ‘Ayun. Dengan demikian tujuan 

dilaksankannya kegiatan promosi bagi SDMT 

Ponorogo adalah urgen demi kelangsungan dan 

perkembangan sekolah. 

 
2. Bauran Promosi Jasa Pendidikan di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

Ponorogo dan Faktor-Faktor yang 

Dipertimbangkan dalam Memilih Bentuk-Bentuk 

Promosi Sekolah 

Dalam strategi promosi di lembaga 

pendidikan untuk mencapai keberhasilanya tidak 

lepas dari unsur bauran promosi. Bauran promosi 

adalah cara yang digunakan dalam menerapkan 

strategi promosi. Dalam meningkatkan jumlah siswa 

di SDMT Ponorogo perlu diterapkannya bauran 

promosi, serta memberikan jasa pendidikan yang 

baik agar layanan semakin bagus dan dapat 
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menghasilkan lulusan yang cerdas dan berkarakter 

sesuai dengan visi sekolah. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Ustad Imam Saiful Bahri berikut: 

Bauran promosi di SDMT Ponorogo terdiri atas, 
pertama, komunikasi pribadi yang meliputi wali murid 
menjemput anaknya, pengambilan rapor dan kegiatan 
admistrasi. Kedua, periklanan yang meliputi radio, 
koran, media Ponorogo, media kematraman selain itu 
kita juga mau menyiasati iklan di JTV tapi belum 
menemukan spot yang tepat dan juga biaya iklan di 
televisi cukup mahal. Ketiga, promosi penjualan yakni 
orang-orang yang sudah menjadi pelanggan 
bagaimana mereka merasakan ada diskon, 
keuntungan/hal-hal lain, untuk anak tertentu 
diringankan biaya pendidikannya dan kelonggaran 
tunggakan. Keempat, publisitas meliputi liputan baik 
koran, radio dan sebagainya. Kelima, meteri 
instruksional yakni staf publikasi datang ke jalan baru 
untuk bertanya kepada masyarakat tentang SDMT 
Ponorogo, dari 10 orang hanya 3 orang yang tahu 
itupun yang dimaksud adalah SD Muhammadiyah 1 
Ponorogo dan SDIT Qurrota A’yun Ponorogo 
kemudian komunikasi dari mulut ke mulut dengan 
pelanggan lama. Keenam, desain organisasi yakni logo 
sekolah yang meliputi gambar sinar Muhammadiyah 
yang dipadukan dengan gambar tiga anak 
bergandengan tangan dengan warna yang berbeda 
yakni warna merah, biru, kuning dan hitam. Dimana, 
merah merupakan warna nasional serta biru, kuning 
dan hitam merupakan warna dasar. Ketujuh, 
dekor/desain interior menggunakan warna merah, biru 
dan kuning. Terakhir sekolah memiliki perlengkapan 
ATK yang lengkap.106 

                                                           
106 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 02/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Terkait dengan bauran promosi di SDMT 

Ponorogo telah dijabarkan oleh Ustad Imam Saiful 

Bahri di atas, Ustadzah Yeni menambahkan sebagai 

berikut: “Bauran promosi di SDMT Ponorogo 

meliputi: mempublikasikan kegiatan-kegiatan 

sekecil apapun yang ada di SDMT. Selain itu 

mengadakan lomba anak TK “Kids Challenge”. Di 

samping itu juga mempublikasikan sekolah melalui 

koran, website, radio dan selebaran serta setiap akan 

ada event tertentu semua guru wajib posting via 

whatsapp masing-masing”.107 

Selaras dengan hasil wawancara dengan 

Ustadzah Yeni. Berikut ini gambar kegiatan yang 

dilakukan SDMT Ponorogo sebagai wahana 

promosi:108 

                                                           
107 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
108 Lihat Transkip Observasi Nomor: 07/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Gambar 4.3 Olimpiade Matematika Antar TK oleh SDMT 
Ponorogo 

 

Selanjutnya Ustad Rifki dan Ustadzah Linda 

menambahkan sebagai berikut: “Bauran promosi di 

SDMT Ponorogo meliputi periklanan, sosialisasi dan 

publikasi”.109 

Bauran promosi ditetapkan di SDMT 

Ponorogo tentunya memiliki tujuan. Sehingga apa 

yang telah ditetapkan dapat sesuai dengan yang 

diharapkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

                                                           
109 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 08/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Ustad Imam Saiful Bahri berikut: “Tujuan bauran 

promosi yaitu, agar lebih komprehensif dan agar 

tersentuh secara menyeluruh”.110 

Adapun Ustadzah Yeni menjelaskan tujuan 

bauran promosi di SDMT Ponorogo yaitu: 

“Tujuannya agar masyarakat tahu dan lebih paham 

tentang sekolah”.111 

Hal tersebut senada dengan pendapat Ustad 

Rifki dan Ustadzah Linda. Sebagaimana hasil 

wawancara berikut: “Tujuannya agar masyarakat 

tahu dan lebih paham tentang SDMT Ponorogo”.112 

Setiap usaha yang dilakukan oleh manusia 

pastilah mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut diperlukan bentuk aksi kegiatan secara 

                                                           
110 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 02/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
111 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
112 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 08/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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konkret. Pernyataan ini sebagaimana hasil 

wawancara dengan Ustad Imam Saiful Bahri berikut: 

“Bentuk-bentuk kegiatan promosi, yaitu: 

pertunjukan setiap tahun di gedung kesenian dan 

gedung olahraga Ponorogo, kirab, sosialisasi ke TK 

dan juga melalui forum wali murid”.113 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Ustad Imam Saiful Bahri. Berikut ini gambar 

kegiatan sosialisasi ke TK yang dilakukan oleh 

SDMT Ponorogo:114 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 02/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
114 Lihat Transkip Observasi Nomor: 05/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.4 Sosialisasi ke TK 

 

