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ABSTRAK 

Rosidin, Muhamad, 2019. Persuasi Madrasah dalam Memikat Calon Peserta Didik 

Menjelang Tahun Ajaran Baru (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyyah 

Swasta al-Basyariah Pon.Pes Darul Istiqomah Balong Ponorogo T.A 

2018/2019). Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing:  Nur Kolis, Ph.D. 

 

Kata Kunci: Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Persuasi  

 

Keberadaan suatu lembaga pendidikan pada suatu wilayah, tidak bisa 

terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering 

dihadapi lembaga pendidikan saat ini adalah persaingan dalam upaya memperoleh 

peserta didik baru, karena menurut penilaian masyarakat, setiap lembaga 

pendidikan masing-masing memunyai kelebihan dan kekurangan.  

Dalam upaya menarik simpati masyarakat, Madrasah Ibtidaiyyah Swasta 

al-Basyariah Balong Ponorogo T.A 2018/2019 menerapkan strategi humas dengan 

mengadakan program yang melibatkan seluruh warga Pondok Pesantren Darul 

Istiqomah dan masyarakat dalam beberapa kegiatan dan sosialisasi ke RA/TK 

yang berada di Kecamatan Balong khususnya dan lingkungan sekitar Kecamatan 

Balong pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) persuasi 

madrasah dalam   memikat calon peserta didik menjelang tahun ajaran baru di 

Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah 

BalongPonorogo T.A 2018/2019); 2) dampak persuasi madrasah dalam   memikat 

calon peserta didik menjelang tahun ajaran baru di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta 

al-Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogo T.A 2018/2019. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi 

kasus. Lokasi penelitian di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon.Pes. 

Darul Istiqomah Balong Ponorogo. Informan penelitian meliputi kepala madrasah, 

ustadz/uztadzah, dan bagian humas. Teknik pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengecekan 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik analisis data 

menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, pengumpulan data, 

penyajian data dan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan persuasi panitia 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-

Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogo meliputi dua kegiatan yaitu 

kegiatan langsung dna kegiatan tidak langsung. Kegiatan langsung dilaksanakan 

dengan tatap muka atau melakukan sosialisasi langsung dengan bantuan media 

tertentu atau tanpa bantuan media, sedangkan kegiatan tidak langsung 

dilaksanakan dengan menggunakan media cetak yang terdiri dari brosur, spanduk, 

baliho, dan kalender, serta menggunakan media sosial facebook dan WhatsApp. 2) 

dampak persuasi yang dilaksanakan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah 

Balong Ponorogo adalah perolehan santri baru yang memenuhi target atau kuota 

sehingga mengangkat citra lembaga di masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Lembaga pendidikan merupakan salah satu bentuk organisasi yang 

bertujuan menghasilkan manusia-manusia berkualitas dengan harapan mampu  

membangun peradaban yang bernilai tinggi. Keberadaan lembaga pendidikan 

pada wilayah atau daerah tertentu merupakan salah satu kelebihan yang 

dimiliki wilayah atau daerah tersebut, karena lembaga pendidikan dan 

masyarakat memiliki hubungan timbak balik untuk menjaga kelestarian dan 

kemajuan masyarakat itu sendiri. Lembaga pendidikan diselenggarakan untuk 

dapat menjaga kelestarian nilai-nilai positif masyarakat, dengan harapan 

lembaga pendidikan dapat mewariskan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat 

dengan baik dan benar. Lembaga pendidikan juga berperan sebagai agen 

perubahan (agent of change), dimana lembaga pendidikan dapat mengadakan 

perubahan nilai-nilai dan tradisi sesuai dengan kemajuan dan tuntutan 

masyarakat dalam kemajuan dan pembangunan.  

Hubungan lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) dan masyarakat 

(publik) dilakukan untuk menjembatani kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

sekolah dan masyarakat itu sendiri. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada 

hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan 
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mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik sekolah.1 Lembaga 

pendidikan melakukan komunikasi dengan masyarakat agar memahami 

kebutuhan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Hubungan lembaga 

pendidikan dengan masyarakat dapat dikatakan usaha kooperatif untuk 

menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta 

saling pengertian antar sekolah, personal sekolah, dan anggota masyarakat.2 

Esensi hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah untuk 

meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari 

masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Dalam arti yang 

sebenarnya, hubungan sekolah dan masyarakat telah didesentralisasikan sejak 

lama. Oleh karena itu, hampir sama halnya dengan pelayanan siswa, yang 

dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah 

dan masyarakat.3 Penekanan hubungan dari pihak sekolah dengan masyarakat 

terletak pada pemberian informasi pendidikan dan senantiasa berusaha 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang telah 

diberikan. Hubungan/komunikasi yang dilakukan dapat berupa pemberian 

informasi tentang  keberadaan suatu lembaga pendidikan, mulai dari proses 

yang dijalankan sampai hasil yang  diperoleh sehingga masyarakat mengetahui 

bahwa lembaga pendidikan tersebut mampu menghasilkan SDM yang 

berkualitas dan berdaya saing global. 

                                                           

1 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 50.  
2 Rohiat. Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik (Bandung: Refika Aditama, 2012), 28.  
3 Ibid., 67.  
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Sinergi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang baik akan 

mempermudah tercapainya tujuan pendidikan dan juga akan berdampak positif 

terhadap pemasaran lembaga di tengah ketatnya persaingan antar lembaga 

pendidikan dalam membujuk konsumen untuk menjadi bagiannya. Keberadaan 

humas dalam sebuah lembaga atau instansi dapat menjadi jembatan 

penghubung antara lembaga tersebut dengan publiknya. Karena pada dasarnya, 

tujuan humas adalah untuk menyebarkan informasi, menciptakan, memelihara, 

dan membina hubungan baik yang harmonis sehingga mendapatkan citra 

positif terhadap perusahaan atau instansi tersebut. Dari sinilah kelebihan public 

relations dalam pemasaran akan sangat berperan karena poin terpenting dari 

public relations terletak pada aspek komunikasi. Komunikasi merupakan salah 

satu aspek penting dalam pemasaran barang, jasa, ide, atau citra lembaga. 

Komunikasi sebagai unsur yang membantu/menunjang pemasaran melalui 

berbagai saluran serta pesan yang bersifat informatif dan persuasif,4 baik 

komunikasi secara langsung maupun komunikasi secara tidak langsung.  

Dalam dunia pendidikan, komunikasi menempati peran yang sangat 

penting, salah satu diantaranya adalah ketika suatu lembaga pendidikan 

membuka penerimaan calon peserta didik baru pada setiap tahun ajaran. 

Berbagai cara akan ditempuh lembaga untuk memenuhi target perolehan 

peserta didik baru, mengingat saat ini telah banyak muncul lembaga 

pendidikan yang menawarkan keunggulan masing-masing untuk membantu 

orang tua mendidik putra-putrinya. Bahkan, cukup sering dijumpai ada 

                                                           

4 M. W. De Lozier, The Marketing Communication Process, (New York: McGraw Hill, 1976), 

164.  
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lembaga pendidikan yang menggunakan cara kurang objektif ketika berusaha 

mendekati calon peserta didik dan orang tuanya agar bersedia melanjutkan 

pendidikan di lembaganya, misalnya dengan menjanjikan barang tertentu 

apabila bersedia sekolah di lembaga yang dikelola.  

Dewasa ini, terdapat suatu realita bahwa persaingan antar lembaga 

pendidikan di daerah seluruh Indonesia semakin kuat. Keadaan ini tentunya 

menjadi sinyal positif dalam hal peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan. Apabila keadaan ini tidak ditanggapi positif, maka lembaga 

pendidikan tersebut akan semakin ketinggalan informasi yang sedang 

berkembang  pada sektor dunia pendidikan. Adanya persaingan antar lembaga 

pendidikan yang dinamis dan semakin atraktif, harus diikuti dengan pemasaran 

lembaga pendidikan secara lebih efektif. Lembaga pendidikan sebagai 

penyedia jasa pendidikan harus terus belajar dan memiliki inisiatif untuk 

memberikan kepuasan pelanggan (peserta didik).  

Diakui atau tidak, sebagian lembaga pendidikan yang berbasis Islam 

atau madrasah di sejumlah daerah sampai saat ini merasakan bahwa 

masyarakat kerap menomorduakan madrasah. Hal ini dapat dilihat pada masa 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dimana sebagian besar masyarakat 

akan berduyun-duyun mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah negeri. Padahal 

faktanya struktur kurikulum yang berlaku di madrasah merupakan kurikulum 

sekolah dengan penambahan kurikulum keagamaan sehingga mata pelajaran di 

madrasah lebih banyak dibandingkan dengan sekolah. Oleh karena itu, 

lembaga pendidikan Islam harus mampu bertahan dan berkembang dengan 
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mutu yang baik sehingga  akan dicari konsumen, mengingat tuntutan zaman 

saat ini adalah pendidikan harus mampu menciptakan sumber daya manusia 

(SDM) yang mampu menjawab setiap persoalan yang dihadapi, sehingga 

persaingan antar lembaga pendidikan dalam memperoleh peserta didik adalah 

suatu kewajaran.  

Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Balong sebagai lembaga 

pendidikan Islam yang ingin tetap eksis dalam penyelenggaraan pendidikan, di 

tengah-tengah persaingan antar lembaga pendidikan yang semakin tajam, 

melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menyosialisasikan lembaga 

pendidikan tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang 

penulis lakukan, Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Balong melakukan 

persuasi kepada masyarakat (khususnya calon peserta didik baru) secara 

langsung maupun secara tidak langsung.  

Berbagai bentuk persuasi yang dilakukan memberikan dampak yang 

sangat besar terhadap eksistensi penyelenggaraan pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Balong yang merupakan sebuah lembaga 

pendidikan di bawah naungan Pon.Pes. Darul Istiqomah yang beralamat di Jl. 

Serut Sewu no. 1, Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 

Meskipun madrasah masih berusia muda, yakni berdiri pada awal tahun 2000-

an dan pada sekitar tahun 2010 telah membuka cabang di Desa Bajang, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, terbukti pada tahun ajaran 

2018/2019 tercatat ada 337 peserta didik (176 laki-laki dan 161 perempuan) 
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yang belajar di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah.5 Jumlah ini 

merupakan yang terbanyak di antara lembaga pendidikan tingkat dasar (MI) di 

Kecamatan Balong. Jumlah peserta didik yang semakin meningkat dari tahun 

ke tahun tidak terlepas dari usaha pengelola madrasah dalam memasarkan 

lembaganya. Pengelola lembaga memunyai strategi yang tepat dalam memikat 

calon peserta didik baru.  

Berangkat dari latar belakang sebagaimana Penulis paparkan di atas, 

maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Persuasi 

Madrasah dalam Memikat Calon Peserta Didik Menjelang Tahun Ajaran 

Baru (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon.Pes. 

Darul Istiqomah Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019). 

B. Rumusan Masalah  

Dari beberapa penjelasan dan pemaparan tentang latar belakang 

masalah di atas, maka dapat Penulis sampaikan bahwa rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana persuasi madrasah dalam memikat calon peserta didik 

menjelang tahun ajaran baru di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah 

Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogo?  

2. Bagaimana dampak persuasi madrasah dalam  memikat calon peserta didik 

baru terhadap perkembangan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah 

Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogo?  

 

                                                           

5 Keadaan peserta didik, observasi, Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul 

Istiqomah Balong, 18 Maret 2018.   
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan diadakannya penelitian ini secara umum adalah untuk:  

1. Menjelaskan secara detail bagaimana persuasi madrasah dalam   memikat 

calon peserta didik menjelang tahun ajaran baru di Madrasah Ibtidaiyyah 

Swasta al-Basyariah Pon-Pes Darul Istiqomah Balong-Ponorogo.  

2. Menjelaskan tentang dampak persuasi madrasah dalam memikat calon 

peserta didik baru terhadap perkembangan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-

Basyariah Pon-Pes Darul Istiqomah Balong-Ponorogo.  

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoretis  

Penelitian ini akan berusaha menemukan beberapa temuan yang 

Penulis dapatkan dari berbagai sumber dengan melakukan wawancara, 

diskusi, observasi, dan melakukan tinjauan terhadap teori-teori yang relevan 

dengan permasalahan dan kasus yang ditemukan di lapangan selama 

penelitian. Dari berbagai permasalahan dan teori pemecahan masalah yang 

telah ada, peneliti akan menawarkan inovasi terhadap pemecahan masalah 

yang telah ada dengan mencari teori yang lebih kompleks.  

2. Kegunaan Praktis  

Untuk kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Pascasarjana 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Ponorogo, diharapkan 
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hasil penelitian ini mampu memberikan penjelasan terkait bagaimana 

persuasi madrasah untuk memikat calon peserta didik menjelang tahun 

ajaran baru dan bagaimana dampak persuasi madrasah dalam memikat calon 

peserta didik menjelang tahun ajaran baru terhadap lembaga pendidikan 

yang bersangkutan. Dengan hal itu diharapkan mampu memberikan nuansa 

yang berbeda dalam dunia pengetahuan bagi mereka, sehingga dapat 

dijadikan bahan kajian untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas.  

Bagi masyarakat secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kesadaran betapa pentingnya inovasi komunikasi persuasif 

madrasah dalam memikat calon peserta didik menjelang tahun ajaran baru. 

Setelah mengetahui hasil penelitian ini, masyarakat juga diharapkan ikut 

berperan aktif dalam pendidikan anak-anaknya sehingga mereka mampu 

mengambil nilai-nilai yang luhur untuk memperbaiki kehidupan di masa 

mendatang.  

E. Kajian Terdahulu  

Jurnal6 yang ditulis oleh Erwin Indrioko dengan judul “Membangun 

Citra Publik dalam Lembaga Pendidikan Islam” menjelaskan bagaimana 

hubungan public relations lembaga dengan masyarakat sebagai target 

marketing dalam membangun citra lembaga pendidikan Islam. Erwin 

menggunakan teori Oliver yang menyatakan bahwa pencitraan merupakan 

bentuk kesan yang ditangkap oleh para konsumen yang dalam dunia 

pendidikan diperankan oleh masyarakat, orang tua murid maupun pihak-pihak 

                                                           

6 Erwin Indrioko, “Membangun Citra Publik dalam Lembaga Pendidikan Islam”, Jurnal 

Universum, Vol. 9 No. 2 (Juli 2015), 265-274. 
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yang menggunakan jasa pendidikan. Metode penelitian yang digunakan oleh 

Erwin adalah Library Research. Penelitian ini memaparkan data tentang 

minimnya peran masyarakat dalam dunia pendidikan sehingga menuntut peran 

aktif warga madrasah dan melibatkan peran masyarakat luas sebagai konsumen 

pendidikan dalam menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu. Teori 

public relations harus diaplikasikan untuk memberikan kontribusi yang positif 

pada lembaga pendidikan sehingga lembaga pendidikan tersebut tetap eksis 

dengan mutu yang semakin baik.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Erwin Indrioko dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori publicrelations dalam 

membangun citra positif lembaga pendidikan. Perbedaanya adalah, penelitian 

Erwin Indrioko menggunakan teori Oliver tentang pencitraan, sedangkan 

penelitian ini sebagian besar menggunakan teori Model Elaborasi 

Kemungkinan (Elaboration Likelihood Theory) yang dikemukakan oleh 

Richard Petty dan John Cacioppo tentang pengaruh komunikasi persuasif 

terhadap konsumen. Selain itu perbedaanya adalah Erwin Indrioko 

menggunakan metode Library Research sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode penelitian lapangan.  