Bentuk-bentuk kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh SDMT Ponorogo ada berbagai 

macam. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Ustadzah Yeni berikut: “Bentuk-bentuk promosi 

yang dilakukan sekolah adalah sosialisasi ke TK, 

melalui media sosial seperti Facebook, In

135 

bentuk kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh SDMT Ponorogo ada berbagai 

macam. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

bentuk promosi 

yang dilakukan sekolah adalah sosialisasi ke TK, 

melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, 



 

website dan sebagainya. Selain itu juga 

memanfaatkan forum wali murid”.115 

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara 

dengan Ustadzah Yeni, berikut ini gambar akun 

instagram SDMT Ponorogo:116 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Instagram SDMT Ponorogo 

 

                                                           
115 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/W/25-

Lampiran Hasil Penelitian. 
116 Lihat Transkip Observasi Nomor: 08/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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website dan sebagainya. Selain itu juga 

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara 

dengan Ustadzah Yeni, berikut ini gambar akun 

-V/2019 dalam 

VI/2019 dalam 
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Kemudian Ustad Rifki dan Ustadzah Linda 

menambahkan beberapa bentuk-bentuk kegiatan 

promosi yang dilakukan SDMT Ponorogo sebagai 

berikut: “Bentuk-bentuk kegiatan promosi yang 

dilakukan SDMT Ponorogo di antaranya adalah 

lomba fotografi, pameran dan masih banyak lagi”.117 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Ustad Rifki dan Ustadzah Linda. Berikut ini gambar 

pameran yang dilakukan oleh SDMT Ponorogo:118 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 08/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
118 Lihat Transkip Observasi Nomor: 06/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.6 Pameran Hasil Lomba Fotografi

 

Dalam menentukan bentuk-bentuk promosi 

SDMT Ponorogo mempertimbangkan faktor

berikut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad 

Imam Saiful Bahri di bawah ini: “Faktor yang 

dipertimbangkan adalah tingkat efektivitas dari 

kegiatan promosi tersebut”.119 

Sedangkan menurut Ustadzah Yeni faktor

faktor yang dipertimbangkan dalam memilih bentuk

                                                           
119 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 02/W/25-

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Gambar 4.6 Pameran Hasil Lomba Fotografi 

bentuk promosi 

SDMT Ponorogo mempertimbangkan faktor-faktor 

berikut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad 

“Faktor yang 

dipertimbangkan adalah tingkat efektivitas dari 

Sedangkan menurut Ustadzah Yeni faktor-

faktor yang dipertimbangkan dalam memilih bentuk-

-V/2019 dalam 
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bentuk promosi di SDMT Ponorogo adalah 

sebagaimana hasil wawancara berikut: “Faktor yang 

dipertimbangkan adalah supaya masyarakat segera 

tahu tentang kabar ter-up to date sekolah”.120 

Selanjutnya Ustad Rifki dan Ustadzah Linda 

menambahkan sedikit faktor-faktor yang 

dipertimbangkan. Berikut hasil wawancaranya: 

“Menyesuaikan dengan karakteristik sekolah 

utamanya disesuaikan dengan karakteristik siswa 

SD”.121 

Selain dari bentuk-bentuk promosi yang 

sudah dipaparkan di atas juga ada hasil (feedback) 

dari penerapan bentuk-bentuk promosi tersebut. 

sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad Imam 

Saiful Bahri berikut: “Hasilnya adalah PPDB 

                                                           
120 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
121 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 08/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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semakin maju, dapat memenuhi pagu yang 

ditargetkan dan sekolah semakin dikenal 

masyarakat”.122 

Terkait dengan hasil penerapan bentuk-

bentuk promosi di SDMT Ponorogo berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ustadzah Yeni 

menambahkan sebagai berikut: “Hasilnya banyak 

siswa yang berminat sekolah di SDMT Ponorogo 

dan kuota yang ditargetkan dapat terpenuhi”.123 

Sedangkan menurut Ustad Rifki dan 

Ustadzah Linda hasil penerapan bentuk-bentuk 

promosi di SDMT Ponorogo adalah sebagaimana 

hasil wawancara berikut: “Hasilnya positif dan 

                                                           
122 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 02/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
123 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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bagus. Banyak siswa yang positif dengan 

sekolah”.124 

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di 

atas tentang bauran promosi sekolah dan faktor-

faktor yang dipertimbangkan dalam memilih bentuk-

bentuk promosi dapat diketahui bahwa bauran 

promosi di SDMT Ponorogo ini, yaitu: periklanan, 

komunikasi pribadi, promosi penjualan, publisitas, 

materi instruksional dan desain organisasi yang 

menarik. Penerapan bauran promosi tersebut 

tentunya tidak lepas dari tim pelaksana promosi yang 

berperan penting dalam menjalankan kegiatan 

promosi di SDMT Ponorogo. 

Selanjutnya dalam menentukan bentuk-

bentuk promosi SDMT Ponorogo 

mempertimbangkan hal-hal berikut: efektivitas 

                                                           
124 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 08/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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kegiatan promosi itu sendiri dan tentunya 

menyesuaikan dengan karakteristik sekolah yakni 

sekolah tingkat dasar. Hal demikian memiliki 

peranan penting guna mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

3. Strategi Pemilihan Media Promosi Jasa 

Pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Terpadu (SDMT) Ponorogo 

Di era globalisasi sekarang ini, teknologi 

informasi berperan sangat penting. Dengan 

menguasai teknologi dan informasi kita memiliki 

modal yang cukup untuk menjadi pemenang dalam 

persaingan global. Dewasa ini sudah mulai banyak 

bermunculan akun di media sosial yang digunakan 

untuk mempromosikan produk khususnya jasa 

pendidikan. Adapun hasil wawancara dengan Ustad 

Imam Saiful Bahri sebagai berikut: “Media yang 
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digunakan adalah radio, internet, website, media 

sosial, koran lokal dan sebagainya”.125 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Ustad Imam Saiful Bahri. Berikut ini gambar 

website SDMT Ponorogo:126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7 Website SDMT Ponorogo 