Selanjutnya, Jurnal7 yang ditulis oleh Puji Hariati dan Meylia Elizabeth 

R. menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi dan evaluasi manajemen humas 

tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, akan tetapi SMK (SMEA) PGRI 

                                                           

7 Puji Hariati dan Meylia Elizabeth R., “Strategi Manajemen Humas dalam Penerimaan Siswa 

Baru di SMK (SMEA) PGRI Ploso Jombang Tahun Ajaran 2014/1015”, Jurnal Administrasi 

Perkantoran (JPAP), Vol. 2 No. 2, (2014).  



 

xxvii 
 

Ploso Jombang memaksimalkan strategi baru yang dianggap efektif untuk 

tahun ini yakni pembuatan dan penggunaan sepatu seragam untuk seluruh 

siswa dan pemanfaatan gedung baru 3 lantai untuk laboratorium praktik siswa. 

Dengan memaksimalkan strategi baru tersebut diharapkan penerimaan siswa 

baru dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.  

Hasil penelitian (Tesis) Muhamad Halim Kusuma (2016) pada Program 

Studi Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan judul Strategi Pemasaran Penerimaan 

Peserta Didik Baru di SMK Muhammadiyah 2  Jatinom Klaten. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Perencanaan strategi pemasaran 

penerimaaan peserta didik baru di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom Klaten 

diawali dengan menyelenggarakan pertemuan dan melakukan koordinasi 

kepala sekolah dan guru untuk menentukan rencana penerimaan peserta didik 

baru. Pada pertemuan tersebut, kepala sekolah menyusun rencana kegiatan, 

kepanitiaan dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. 2) Pada 

pelaksanaan terget perolehan peserta didik baru, jumlah peserta didik yang 

diterima disesuaikan dengan kuota atau daya tampung ruang kelas yang 

dimiliki sekolah. Dalam penetapan target perolehan peserta didik baru kepala 

sekolah melakukan koordinasi kepada kepala-kepala program, serta menggali 

persepsi masyarakat terhadap keunggulan masing-masing program. 3) 

Keunggulan strategi pemasaran penerimaan peserta didik baru yang digunakan 

adalah promosi SMK melalui publikasi langsung dengan melakukan kunjungan 
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ke SMP/MTs dan try out UNAS kelas IX, serta publikasi tidak langsung 

menggunakan media elektronik dan media cetak yaitu brosur dan radio.  

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefiniskan ”pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku (tindakan) yang diamati.8 

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya 

dengan penelitian lainnya. Bogdan dan Biklen mengajukan lima 

karakteristik yang melekat pada penelitian kualitatif, yaitu: naturalistic, 

descriptive data, concern with process, inductive, and meaning.9 Sedangkan 

Lincoln dan Guba mengulas 10 (sepuluh) ciri penelitian kualitatif, yaitu: 

latar alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data secara induktif, 

grounded theory, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada 

hasil.10Berikut adalah deskripsi singkat aplikasi lima karakteristik tersebut 

dalam penelitian ini.  

Pertama, penelitian kualitatif menggunakan latar alami (natural 

setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrumen 

kunci. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, Penulis langsung terjun 

                                                           

8 Robert C. Bogdan   &  S.J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods (New York: 

John Wiley, 1975), 5.   
9 Robert C. Bogdan, & Sari Knopp  Biklen, Qualitative Research for Education: An introduction 

to theory and methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 4. 
10Lincoln & Guba, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981),  39-44. 
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ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, 

yaitu di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul 

Istiqomah Balong Ponorogo.  

Kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang 

dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar-gambar dan bukan 

angka-angka. Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data sebagai 

ilustrasi dan dukungan fakta pada penyajian. Data ini mencakup transkrip 

wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen dan rekaman lainnya.  

Ketiga, dalam penelitian kualitatif, ”proses” lebih dipentingkan 

daripada ”hasil”. Sesuai dengan latar yang bersifat alami, penelitian ini lebih 

memerhatikan pada proses merekam serta mencatat aktivitas-aktivitas 

madrasah dalam dalam upaya persuasi terhadap calon peserta didik baru.  

Keempat, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan 

secara induktif. Artinya bahwa penelitian ini, bertolak dari data di lapangan, 

kemudian Penulis memanfaatkan teori sebagai bahan penjelas data dan 

berakhir dengan suatu penemuan hipotesis atau teori.  

Kelima, makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian 

kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, Penulis berusaha mencari ”makna” 

dari kegiatan-kegiatan madrasah dalam konteks upaya persuasi terhadap 

calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada lembaga/madrasah 

tersebut. 
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2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus, yaitu desain penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

yang digunakan untuk sebuah kasus/tempat atau subjek studi.11 

3. Instrumen Penelitian  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.12 Untuk itu, posisi peneliti dalam penelitian adalah sebagai 

instrumen kunci, partisipan, dan sekaligus pengumpul data. Sedangkan 

instrumen yang lain adalah sebagai penunjang.  

4. Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya merupakan data penguat atau tambahan,  seperti 

dokumen dan lainnya.13  Berkaitan dengan hal itu, sumberdata dalam 

penelitian ini adalah: kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan statistik.  

Pertama,kata-kata.Kata-kata yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dari orang-orang yang diwawancarai atau informan, yaitu: 

Imam Zainuddin, Ubaidillah, Zainal Arifin, Nuryadi Rohmanto, Imam 

                                                           

11Robert C. Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education: An introduction to theory 

and methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 63. 
12Pengamatanberperansertaadalahsebagaipenelitian yang bercirikaninteraksisosial yang 

memakanwaktucukup lama antarapenelitidengansubyekdalamlingkungansubyek, danselamaitu 

data 

dalambentukcatatanlapangandikumpulkansecarasistematisdancatatantersebutberlakutanpaganggua

n. Robert C. Bogdan, Participant Observation in Organizational Setting (New York: Syracuse 

University Press, 1972), 3.    
13Lofland, Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis (Belmont: 

Wadsworth Publishing Company, 1984), 47. 
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Ma’ruf, Abdul Mukid, Khoirul Aswati, Nur Hidayati, Ema Wardhati, Siti 

Juariyah, Umi Nadhiroh, ketua OPIDS.  

Kedua, tindakan.Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tindakan orang-orang yang diamati, yaitu: rapat panitia penerimaan 

peserta didik baru, kegiatan madrasah menjelang tahun ajaran baru, dan 

proses penerimaan peserta didik baru.  