                                                           
125 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 03/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
126 Lihat Transkip Observasi Nomor: 04/O/11-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Tidak jauh dengan ungkapan Ustad Imam 

Saiful Bahri, berikut hasil wawancara dengan 

Ustadzah Yeni: “Media yang digunakan adalah 

media cetak seperti koran, media elektronik seperti 

radio, media sosial, website dan sebagainya”.127 

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 

dengan Ustadzah Yeni. Berikut ini adalah gambar 

akun media sosial Facebook SDMT Ponorogo:128 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
127 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 06/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
128 Lihat Transkip Observasi Nomor: 09/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Gambar 4.8 Facebook SDMT Ponorogo 

 

Mengenai media promosi yang digunakan 

oleh SDMT Ponorogo Ustad Rifki dan Ustadzah 

Linda menambahkan sebagai berikut: “Media yang 

digunakan adalah media massa cetak, media sosial 

dan radio”.129 

Dalam memilih media promosi yang 

digunakan oleh SDMT Ponorogo tidak lepas dari 

                                                           
129 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 09/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad Imam 

Saiful Bahri berikut: “Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan adalah efektivitas, segmen pasar, 

budget dan materi promosi”.130 

Dari pemaparan Ustad Imam Saiful Bahri di 

atas tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam memilih bentuk media promosi di SDMT 

Ponorogo, Ustadzah Yeni menambahkan sebagai 

berikut: “Faktor yang dipertimbangkan dalam 

memilih media promosi yaitu lebih difokuskan agar 

bisa mengena ke masyarakat, karena penggunaan 

media masyarakat sekarang berbeda-beda. Jadi, kita 

melakukan promosi pada semua kalangan”.131 

                                                           
130 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 03/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
131 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 06/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

Selaras dengan hasil wawancara dengan 

Ustadzah Yeni. Berikut gambar papan baliho SDMT 

Ponorogo:132 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Gambar 4.9 Papan Baliho SDMT Ponorogo

 

Selanjutnya Ustad Rifki dan Ustadzah Linda 

menambahkan sebagai berikut: “Faktor yang 

dipertimbangkan yakni pangsa pasar sasaran 

                                                           
132 Lihat Transkip Observasi Nomor: 03/O/30-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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Selaras dengan hasil wawancara dengan 

Ustadzah Yeni. Berikut gambar papan baliho SDMT 

Gambar 4.9 Papan Baliho SDMT Ponorogo 

Selanjutnya Ustad Rifki dan Ustadzah Linda 

“Faktor yang 

dipertimbangkan yakni pangsa pasar sasaran 

V/2019 dalam 
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promosi sekolah, utamanya masyarakat pengguna 

teknologi sesuai dengan kondisi sekarang”.133 

Penggunaan media promosi sangat 

memberikan manfaat/keuntungan bagi SDMT 

Ponorogo. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Ustad Imam Saiful Bahri berikut: “Keuntungannya 

adalah lebih efektif dalam melakukan kegiatan 

promosi sekolah”.134 

Sedangkan menurut Ustadzah Yeni 

keuntungan dari penggunaan media promosi bagi 

SDMT Ponorogo sebagaimana hasil wawancara 

berikut: “sangat banyak seperti banyak siswa yang 

berminat sekolah di SDMT Ponorogo dan banyak 

                                                           
133 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 09/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
134 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 03/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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sekolah lain yang tertarik melakukan study banding 

ke sini”.135 

Mengenai keuntungan dari media promosi 

yang terpilih oleh SDMT Ponorogo berikut hasil 

wawancara dengan Ustad Rifki dan Ustadzah Linda: 

“Keuntungannya adalah lebih efektif, praktis dan 

ekonomis”.136 

Dari deskripsi hasil wawancara di atas 

mengenai strategi pemilihan media promosi di 

SDMT Ponorogo dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media di era sekarang ini sangat penting 

bahkan jika tidak mengikuti akan ketinggalan. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi kegiatan 

promosi dapat lebih efektif. Di samping itu 

penggunaan media untuk promosi memberikan 

                                                           
135 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 06/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
136 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 09/W/25-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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manfaat/keuntungan bagi SDMT Ponorogo, selain 

dapat menambah minat siswa untuk sekolah di 

SDMT Ponorogo dan menjadikan SDMT Ponorogo 

lebih dikenal masyarakat luas. Penggunaan media 

tersebut juga dapat menjangkau segmen pasar 

sasarannya dan tentunya sesuai dengan budget yang 

dimiliki sekolah. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Tujuan Promosi Jasa Pendidikan di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo 

Sekolah merupakan salah satu lembaga yang 

didirikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Guna mencapai tujuan tersebut, setiap sekolah 

menetapkan visi dan misi. Visi merupakan tujuan yang 

harus dicapai oleh sekolah dalam kurun waktu yang 

panjang (5-10 tahun). Misi adalah cara bagaimana 

mencapai visi. Sekolah perlu menetapkan hal-hal yang 

harus dilakukan (misi) untuk mencapai visi. Salah satu 

hal yang dapat dilakukan untuk mencapai visi dan misi 

yaitu melibatkan berbagai pihak terkait dalam mengelola 

dan mengembangkan strategi yang tepat. 
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Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh 

sekolah dalam mengenalkan visi dan misi yaitu strategi 

pemasaran. Strategi pemasaran dapat menjadi sebuah 

terobosan baru bagi sekolah untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Sekolah sebagai lembaga non-profit 

sekaligus segmen kelembagaan yang penting, tujuannya 

bukanlah penciptaan kekayaan ekonomi melainkan 

usaha untuk melakukan aktivitas yang secara positif 

akan memengaruhi masyarakat pada umumnya, yakni 

melalui kegiatan promosi. 