Ketiga,sumber tertulis.Meskipun sumber data tertulis bukan 

merupakan sumber data utama, tetapi pada tataran realitas Penulis tidak bisa 

melepaskan diri dari sumber data tertulis sebagai data pendukung. Di antara 

sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah hasil rapat panitia 

penerimaan peserta didik baru, dokumentasi kegiatan madrasah menjelang 

tahun ajaran baru, dan dokumentasi penerimaan peserta didik baru.  

Keempat,foto.Dalam penelitian ini, foto digunakan sebagai sumber 

data penguat hasil observasi, karena pada tataran realitas foto dapat 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan 

untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara 

induktif. Dalam penelitian ini ada dua katagori foto, yaitu foto yang 

dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan oleh Penulis sendiri. Foto 

yang dihasilkan orang lain merupakan foto yang diambil seseorang terhadap 

suatu kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru, 

sedangkan foto yang dihasilkan oleh peneliti adalah foto yang diambil 

peneliti di saat peneliti melakukan pengamatan berperanserta. Sebagai 

contoh adalah foto kegiatan rapat panitia penerimaan peserta didik baru, 



 

xxxii 
 

foto kegiatan penerimaan peserta didik baru dan foto wawancara Penulis 

dengan nara sumber.  

Kelima,data statistik.Yang dimaksud dengan data statistik dalam 

penelitian iniadalah bukan statistik alat analisis sebagaimana digunakan 

dalam penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis, tetapi statistik sebagai 

data. Artinya data statistik yang telah tersedia akan dijadikan Penulis 

sebagai sumber data tambahan. Sebagai contoh adalah data statistik keadaan 

peserta didik, guru, karyawan, prestasi sekolah.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode interview atau wawancara yaitu sebagai proses tanya 

jawab lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang 

satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan 

telinganya sendiri.14Sebagaimana yang ditulis oleh Lincoln dan Guba, 

maksud dan tujuan dilakukannya wawancara dalam penelitian kualitatif 

adalah 1) mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain 

kebulatan; 2) merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa 

lalu; 3) memproyeksikan kebulatan-kebulatan yang diharapkan untuk 

dialami pada masa yang akan datang; 4) memverifikasi, mengubah dan 

memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia 

maupun bukan manusia (triangulasi); dan 5) memverifikasi, mengubah 

                                                           

14 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 217.  
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dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota.15 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitin ini adalah 

wawancara terbuka. Maksud wawancara terbuka dalam konteks 

penelitian ini adalah orang-orang yang diwawancarai (informan) 

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula 

maksud dan tujuan diwawancarai. Sedangkan teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terstruktur. Artinya pelaksanaan 

tanyajawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Orang-orang 

yang dijadikan informan dalam penelitian ini, ditetapkan dengan cara  

purposive sampling16, yaitu: 

1. Imam Zainuddin, pimpinan Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong 

Ponorogo, data yang diambil dari informan ini adalah upaya yang 

dilakukan pesantren untuk memikat calon peserta didik baru untuk 

belajar di lembaga yang dipimpinnya. 

2. Khoirul Aswati, kepala Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah 

Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogo, data yang diambil dari 

informan ini adalah upaya yang dilakukan madrasah untuk memikat 

calon peserta didik baru untuk belajar di lembaga yang pimpinnya. 

3. Zainal Arifin, Imam Ma’ruf, Abdul Mukid, Ubaidillah, Nur Hidayati, 

dan Ema Wardati, para informan tersebut merupakan guru Madrasah 

                                                           

15Lincoln & Guba, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981),  266. 
16 Mencari data dari informan yang benar-benar mengerti terhadap permasalahan yang diteliti, 

sehingga data yang diperoleh dapat digunakan dalam memermudah penelitian.  
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Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong 

Ponorogo, data yang diambil dari para informan ini adalah upaya yang 

dilakukan madrasah untuk memikat calon peserta didik baru untuk 

belajar di lembaga pendidikan tempat para informan mengajar.  

4. Ketua/pengurus OPIDS (Organisasi Pelajar Islam Darul Istiqomah), 

data yang diperoleh dari informan ini adalah bagaimana pelaksanaan 

proses penerimaan peserta didik baru di Pon.Pes. Darul Istiqomah 

Balong Ponorogo. Ketua/pengurus OPIDS merupakan elemen yang 

mempunyai peran dan tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan 

penerimaan calon peserta didik baru.  

b. Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian 

kualitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan, penglihatan. 

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.17Dengan 

teknik ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari objek 

penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan pada waktu 

menuju bagian dari situasi tersebut.  

Selama Penulis di lapangan, jenis observasinya tidak tetap. Dalam 

hal ini Penulis mulai dari observasi  deskriptif (descriptive observations) 

secara luas, yaitu berusaha melukiskan  secara umum situasi sosial dan 

apa yang terjadi di lapangan. Kemudian, setelah perekaman dan analisis 

                                                           

17 Imam Suparyogo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 

167.  
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data pertama, Penulis menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai 

melakukan observasi terfokus (focused observations). Akhirnya, setelah 

dilakukan lebih banyak lagi analisis dan observasi yang berulang-ulang 

di lapangan, Penulis dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan 

melakukan observasi selektif (selective observations). Sekalipun 

demikian, Penulis masih terus melakukan observasi deskriptif sampai 

akhir pengumpulan data.  

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam ”catatan 

lapangan”. Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Bogdan dan Biklen 

bahwa seorang peneliti pada saat di lapangan harus membuat “catatan”, 

setelah pulang  ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan 

lapangan”. Sebab ”jantung penelitian” dalam konteks penelitian kualitatif 

adalah ”catatan lapangan”. Catatan tersebut menurut Bogdan dan Biklen 

adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan 

dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data 

dalam penelitian kualitatif.18 

Kegiatan-kegiatan yang diamati dan kemudian dicatat dan 

direfleksikan oleh Penulis selama di lapangan, di antaranya  adalah 

kegiatan rapat panitia menjelang penerimaan peserta didik baru, 

penerimaan peserta didik baru, tes masuk peserta didik baru, evaluasi 

kepala madrasah terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.   

                                                           

18Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education: An introduction to theory and methods, 

74. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subjek penelitian, maupun melalui dokumentasi. 

Dalam melakukan dokumentasi, Penulis menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya.19Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan 

data dari sumber noninsani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman 

(record). Lincoln dan Guba membedakan definisi antara dokumen dan 

rekaman. Menurutnya “rekaman” adalah setiap pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa. Sedangkan “dokumen” adalah setiap bahan tertulis yang tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu.20 

Menurut Lincoln dan Guba ada beberapa alasan mengapa teknik 

dokumentasi dapat digunakan dalam proses penelitian. Pertama, sumber 

ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu. 

Kedua, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, 

baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa 

lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan. Ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi 

yang kaya, secara konstektual relevan dan mendasar dalam konteksnya. 

Keempat, sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat 

                                                           

19Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135.  
20Lincoln & Guba, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981), 228. 
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memenuhi akuntabilitas. 21 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

dokumentasi adalah rekaman hasil wawancara dengan para informan, dan 

foto-foto dokumentasi kegiatan di lembaga tempat penelitian. 

 

d. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.22Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu 

analisis data satu kasus dan analisis data lintas kasus.  

Analisis data dalam satu situasi sosial (single social situation) 

adalah analisis data yang dilakukan di masing-masing lokasi penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

yang diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan 

                                                           

21 Ibid., 229. 
22Analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field 

notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to 

enable you to present what you have discovered to others. Lihat dalam Bogdan dan Biklen,  

Qualitative Research for Education, An introduction to theory and methods, 157.  
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datanya sampai jenuh. Aktivitas yang dimaksud meliputi data reduction, 

data display dan conclusion,23sebagaimana pada gambar berikut:  

Pengumpulan

Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan

 

Gambar 1.4 Langkah Analisis Data Model Miles & Huberman 

 

Data yang ditemukan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi sangat komplek.  Untuk itu Penulis melakukan reduksi data, 

yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan 

pada hal-hal yang penting, disesuaikan dengan fokus penelitian.  

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah Penulis untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data (data display), yaitu pemaparan data sesuai dengan 

masing-masing fokus penelitian dalam bentuk uraian, dan bagan yang 

menghubungkan antar kategori. Sebagai langkah terakhir adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

 

 

                                                           

23  Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi 

Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16.  
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e. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

1) Pengamatan yang diperpanjang.  

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Penulis dalam konteks 

penelitian kualitatif adalah instrumen kunci. Pengamatan Penulis 

sangat menentukan keberhasilan dan kemudahan dalam pengumpulan 

data. Pengamatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjangan pengamatan Penulis pada latar 

penelitian.  

Di lokasi penelitian, Penulis secara langsung ikut mengamati 

setiap kegiatan yang berkaitan dengan persuasi terhadap calon peserta 

didik baru lembaga mulai Maret 2018 sampai Agustus 2018 dan 

diperpanjang sampai Nopember 2018.  

2) Pengamatan yang Tekun.  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang terkait tentang kegiatan-

kegiatan madrasah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.  

Jika perpanjangan pengamatan menyediakan ”lingkup”, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan ”kedalaman”. Ketekunan 

pengamatan ini dilaksanakan Penulis dengan cara mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan kegiatan-

kegiatan penerimaan peserta didik baru di Madrasah Ibtidaiyyah 
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Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogo, 

kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga 

pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor 

yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.  

G. Sistematika Pembahasan   

BAB I berisikan tentang pendahuluan, dalam pendahuluan ini berisikan 

latar belakang masalah penelitian tesis yang Penulis angkat, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan metode penelitian 

serta sitematika pembahasan.  

Bab II akan membahas teori-teori yang digunakan Penulis sebagai 

acuan sekaligus sebagai pisau analisis terhadap objek penelitian yang 

ditentukan, sehingga akan diperoleh kerangka berpikir dalam penelitian ini.  

BAB III berisi tentang data umum dan temuan data yang berasal dari 

objek penelitian yaitu Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon.Pes. 

Darul Istiqomah Balong Ponorogo.  

BAB IV mendeskripsikan kegiatan persuasi Madrasah Ibtidaiyyah 

Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogodalam 

kegiatan PPDB dan tinjauan teori public relation terhadap kegiatan persuasi 

Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon Pes Darul Istiqomah Balong 

Ponorogo dengan teori yang terdapat pada BAB II, sehingga diperoleh temuan 

sebagai hasil dari penelitian.  

BAB V berisi tentang deskripsi dampak persuasi Madrasah Ibtidaiyyah 

Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogodalam 
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kegiatan PPDB dan analisis terhadap dampak persuasi Madrasah Ibtidaiyyah 

Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogodalam 

kegiatan PPDBtersebut.  

Dalam BAB VI Penulis akan menyajikan kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran yang diberikan terhadap Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-

Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogo terutama yang berkaitan 

dengan PPDB dengan tujuan untuk memperbaiki strategi-strategi persuasi yang 

dilakukan madrasah dalam penerimaan peserta didik baru.  
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BAB II 

PERSUASI DALAM PUBLIC RELATIONS 

 

A. Komunikasi Persuasif  

1. Pengertian Komunikasi Persuasif  

Komunikasi merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan 

manusia. Menurut Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber 

menyampaikan/mentransmisikan suatu pesan kepada seseorang penerima 

dengan disadari untuk memengaruhi perilaku penerima. Rogers mendefinisikan 

bahwa komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber 

kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah 

laku mereka. Sementara itu, komunikasi menurut Cassanta dan Asante adalah 

transmisi informasi dengan tujuan memengaruhi khalayak.24 

Secara paradigmatis, komunikasi dimaknai sebagai proses penyampaian 

suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk 

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun 

tidak langsung melalui media. Ditinjau dari segi penyampai pernyataan, 

komunikasi ada yang bertujuan bersifat informatif dan persuasif. Komunikasi 

persuasif lebih sulit daripada komunikasi informatif, karena memang tidak 

mudah mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang atau sejumlah 

orang.25 Salah satu cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah 

                                                           

24 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 

68-69. 
25 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 5. 
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dengan menjawab pertanyaan “who says what in which channel to whom with 

what effect?”(siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan 

pengaruh bagaimana?), yang merupakan gagasan dari Harold Lasswell. 

Paradigma Lasswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai berikut: (a) komunikator, yakni seseorang yang menyampaikan 

pesan; (b) pesan, yakni simbol-simbol atau lambang yang disampaikan dari 

komunikator kepada komunikan; (c) media, yakni saluran dimana pesan 

disampaikan; (d) komunikan, yakni pihak penerima pesan; dan (5) efek, yakni 

dampak yang ditimbulkan dari suatu pesan.26 

Proses komunikasi dibagi menjadi dua, yakni komunikasi primer dan 

komunikasi sekunder. Komunikasi secara primer yakni proses penyampaian 

pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan  menggunakan 

lambang/simbol sebagai media. Adapun proses komunikasi lainnya, yakni 

proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi sekunder dimaknai 

sebagai proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang 

sebagai media pertama.27 

Istilah persuasi atau yang dalam bahasa Inggris persuasion berasal dari 

kata latin persuasio, yang secara harfiah berarti hal membujuk, hal mengajak, 

atau hal meyakinkan.28 Menurut Kenneth Anderson, persuasi adalah;“a 

                                                           

26 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), 11. Lihat juga dalam Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 69. 
27 Effendy, Ilmu Komunikasi: Tteori dan Praktik, 11.  
28Effendy, Dinamika Komunikasi, 103.  
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process of interpersonal communication in which the communicator seeks 

through the use of symbols of effect the cognitions of receiver and thus effect a 

voluntary change in attitude or action desired by the communicator” (suatu 

proses komunikasi antar personal dimana komunikator berupaya dengan 

menggunakan lambang-lambang untuk memengaruhi kognisi penerima, jadi 

secara sengaja mengubah sikap atau kegiatan seperti yang diinginkan 

komunikator.29 

Purnawan EA mendefinisikan proses persuasi yaitu memengaruhi orang 

lain, atau membuat perilaku orang lain berubah sesuai dengan keinginan kita 

dengan menggunakan komunikasi.30 Susanto mendefinisikan bahwa persuasi 

merupakan suatu teknik memengaruhi manusia dengan 

memanfaatkan/menggunakan data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari 

komunikan yang hendak dipengaruhi.31 Persuasi bisa dilakukan secara rasional 

dan secara emosional, biasanya menyentuh aspek afeksi yaitu hal yang 

berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara emosional, 

aspek empati dan simpati seseorang dapat digugah.32 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa persuasi 

merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh orang yang bertujuan 

untuk mengubah sikap dan perilaku pihak yang dipersuasi dengan 

                                                           

29 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2003), 103.  
30 Purnawan EA., Dynamic Persuasion: Persuasi Efektif dengan Bahasa Hipnosis (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2002), 15.  
31 Susanto, 17.  
32 Herdiyan Maulana, Gumgum Gumelar. Psikologi Komunikasi dan Persuasi (Jakarta: Akademia 

Permata, 2013), 7.   
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memanfaatkan faktor psikologis dan sosiologis komunikasi. Komunikasi yang 

persuasif bukan sekedar menarik perhatian orang, tapi diupayakan sampai 

orang tersebut melaksanakan tindakan yang dikehendaki si komunikator.  