Sekolah perlu memperhatikan hal-hal yang telah, 

sedang dan belum dilakukan untuk meningkatkan 

layanan bagi pelanggan jasa pendidikan. Melalui strategi 

promosi yang tepat, sekolah dapat meningkatkan minat 

pelanggan (termasuk minat peserta didik). Sekolah yang 

diminati pelanggan dan memiliki SDM yang bermutu 
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akan tetap eksis dan mampu meningkatkan kualitas 

pendidikan.137 

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya, bahwa untuk mencapai visi dan misi 

sekolah diperlukan kegiatan promosi. Dalam 

melaksanakan kegiatan promosi diperlukan tujuan guna 

apa yang menjadi harapan SDMT Ponorogo dapat 

terwujudkan. Di SDMT Ponorogo tujuan dilakukan 

kegiatan promosi antara lain untuk mempertahankan 

eksistensi sekolah, mengenalkan SDMT Ponorogo ke 

masyarakat luas, khususnya masyarakat Ponorogo. 

Karena tidak sedikit masyarakat yang beranggapan 

bahwa SDMT Ponorogo adalah sama dengan SD 

Muhammadiyah 1 Ponorogo dan SDIT Qurrota ‘Ayun. 

Selain itu juga untuk menarik minat pelanggan dan 

mempertahan pelanggan yang sudah ada. 

                                                           
137 Ririn Tius Eka Margareta, et al, “Strategi Pemasaran 

Sekolah dalam Peningkatan Minat Peserta Didik Berdasarkan Delta 
Model,” Manajemen Pendidikan, 1 (Januari-Juni, 2018), 2. 
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Secara teoritis telah dijelaskan bahwa tujuan 

promosi antara lain: 1) Informasikan (informing), dapat 

berupa: menginformasikan kepada masyarakat 

pelanggan jasa pendidikan mengenai keberadaan suatu 

produk baru, memperkenalkan keunggulan-keunggulan 

produk, menyampaikan perubahan harga kepada 

masyarakat, menginformasikan jasa-jasa yang 

disediakan oleh lembaga, meluruskan kesan yang keliru, 

mengurangi ketakutan atau kekhawatiran calon 

pelanggan dan membangun citra lembaga. 2) Membujuk 

pelanggan sasaran (persuading), untuk: mengubah 

persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 3) 

Mengingatkan (reminding), untuk: membuat pelanggan 

tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan dan 

menjaga agar ingatan pertama pelanggan jatuh pada 

produk lembaga.138 

                                                           
138 Ratih Hurriyati, “Menciptakan Superior Customer Value 
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Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya tentang tujuan promosi yang ditetapkan di 

SDMT Ponorogo. Secara teori tujuan promosi yaitu: 1) 

Informasikan (informing) sedangkan tujuan promosi di 

SDMT Ponorogo adalah menjaga eksistensi sekolah dan 

mengenalkan SDMT Ponorogo ke masyarakat luas. Hal 

tersebut berarti SDMT Ponorogo menginformasikan 

kepada masyarakat tentang keberadaannya, keunggulan-

keunggulan yang dimiliki, program-program yang 

ditawarkan dan sebagainya. 2) Membujuk pelanggan 

sasaran (persuading) sedangkan tujuan promosi di 

SDMT Ponorogo adalah menarik minat pelanggan. Hal 

tersebut berarti SDMT Ponorogo berusaha membujuk 

pelanggan dengan berbagai macam cara seperti iklan di 

radio, koran, media sosial, mengadakan lomba “Kids 

                                                                                                                     
Perguruan Tinggi Negeri melalui Peningkatan Kinerja Bauran 
Pemasaran Jasa Pendidikan,” dalam Manajemen Corporate dan Strategi 
Pemasaran Jasa Pendidikan Fokus pada Mutu dan Layanan Prima, ed. 
Buchari Alma dan Ratih Hurriyati (Bandung: Alfabeta, 2009), 162-163. 
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Challenge”, olimpiade antar TK dan sebagainya. 3) 

Mengingatkan (reminding) sedangkan tujuan promosi di 

SDMT Ponorogo adalah mempertahankan pelanggan 

yang sudah ada. SDMT Ponorogo melakukan berbagai 

upaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada 

seperti tetap menjaga kualitas produk sekolah, 

memberikan perlakuan sedikit istimewa kepada 

pelanggan, memberikan diskon, testimoni dari 

pelanggan lama dan sebagainya. Hal ini berarti SDMT 

Ponorogo juga berupaya mengingatkan pelanggan 

terhadap sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

promosi di SDMT Ponorogo tersebut sesuai dengan teori 

yang ada. 

Dengan demikian dalam kegiatan promosi harus 

memiliki tujuan yang jelas. Sehingga apa yang menjadi 

harapan SDMT Ponorogo dapat tercapai. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan promosi di SDMT Ponorogo 
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merupakan hal urgen dilakukan agar sekolah dapat tetap 

eksis. Meskipun persaingan pendidikan semakin ketat 

namun dengan adanya kegiatan promosi tidak 

mengurangi perkembangan dan kemajuan SDMT 

Ponorogo. 

 

B. Bauran Promosi Jasa Pendidikan di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo dan 

Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam 

Memilih Bentuk-Bentuk Promosi Sekolah 

Tingkat kompetisi pendidikan yang meningkat 

dan teknologi pendidikan yang berkembang menjadikan 

setiap sekolah berusaha untuk menjalankan strategi 

dalam memenangkan kompetisi pendidikan.139 

Pendidikan adalah alat yang strategis untuk 

meningkatkan mutu sumber daya masyarakat. Melalui 

                                                           
139 David Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), 164. 
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pendidikan manusia menjadi cerdas, memiliki 

kemampuan, sikap yang baik dan dapat bergaul dengan 

baik di masyarakat. Strategi baru dalam memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas bangsa melalui pendidikan 

yang berkualitas perlu diupayakan sehingga 

menghasilkan manusia-manusia yang unggul, cerdas dan 

kompetitif. Strategi tersebut terkait dengan tiga pilar 

utama dalam pembangunan pendidikan nasional yaitu 

peningkatan pemerataan dan akses pendidikan, 

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta 

manejemen bersih dan transparan sehingga masyarakat 

memiliki citra yang baik.140 

Kesuksesan suatu lembaga pendidikan tidak 

terlepas dari strategi pemasaran yang dilakukan. 

Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran yang 

sangat penting untuk memperkenalkan suatu produk atau 

                                                           
140 Glendy Tangkilisan, et al, “Bauran Pemasaran Jasa 

Pendidikan Pengaruhnya terhadap Keputusan Siswa dalam Memilih 
Sekolah di SMKN 1 Manado,” Emba, 4 (Desember, 2014), 270. 
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jasa pendidikan.141 Promosi bukan saja berfungsi 

sebagai alat komunikasi antara lembaga dengan 

pelanggan, melainkan juga sebagai alat untuk 

memengaruhi pelanggan. Agar semua sarana tersebut 

terkoordinir secara efektif, penetapan sasaran 

komunikasi dengan cermat sangat diperlukan. 

Komponen ini sangat penting dilakukan agar para 

stakeholders akan mengerti dan mengetahui tentang 

keunggulan dan keistimewaan lembaga tersebut, 

sehingga para pengguna jasa pendidikan tertarik 

memakai jasa tersebut dan memengaruhi volume 

pemakaian jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan 

minat masuk lembaga atas program dan keunggulan 

yang ditawarkan. 

                                                           
141 Siti Salbiyah dan Budi Wahyu Mahardika, “Pengaruh 

Bauran Promosi terhadap Minat Memilih Prodi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis UM Surabaya Tahun 2017,”Balance, 1 (Januari, 
2018), 2. 
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Untuk menjaga mutu dan citra jasa pendidikan di 

tengah ketatnya persaingan yang datang dari pesaing, 

lembaga pendidikan perlu melakukan komunikasi 

efektif, yaitu bauran promosi.142 Bauran promosi 

menurut Stanton merupakan perpaduan strategi yang 

paling baik dari variabel-variabel periklanan, penjualan 

pribadi, serta alat promosi lainnya yang seluruhnya 

direncanakan untuk mencapai tujuan program 

penjualan.143 Hal tersebut sesuai dengan hasil deskripsi 

data bahwa SDMT Ponorogo telah melakukan bauran 

promosi dalam menarik minat pelanggan dan 

meningkatkan kepercayaan pelanggan yang sudah ada. 

Bauran promosi yang dilakukan oleh SDMT Ponorogo 

di antaranya adalah: 1) Komunikasi pribadi, meliputi 

wali murid menjemput anaknya, pengambilan rapor dan 

kegiatan admistrasi sekolah. 2) Periklanan, meliputi 

                                                           
142 Ibid., 4. 
143 Wijaya, Pemasaran, 135. 
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iklan di radio, koran, media Ponorogo, media 

kematraman, baliho, brosur, pamflet dan website 

sekolah. 3) Publisitas, meliputi sosialisasi ke TK, 

menemui secara langsung calon pelanggan pendidikan, 

liputan di radio dan koran, mengadakan “Kids 

Challenge”, lomba fotografi, pameran, pertunjukan, 

kirab dan sebagainya. 4) Promosi penjualan, yakni 

meliputi orang-orang yang sudah menjadi pelanggan 

bagaimana mereka merasakan ada diskon, 

keuntungan/hal-hal lain, untuk anak tertentu diringankan 

biaya pendidikannya dan kelonggaran tunggakan. 5) 

Materi instruksional, yakni staf publikasi datang ke jalan 

baru untuk bertanya kepada masyarakat tentang SDMT 

Ponorogo, dari 10 orang hanya 3 orang yang tahu itupun 

yang dimaksud adalah SD Muhammadiyah 1 Ponorogo 

dan SDIT Qurrota A’yun Ponorogo. Materi instruksional 

sangat diperlukan bagi SDMT Ponorogo agar 
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masyarakat lebih tahu dan memahami tentang sekolah 

salah satunya melalui brosur. 6) Desain organisasi, yakni 

logo sekolah yang meliputi gambar sinar 

Muhammadiyah yang dipadukan dengan gambar tiga 

anak bergandengan tangan dengan warna yang berbeda 

yakni warna merah, biru, kuning dan hitam, dimana, 

merah merupakan warna nasional serta biru, kuning dan 

hitam merupakan warna dasar. Kemudian dekor/desain 

interior sekolah menggunakan warna merah, biru dan 

kuning serta sekolah memiliki perlengkapan ATK yang 

lengkap. Bauran promosi tersebut penting dilakukan 

oleh SDMT Ponorogo agar kegiatan promosi yang 

dilakukan dapat menjangkau pasar sasaran 

pendidikannya. 