2. Ruang Lingkup Komunikasi Persuasif  

Di dalam komunikasi persuasif, terdapat beberapa ruang lingkup 

sebagai berikut:  

a. Komunikator/sumber pesan atau informasi.  

Komunikator/sumber boleh jadi seorang individu, kelompok, 

organisasi, perusahaan atau bahkan suatu negara. Untuk menyampaikan 

apa yang ada dalam hatinya (perasaan) atau dalam kepalanya (pikiran), 

sumber harus mengubah perasaan atau pikiran tersebut ke dalam 

seperangkat simbol verbal dan atau nonverbal (encoding) yang idealnya 

dipahami oleh penerima pesan.33 Tujuan dari komunikator adalah untuk 

memengaruhi komunikan.  

b. Content of the communication/pesan yang disampaikan.  

Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada 

penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan atau 

nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber 

tadi. Di dalamnya terdiri atas disposisi ketika berbicara, argumentasi dan 

pertimbangan-pertimbangan yang digunakan serta materi yang 

disajikan.34 Pesan memunyai tiga komponen: makna, simbol yang 

                                                           

33 Mulyana, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik,  69. 
34Saleh Soemirat dan Asep Suryana, Komunikasi Persuasif (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 

234.  
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digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi 

pesan. Pesan yang disampaikan ini bisa berupa:  

1) Motivating appeals (pesan yang mendorong, membangun, dan 

memotivasi). 

2) Organization of persuasive (pesan yang mengandung argumen atau 

opini).35 

3) Audience predispositions/receiver/komunikan, yakni orang yang 

menerima pesan dari sumber. Penerima pesan akan menerjemahkan 

atau menafsirkan seperangkat simbol verbal dan atau nonverbal yang 

ia terima menjadi gagasan yang dapat ia pahami. Penerima pesan 

dibedakan menjadi:  

a) Group conformity motives/penerima pesan bisa berupa grup atau 

organisasi.  

b) Individual personalityfactors/penerima pesan sebagai individu.36 

4) Media atau saluran, yakni alat atau wahana yang digunakan sumber 

untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran boleh jadi 

merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, 

apakah saluran verbal atau saluran nonverbal. Saluran juga merujuk 

pada cara penyajian pesan, apakah langsung (tatap-muka), lewat 

media cetak (surat kabar, majalah), melalui media elektronik (radio, 

televisi) atau cara yang lain. Pengirim pesan akan memilih saluran-

                                                           

35 Mulyana, Ilmu Komunikasi, 69. 
36Ibid., 71. 
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saluran itu, bergantung pada situasi, tujuan yang hendak dicapai dan 

jumlah penerima pesan yang dihadapi.37 

5) Responses, yang merupakan tanggapan dari seorang komunikan 

terhadap pesan yang disampaikan. Tanggapan atau efek yang terjadi 

misalnya penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), 

terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), perubahan 

keyakinan, perubahan perilaku (dari tidak bersedia membeli barang 

yang ditawarkan menjadi bersedia membelinya).38 

6) Konteks situasional. Ruang lingkup inilah yang merupakan suasana 

atau situasi yang ada ketika pesan disampaikan.  

3. Prinsip-prinsip Komunikasi Persuasi  

Dalam komunikasi persuasif terdapat 5 (lima) prinsip dasar, yakni:39 

a. Membujuk demi konsistensi  

Khalayak lebih memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka 

apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dengan kepercayaan, sikap, 

dan nilai saat ini. Sikap didefinisikan sebagai predisposisi mengenai suka 

atau tidak suka. Nilai sebagai pernyataan terakhir yang lebih abadi dari 

eksistensi atau mode yang luas dari perilaku. Kepercayaan adalah tingkat 

keyakinan.  

b. Membujuk demi perubahan-perubahan kecil  

                                                           

37 Ibid., 70. 
38 Ibid., 71.  
39 Dedi Djamaluddin Malik dan Iriantara Yosal, Komunikasi Persuasif (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 1994),  
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Khalayak lebih memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka 

apabila perubahan yang dianjurkan khalayak merupakan perubahan kecil 

dan bukan perubahan besar perilaku mereka.  

c. Membujuk demi keuntungan  

Khalayak lebih mungkin mengubah perilakunya apabila 

perubahan yang disarankan akan menguntungkan mereka lebih dar biaya 

yang akan mereka keluarkan.  

d. Membujuk demi pemenuhan kebutuhan  

Khalayak lebih mungkin untuk mengubah perilaku mereka 

apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan-

kebutuhan mereka.  

e. Membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual  

Bergantung pada penerimaan khalayak terhadap perubahan yang 

disarankan pembicara dalam kehidupan mereka. Pendekatan gradual 

menganjurkan yang lebih memungkinkan untuk bekerja dibandingkan 

pendekatan yang meminta khalayak untuk segera berubah perilakunya.  

4. Strategi Komunikasi  

Strategi adalah langkah-langkah atau jalan-jalan petunjuk yang 

meyakinkan, yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan. Dengan kata 

lain, pada hakikatnya strategi adalah panduan perencanaan komunikasi 

(communication planning) dan manajemen komunikasi (communication 

management) untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun untuk 

mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 
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hanya menunjukkan arah jalan saja, tetapi harus menunjukkan taktik 

operasionalnya. Strategi sifatnya jangka panjang, sedangkan taktik sifatnya 

jangka pendek.40 

Strategi komunikasi merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan 

komunikasi secara efektif. Dengan demikian strategi komunikasi secara 

makro (plammed mult-media strategy) maupun secara mikro (single 

communication-medium strategy) mempunyai fungsi ganda: a. 

menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan 

instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memeroleh hasil optimal; 

b. menjembatani “cultural gap” akibat kemudahan diperoleh dan 

kemudahan dioperasionalkan media massa yang begitu ampuh yang jika 

dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.41 

Jadi, pada intinya strategi komunikasi adalah serangkaian upaya 

yang berupa panduan perencacanaan komunikasi dengan manajemen 

komunikasi yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu 

yang telah ditetapkan. 

5. Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Penerapan 

Komunikasi Persuasif  

a. Komunikator 

Persuasi bukan sekedar untuk membujuk dan merayu saja, tetapi 

persuasi merupakan suatu teknik memengaruhi psikologis, sosiologis dari 

orang-orang yang ingin kita pengaruhi. Oleh sebab itu persuader harus 

                                                           

40 Effendy, Ilmu Komunikasi:Teori dan Praktik, 203.  
41Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik, 300.  
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memiliki kemampuan untuk dapat memerkirakan keadaan khalayak yang 

dihadapi.42 Efektivitas komunikator dalam menjalankan tugasnya 

dipengaruhi tiga faktor yaitu: kredibilitas, daya tarik dan kekuasaan.43 

Seorang komunikator memegang peranan penting dalam 

menentukan keberhasilan untuk memengaruhi komunikan. Komunikator 

harus memiliki kredibilitas tinggi yakni mempunyai pengetahuan tentang 

apa yang disampaikannya, Sehingga pesan akan tersampaikan secara 

jelas dan teratur.  

Pada prinsipnya, seorang komunikan akan lebih menyenangi 

komunikator yang memiliki hubungan erat dengan dirinya. Aronson 

menyatakan “orang yang semakin mendekatkan hubungan lebih 

memeroleh tanggapan positif sementara orang yang berusaha 

menjauhkan diri, tidak diperhatikan.44 

b. Pesan 

Jalaluddin Rakhmat45 mengemukakan langkah-langkah dalam 

penyusunan pesan komunikasi agar lebih efektif dalam memengaruhi 

orang lain, diantaranya:  

1) Attention (perhatian)  

2) Need (kebutuhan)  

3) Satisfaction (pemuasan)  

                                                           

42H. A. W. Widjaja, Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi Aksara, 

2002), 68.  
43 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 256.  
44 Rakhmat, Psikologi Komunikasi, 113.   
45 Ibid., 297.  
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4) Visualisation (visualisasi)  

5) Action (tindakan)  

Pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh seorang 

komunikan yang sebenarnya belum dipahami sama sekali olehnya.  

c. Lingkungan  

Pengaruh lingkungan juga dapat memengaruhi berhasil atau 

tidaknya kegiatan komunikasi persuasif, karena, pengaruh lingkungan 

akan memberikan atmosfir yang mana atmosfir tersebut dapat 

memengaruhi pola pikir seseorang, yaitu seorang komunikan.  

6. Tujuan Komunikasi Persuasif  

Segala sesuatu, pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Tujuan inilah 

nantinya yang digunakan sebagai target suatu kegiatan. Sehingga 

terbentuklah perencanaan untuk menuju tujuan tersebut. Sebenarnya, 

komunikasi persuasif ini merupakan bentuk teknik dalam berkomunikasi. 

Komunikasi persuasif merupakan usaha yang bertujuan untuk meyakinkan 

orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang 

diharapkan komunikator dengan membujuk tanpa memaksanya/tanpa 

kekerasan.46 

Kegiatan persuasif juga bertujuan untuk memberikan dorongan 

kepada komunikan agar berubah sikap, pendapat dan tingkah lakunya atas 

kehendak sendiri bukan keterpaksaan. Peryataan ini diungkapkan oleh 

Suranto bahwa “Dalam kegiatan persuasif tersebut seseorang atau 

                                                           

46 Widjaja, Komunikasi, 67.  
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sekelompok orang yang dibujuk diharapkan sikapnya berubah secara 

sukarela dengan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang 

diterimanya”.47 

Ronald dan Karl menegaskan bahwa “Persuasi adalah sebuah proses 

komunikasi yang kompleks yang dilakukan oleh seorang individu atau 

kelompok untuk memeroleh (secara sengaja atau tidak sengaja) suatu respon 

tertentu dari individu atau kelompok lain secara verbal dan nonverbal serta 

dilakukan secara halus dan manusiawi sehingga komunikan bersedia 

melakukan sesuatu dengan senang hati”.48 Suranto juga menyatakan bahwa 

“Persuasi merupakan proses komunikasi untuk mengubah sikap dan tingkah 

laku seseorang dengan menggunakan pesan secara verbal atau nonverbal, 

yang dilakukan dengan cara membujuk”.49 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

adanya komunikasi persuasif adalah:  

a. Perubahan Sikap (attitude change) 

Komunikasi persuasif ini diharapkan dapat mengubah pola pikir yang 

mana pola pikir ini membuat komunikan mengubah sikapnya terhadap 

pesan apa yang diterimanya.  

b. Perubahan Pendapat (opinion change) 

Seorang komunikan pastinya memiliki pendapat atau anggapan yang 

berbeda dari seorang komunikator. Sehingga, perlu adanya komunikasi 

                                                           

47 A.W. Suranto, Komunikasi Perkantoran: Prinsip Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja 

Perkantoran (Yogyakarta: Media Wacana, 2005), 116.  
48 Dedi Djamaluddin Malik dan Iriantara Yosal, Komunikasi Persuasif, 51.  
49 Suranto, Komunikasi Perkantoran, 116. 
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persuasif sebagai alat mengubahnya pola pikir komunikan yang membuat 

komunikan ini mengikuti pendapat atau anggapan yang disampaikan oleh 

seorang komunikator.  

c. Perubahan Perilaku (behavior change) 

Perubahan perilaku ini sebenarnya masuk ke dalam kategori perubahan 

sikap. Namun, perilaku ini merupakan suatu dampak dari sikap. Ketika 

sikap berubah, maka perilaku pada seseorang atau komunikan pun juga 

ikut berubah mengikuti pola pikir dari pesan yang ia terima.  

d. Perubahan Sosial (social change) 

Perubahan sosial inilah yang merupakan salah satu dampak dari adanya 

bahasa yang persuasif. Komunikator yang berbahasa komunikatif akan 

membawa perubahan dalam lingkungan masyarakat, pola pikir, hingga 

perilaku masyarakat. Hal ini dapat ditemukan pada seorang lurah yang 

menyampaikan informasi persuasif agar masyarakat desa mengikuti 

program pemerintah. Dengan adanya bahasa yang persuasif yang bersifat 

mengajak ini, dapat mampu mengubah pola pikir masyarakat desa untuk 

mengikuti program pemerintah yang disampaikan seorang lurah sebagai 

komunikator 

7. Teknik Persuasi  

a. Teknik Persuasi Partisipatif  

Teknik ini merupakan kegiatan membujuk atau memengaruhi 

orang lain dengan cara terlibat langsung di dalam kegiatan komunikasi 

yang sedang dilakukan. Seorang personel PR/Humas bisa menggunakan 
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orang/tokoh berpengaruh/artis sebagai endorser untuk melakukan 

kegiatan kampanye agar bisa mengirimkan pesan komunikasi yang lebih 

efisien ke benak publik. Tujuan dari teknik ini adalah untuk 

menghilangkan kesan bahwa suatu organisasi atau program atau produk 

tersebut hanya untuk kalangan atau wilayah tertentu. Hal ini juga 

bertujuan untuk menarik simpati kalangan masyarakat secara lebih luas. 

Misalnya, kampanye anti narkoba dengan menggunakan duta narkoba 

dari kalangan public figure seperti musikus SLANK atau yang lainnya.  

b. Teknik Persuasi Asosiatif  

Seorang anggota PR/Humas yang ingin menggunakan teknik 

persuasi asosiatif harus pandai membuat hubungan asosiasi antara suatu 

objek dengan tokoh, kejadian atau peristiwa tertentu sehingga bisa 

menimbulkan kesan bahwa itu bermanfaat, patut dicontoh dan perlu. 