Secara teoritis dijelaskan bahwa bauran promosi 

diklasifikasikan menjadi: 1) Komunikasi pribadi 

(personal communications), yaitu komunikasi secara 
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langsung antara pemasar jasa pendidikan dan pelanggan 

jasa pendidikan yang melibatkan dialog dua arah, seperti 

percakapan tatap muka, penggilan telepon dan surat 

elektronik (email), yang meliputi penjualan pribadi 

(personal selling) jasa pendidikan, telemarketing jasa 

pendidikan, pelayanan pelanggan (customer service) jasa 

pendidikan, pelatihan pelanggan (customer training) jasa 

pendidikan, serta komunikasi dari mulut ke mulut (word 

of mouth) pemasaran jasa pendidikan. 2) Periklanan 

(advertising), yaitu bentuk-bentuk komunikasi bukan 

pribadi yang dilakukan pemasar jasa pendidikan dengan 

tujuan menginformasikan, mengedukasi atau membujuk 

khalayak pasar sasaran jasa pendidikan, antara lain 

siaran radio (broadcast), materi tercetak (print), internet, 

papan reklame (outdoor advertising) dan surat langsung 

(direct mail). 3) Promosi penjualan (sales promotion), 

yaitu bentuk insentif jangka pendek yang ditawarkan 
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kepada pelanggan jasa pendidikan dan perantara jasa 

pendidikan untuk merangsang pembelian produk jasa 

pendidikan seperti pengambilan sampel (sampling) 

produk jasa pendidikan, kupon (coupon) produk jasa 

pendidikan, potongan harga (discount) produk jasa 

pendidikan, tawaran pengembalian tunai (sign-up 

rebates) produk jasa pendidikan, hadiah (gifts) dan 

promosi berhadiah (prize promotion). 4) Publisitas 

(publicity)/hubungan masyarakat (public relations), 

yaitu upaya yang dilakukan pemasar jasa pendidikan 

untuk memicu minat positif terhadap sekolah dan 

produk jasa pendidikan melalui penyebaran berita baru, 

melaksanakan konferensi pers, menyelenggarakan 

peristiwa istimewa dan mendanai aktivitas yang patut 

dijadikan berita oleh pihak ketiga sekolah, yang meliputi 

hubungan pers (press release or kits) sekolah, konferensi 

pers (press conference) sekolah, peristiwa istimewa 
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(special event) sekolah, pekan raya dan pameran 

kegiatan (trade shows and exhibitions) sekolah dan 

kegiatan sponsor (sponsorship) yang dilakukan sekolah. 

5) Materi instruksional (instructional materials), yaitu 

materi promosi untuk mempromosikan produk jasa 

pendidikan yang baru atau atribut produk jasa 

pendidikan jika pelanggan jasa pendidikan tidak 

memahami produk jasa pendidikan, yang meliputi situs 

sekolah, buku pedoman (manual) sekolah, brosur 

(brochure) sekolah, video dan kaset (video-audio 

cassete) sekolah, perangkat lunak dan CD (software and 

CD-ROM) sekolah, serta kotak suara (voice mail) 

sekolah. 6) Desain organisasi (corporate design), yaitu 

aplikasi warna, simbol dan kop surat yang berbeda-beda 

sehingga memberikan kemudahan bagi sekolah untuk 

mengakui identitasnya, yang meliputi papan merek 

(signage) sekolah, dekorasi bagian dalam (interior 
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decor) sekolah, kendaraan (vehicle) sekolah, peralatan 

(equipment) sekolah, alat tulis (stationery) sekolah dan 

seragam (uniform) sekolah.144 

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya tentang bauran promosi yang dilakukan oleh 

SDMT Ponorogo. Secara keseluruhan SDMT Ponorogo 

telah menerapkan bauran promosi berdasarkan teori 

yang ada. Namun pada teori yang berkaitan dengan 

materi instruksional SDMT Ponorogo dalam 

penerapannya belum maksimal. Jadi, agar bauran 

promosi yang dilakukan oleh SDMT Ponorogo dapat 

maksimal dan dapat mengena ke masyarakat secara 

umum, maka perlu ditingkatkan terkait materi 

instruksional. Sehingga, bauran promosi yang dilakukan 

SDMT Ponorogo dapat tepat sasaran. 

                                                           
144 Ibid., 136-138. 
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Dalam mencapai tujuan bauran promosi SDMT 

Ponorogo melakukan berbagi bentuk kegiatan promosi 

guna mensukseskan tujuan tersebut. Kegiatan tersebut di 

antaranya seperti sosialisasi ke TK, pameran, 

pertunjukkan setiap tahunnya, lomba fotografi dan 

sebagainya. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut efektif 

digunakan dalam kegiatan promosi. Di samping itu 

dalam memilih bentuk-bentuk promosi diperlukan pula 

pertimbangan-pertimbangan agar kegiatan tersebut 

berjalan dengan baik sesuai dengan harapan sekolah. 

Beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh SDMT 

Ponorogo dalam memilih bentuk-bentuk kegiatan 

promosi yaitu: tingkat efektifitas dari kegiatan promosi 

itu sendiri dan tentunya disesuaikan dengan karakteristik 

sekolah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

dalam melaksanakan bauran promosi dan memilih 
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bentuk-bentuk kegiatan promosi di SDMT Ponorogo 

tidak terlepas dari peran tim pelaksana promosi. Dalam 

melakukan promosi SDMT Ponorogo melakukan 

berbagai macam kegiatan untuk mempertahankan 

eksistensinya. Dengan harapan melalui kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dapat menarik minat 

masyarakat dan tentunya meningkatkan kepercayaan 

masyarakat pelanggan pendidikan yang sudah ada 

sebelumnya. 

 

C. Strategi Pemilihan Media Promosi Jasa Pendidikan 

di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) 

Ponorogo 

Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Pesatnya perkembangan TIK menjadikan 

internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat 

diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang melatar 
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belakangi perubahan teknologi komunikasi dari 

konvensional menjadi modern dan serba digital.145 

Perkembangan menggunakan media internet 

sebagai sarana komunikasi ini pun menjadi semakin 

pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui 

telepon seluler dan bahkan kemudian muncul istilah 

telepon cerdas (smartphone). Dengan hadirnya 

smartphone, fasilitas yang disediakan dalam 

berkomunikasipun semakin beraneka macam, mulai dari 

sms, mms, chatting, email, browsing serta fasilitas sosial 

media.146 

Hal tersebut selaras dengan deskripsi data 

sebelumnya bahwa dalam hal promosi sekolah 

diperlukan media guna tersampaikan kepada masyarakat 

sasaran dan menarik minatnya terhadap produk lembaga. 

                                                           
145 Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial untuk 

Efektifitas Komunikasi,” 1. 
146 Ibid. 
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Seiring perkembangan zaman media yang digunakan 

pun beragam. Di era milenial ini  penggunaan teknologi 

menjadi media paling efektif dalam kegiatan promosi. 

Beberapa media yang digunakan oleh SDMT Ponorogo 

untuk kegiatan promosi adalah internet, media sosial dan 

website. Media tersebut sangat efektif digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan SDMT Ponorogo ke 

masyarakat  luas. Media promosi yang digunakan di 

SDMT Ponorogo selain teknologi internet, media sosial 

dan website juga menggunakan media massa lainnya 

seperti, radio, koran, brosur, pamflet, baliho dan 

sebagainya. Meskipun internet merupakan media yang 

efektif dan praktis digunakan namun SDMT Ponorogo 

tetap menggunakan media tersebut. 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan program pemasaran. Betapapun 

berkualitasnya suatu produk, apabila konsumen belum 
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pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk 

tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak 

akan pernah membelinya. Kegiatan promosi sendiri 

dapat dilakukan melalui media komunikasi massa 

misalnya koran, majalah, televisi, papan reklame dan 

gambar tempel. Adapun program yang sering diliput 

adalah ketika ada even-even tertentu, seperti ketika 

mendapatkan prestasi atau penghargaan dari pemerintah 

dan lain-lain. Demikian juga promosi bisa dilakukan 

melalui keterlibatan alumni-alumni yang senantiasa ikut 

mempromosikan kepada masyarakat. Hal ini sangat 

memberikan dampak yang sangat signifikan karena 

masyarakat lebih percaya dengan kesaksian orang-orang 

yang pernah terlibat didalamnya.147 

Secara teoritis dijelaskan bahwa strategi 

pemilihan media promosi antara lain: 1) Pemilihan tipe 

                                                           
147 Imam Faizin, “Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan dalam 

Meningkatkan Nilai Jual Madrasah,” Madaniyah, 2 (Agustus, 2017), 
269. 
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medium (koran, majalah, televisi, direct mail, radio, 

media luar gedung, newsletters, brosur, telepon, internet, 

advertorials, infomercials, videocarts, digital magazines 

(digizines), interactive TV, fax on demand dan 

seterusnya) yang digunakan. Masing-masing medium 

memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. 

Pemilihan atas kategori medium tersebut didasarkan 

pada sejumlah faktor, seperti media habit audiens 

sasaran, tipe produk, tipe pesan dan biaya. 2) Pemilihan 

wahana (vehicles) spesifik, yaitu menyangkut alternatif 

yang tersedia dalam setiap medium. Misalnya, lembaga 

ingin memasang iklan di Kompas atau Republika, RCTI 

atau SCTV, siaran langsung dan seterusnya. Kriteria 

yang wajib dipertimbangkan dalam wahana media 

spesifik antara lain sirkulasi (jumlah unit fisik atau oplah 

media yang menampilkan iklan), jumlah audiens 

(jumlah yang diekspos dengan wahana media 
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bersangkutan), jumlah effective audience (jumlah orang 

dengan karakteristik audiens sasaran yang diekspos 

dengan wahana tersebut), jumlah effective ad-exposed 

audience (jumlah orang dengan karakteristik audiens 

sasaran yang melihat iklan secara aktual), komposisi 

profil audiens (misalnya, jenis kelamin, penghasilan, 

tempat tinggal, status pernikahan, hobi dan seterusnya), 

dan biaya media. 3) Penentuan jangkauan (reach), 

frekuensi dan impact yang diharapkan. Reach adalah 

jumlah individu atau keluarga yang diekspos dengan 

pesan iklan tertentu paling tidak satu kali selama periode 

waktu tertentu. Frequency menunjukkan jumlah rata-rata 

seseorang atau sebuah keluarga diekspos dengan pesan 

iklan tertentu dalam periode waktu tertentu. Impact 

adalah nilai kualitatif dari sebuah eksposur melalui 

medium tertentu. 4) Penentuan media timing, yaitu 

penentuan waktu penayangan iklan. Pengiklan bisa 
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memutuskan untuk menayangkan iklannya sepanjang 

waktu, terkonsentrasi pada waktu-waktu tertentu atau 

kombinasinya. Pilihan pola timing iklan dipengaruhi 

oleh tiga faktor: tingkat perputaran pembeli, frekuensi 

pembelian dan forgetting rate. Apabila tingkat 

perputaran pembeli, frekuensi pembelian dan forgetting 

rate tergolong tinggi, maka iklan harus semakin 

kontinyu. 5) Penetapan alokasi dana iklan secara 

geografis, yaitu penentuan komposisi periklanan di 

media nasional, regional dan lokal.148 

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya tentang strategi pemilihan media promosi 

yang dilakukan oleh SDMT Ponorogo. Secara teori 

strategi pemilihan media promosi adalah: 1) Pemilihan 

tipe medium (koran, majalah, televisi, radio dan 

sebagainya). Media-media tersebut secara keseluruhan 

                                                           
148 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi, 

2017), 402-403. 
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digunakan oleh SDMT Ponorogo untuk kegiatan 

promosi. Namun ada media yang belum digunakan oleh 

SDMT Ponorogo, yaitu media televisi. 2) Pemilihan 

wahana (vehicles) spesifik. Pada teori ini SDMT 

Ponorogo dalam penerapannya belum melakukan. Hal 

ini dikarenakan SDMT Ponorogo belum menemukan 

spot (materi) yang pas untuk diiklankan di televisi. 

Selain itu biaya iklan di televisi terbilang cukup mahal. 

3) Penentuan jangkauan (reach), frekuensi dan impact 

yang diharapkan. Teori tersebut telah diterapkan oleh 

SDMT Ponorogo. Hal ini dibuktikan bahwa setiap ada 

kegiatan di SDMT Ponorogo langsung dipublikasikan ke 

media. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kabar 

ter-up to date tentang sekolah yang kemudian dapat 

menarik minat masyarakat. 4) Penentuan media timing, 

yaitu penentuan waktu penayangan iklan. Dalam hal ini 

SDMT Ponorogo menentukan waktu-waktu tertentu 
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untuk menayangkan iklan seperti pembagian brosur 

dilakukan ketika akan memasuki PPDB. 5) Penetapan 

alokasi dana iklan secara geografis. SDMT Ponorogo 

dalam menentukan media promosi mempertimbangkan 

budget (anggaran dana) agar dana yang keluar sesuai 

dengan kebutuhan promosi sekolah, sehingga tidak ada 

dana yang terbuang sia-sia. Jadi, hampir secara 

keseluruhan SDMT Ponorogo menerapkan teori yang 

ada. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi 

pemilihan media promosi penting dilakukan dalam 

kegiatan promosi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 

pemasar khususnya jasa pendidikan dalam 

menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat 

pelanggan jasa pendidikan. Sehingga pesan-pesan 

tersebut dapat tersampaikan sesuai sasaran yang 

diharapkan sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
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SDMT Ponorogo dalam kegiatan promosi telah 

memanfaatkan berbagai macam media. Media tersebut 

dipilih karena dianggap efektif, sesuai dengan budget 

sekolah dan menjangkau semua kalangan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo 

adalah sebagai berikut: 

1. Adanya tujuan promosi di SDMT Ponorogo adalah 

untuk mengenalkan SDMT Ponorogo ke masyarakat 

luas karena tidak sedikit masyarakat yang 

menganggap SDMT Ponorogo adalah sama dengan 

SD Muhammadiyah 1 Ponorogo dan SDIT Qurrota 

‘Ayun. Selanjutnya untuk menarik minat 

masyarakat, mempertahankan pelanggan yang sudah 

ada dan tentunya untuk mempertahankan eksistensi 

sekolah. 
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2. SDMT Ponorogo telah menerapkan bauran promosi 

dalam melaksanakan kegiatan promosi sekolah. 

Adapun bauran promosi tersebut antara lain: 

a. Komunikasi pribadi, meliputi wali murid 

menjemput anaknya, pengambilan rapor dan 

kegiatan administrasi sekolah. 

b. Periklanan, meliputi iklan di radio, koran, media 

Ponorogo, media kematraman, baliho, brosur, 

pamflet dan website sekolah. 

c. Publisitas, meliputi sosialisasi ke TK, menemui 

secara langsung calon pelanggan pendidikan, 

liputan di radio dan koran, mengadakan “Kids 

Challenge”, lomba fotografi, pameran, 

pertunjukan, kirab dan sebagainya. 

d. Promosi penjualan, yakni meliputi orang-orang 

yang sudah menjadi pelanggan bagaimana 

mereka merasakan ada diskon, keuntungan/hal-
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hal lain, untuk anak tertentu diringankan biaya 

pendidikannya dan kelonggaran tunggakan. 

e. Materi instruksional, yakni staf publikasi datang 

ke jalan baru untuk bertanya kepada masyarakat 

tentang SDMT Ponorogo, dari 10 orang hanya 3 

orang yang tahu itupun yang dimaksud adalah 

SD Muhammadiyah 1 Ponorogo dan SDIT 

Qurrota ‘Ayun Ponorogo. Materi instruksional 

sangat diperlukan bagi SDMT Ponorogo agar 

masyarakat lebih tahu dan memahami tentang 

sekolah salah satunya melalui brosur. 

f. Desain organisasi, yakni logo sekolah yang 

meliputi gambar sinar Muhammadiyah yang 

dipadukan dengan gambar tiga anak 

bergandengan tangan dengan warna yang 

berbeda yakni warna merah, biru, kuning dan 

hitam. Dimana, merah merupakan warna 
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nasional serta biru, kuning dan hitam merupakan 

warna dasar. Kemudian dekor/desain interior 

sekolah menggunakan warna merah, biru dan 

kuning serta sekolah memiliki peralatan ATK 

yang lengkap. 

Sedangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam memilih bentuk-bentuk promosi adalah 

efektivitas dari kegiatan promosi tersebut. 

3. Strategi pemilihan media promosi di SDMT 

Ponorogo yakni menggunakan media terkini sesuai 

dengan perkembangan zaman seperti internet, media 

sosial dan website. Di SDMT Ponorogo juga 

menggunakan media seperti, koran, radio, baliho, 

pamflet, brosur dan sebagainya untuk kegiatan 

promosi. Media tersebut dianggap paling efektif 

karena menjangkau semua kalangan. 
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B. Saran 

1. Pengurus atau pengelola SDMT Ponorogo dalam 

melakukan upaya untuk mencapai tujuan promosi 

sekolah sudah baik. Akan tetapi agar tujuan tersebut 

lebih berhasil secara maksimal perlu ditingkatkan 

dalam menginformasikan tentang sekolah, 

membujuk dan mengingatkan masyarakat. Sehingga, 

tujuan tersebut dapat mengena ke masyarakat. 

2. Pengurus atau pengelola SDMT Ponorogo dalam 

menerapkan strategi bauran promosi sudah baik. 

Namun ada yang perlu ditingkatkan seperti 

pemberian materi instruksional kepada masyarakat 

pelanggan jasa pendidikan. Materi tersebut sangat 

diperlukan masyarakat agar lebih memahami tentang 

kondisi sekolah, salah satunya dengan menggunakan 

brosur. Sekolah sebaiknya memperluas penyebaran 
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brosur agar masyarakat tahu dengan jelas informasi 

tentang sekolah. 

3. Pengurus atau pengelola SDMT Ponorogo dalam 

menentukan strategi pemilihan media promosi 

hendaknya lebih menggunakan strategi efisiensi. 
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