Hanya saja, saat menggunakan tokoh atau objek harus benar-benar 

dipilih secara positif agar pesan atau citra yang disampaikan menjadi 

sangat kuat. Untuk kegiatan humas internasional, hal-hal asosiatif itu 

perlu disesuaikan dengan pengasosiasian yang lazim dikenal dan 

dipahami di negara tempat kita melaksanakan kegiatan kehumasan.  

c. Emotional Appeal  

Kegiatan komunikasi yang dilakukan diarahkan  untuk 

menggugah perasaan, menumbuhkan atau menanamkan kesan yang 

mendalam, atau membangkitkan emosi menyangkut hal yang menarik 

serta membekas di hati sanubari sehingga timbul kesan yang tidak mudah 
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dilupakan atau lebih menonjol dibanding yang lain. Misalnya, dalam 

final pertandingan sepak bola piala AFF antara Indonesia melawan 

Malaysia, diperdengarkan lagu garuda di dadaku. Lagu ini cukup 

membakar semangat nasionalisme yang tinggi sehingga cukup ampuh 

dalam menggiring massa untuk nonton ke Gelora Bung Karno Jakarta.  

d. Teknik Persuasi Fear Arousal 

Teknik ini merupakan upaya pencapaian tujuan komunikasi 

dengan cara menyampaikan pesan atau informasi yang menimbulkan 

kecemasan, kerisauan, dan rasa penasaran. Lazimnya dilakukan dengan 

cara menakut-nakuti orang lain bahwa jika mereka tidak mematuhi pesan 

atau tidak menggunakan suatu produk tertentu maka akan mendapatkan 

rugi. Misalnya, dalam kampanye pencegahan penyakit aids lewat 

penularan jarum suntik atau narkotika. Jarum suntik dengan narkoba 

adalah cara persuasi yang dilakukan untuk menimbulkan rasa takut 

masyarakat untuk tidak mengonsumsi narkotika dan bergantian 

menggunakan jarum suntik.  

e. Pay Off Idea  

Ini disebut sebagai pola yang memberikan janji-janji tertentu. 

Kegiatan komunikasi ditempuh dengan cara menjanjikan imbalan atau 

hasil yang memuaskan apabila orang, keluarga, konsumen, atau khalayak 

melaksanakan pesan atau melakukan anjuran yang disampaikan. 

Contohnya, iklan Shampo Pantene yang diperankan oleh Anggun C. 

Sasmi, yaitu penyayi berskala internasional. Iklan menjelaskan manfaat 
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penggunaan Shampo Pentene yang menghasilkan rambut lembut dan 

tidak rontok seperti rambut Anggun yang hitam, berkilau, dan terawat. 

Dengan tag line“rambutku ga rontok lagi, bebas rambut bercabang”. 

B. Public Relations  

1. Pengertian Public Relations 

Public relations atau yang dalam istilah populer disebut sebagai 

hubungan masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya membentuk dan 

memelihara relasi yang saling menguntungkan antara organisasi dengan 

masyarakat atau publik. Berhasil dan tidaknya dari public relations ini 

tergantung bagaimana usaha membentuk dan memelihara kesinambungan 

relasi yang telah dibentuk.50 Jefkins menyatakan bahwa public relations 

berarti suatu bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis 

organisasi, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial, baik di 

sektor publik (pemerintah) maupun di pihak swasta.51 

2. Peran Public Relations 

Peran dominan humas dalam manajemen ada empat tingkatan: a. 

Expert Prescriber, petugas humas dianggap sebagai seorang ahli yang bisa 

memberikan nasehat pada pimpinan sehingga mampu memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang dihadapi. Seorang praktisi PR berpengalaman 

                                                           

50 Mujamil Komar, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 

Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2017), 32.  Pernyataan tersebut senada dengan definisi Cultip 

bahwa public relations sebagai fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara relasi yang 

saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Keberhasilan atau kegagalan Public 

Relations ini tergantung bagaimana membentuk dan memelihara relasi yang saling 

menguntungkan tersebut. Lihat dalam Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public 

Relations (Bandung: Mandar Maju, 1993), 118). 
51 Frank Jefkins, Public Relations. terj. Aris Munandar (Jakarta: Erlangga, 1992), 2.  
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dan memiliki kemampuuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam 

penyelesaian setiap masalah hubungan dengan publiknya. Peran semacam 

ini dibutuhkan pada lembaga yang banyak mempunyai ancaman dan 

banyak/sering mengalami perubahan. Di sini pihak manajemen bertindak 

pasif, dan hanya menerima apa yang telah disarankan atau usulan dari pakar 

public relations. b. Problem Solving Facilitator, berperan sebagai fasilitator 

dalam proses pemecahan masalah, humas dilibatkan dalam setiap 

manajemen, menjadi anggota tim atau menjadi pemimpin dalam 

penanganan krisis. Praktisi PR berperan untuk membantu pimpinan 

organisasi baik sebagai penasehat hingga mengambil tindakan dalam 

mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan 

profesional. Peran semacam ini dibutuhkan pada lembaga yang memunyai 

banyak ancaman namun mengalami perubahan sedikit. c. Communication 

Facilitator, berperan sebagai fasilitator komunikasi antara lembaga dengan 

publik atau sebagai jembatan komunikasi dan sebagai media atau penengah 

bila terjadi miskomunikasi. Praktisi PR bertindak sebagai mediator untuk 

membantu pihak manajemen dalam hal mendengarkan apa yang diinginkan 

dan diharapkan oleh publiknya. Di lain sisi, PR juga dituntut mampu 

menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada 

publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta 

saling pengertian, memercayai, menghargai, mendukung, dan toleransi yang 

baik dari kedua belah pihak. Peran semacam ini dibutuhkan pada 

perusahaan yang memiliki sedikit ancaman namun banyak/sering 
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mengalami perubahan. d. Communication Technician, berperan sebagai 

pelaksana teknis komunikasi termasuk menyediakan layanan teknis. Peran 

semacam ini dibutuhkan pada perusahaan yang memiliki sedikit ancaman 

dan mengalami perubahan sedikit.52 

Tiga peran Public Relations (Expert Prescriber, Communication 

Facilitator, dan Problem Solving Process Facilitator) dikategorikan sebagai 

peranan manajerial, sedangkan Communication Technician dikategorikan 

sebagai peranan teknis. Pembagian ini dikenal dengan PR sebagai manajer 

komunikasi dan PR sebagai teknisi komunikasi. Seorang teknisi komunikasi 

menjalankan pekerjaannya berdasarkan keterampilan komunikasi yang 

dimiliki, misalnya menulis, menyunting, membuat pesan melalui media 

audio-visual dan sebagainnya.  

Seorang teknisi komunikasi tidak ikut dalam pembuatan keputusan 

organisasi dan hanya mengimplementasikan keputusan-keputusan yang 

dibuat oleh orang lain. Kemudian, para teknisi komunikasi juga tidak 

melakukan riset baik untuk perencanaan maupun evaluasi. Sementara 

sebagai manajer komunikasi, seorang PR melakukan penelitian secara 

sistematis dan melakukan perencanaan setiap program PR organisasi. PR 

mengelola program-program kePRan perusahaan, memberi pertimbangan 

pada manajemen dan membuat keputusan tentang kebijakan komunikasi 

perusahaan. Manajer komunikasi ikut dalam proses pengambilan keputusan 

                                                           

52 Scott Cutlip, Effectif Public Relation, 8th Edition (New Jersey: Prentice Hall, 2000), 37-47.  
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pada tingkat puncak dalam perusahaan, sehingga perspektif PR mewarnai 

keputusan-keputusan strategis yang dibuat oleh suatu perusahaan.53 

Moore menyatakan bahwa dalam Humas terdapat empat unsur dasar, 

pertama, hubungan masyarakat merupakan filsafat manajemen yang bersifat 

sosial; kedua, hubungan masyarakat adalah suatu pernyataan tentang filsafat 

tersebut dalam keputusan kebijaksanaan; ketiga, hubungan masyarakat 

adalah tindakan akibat kebijaksanaan tersebut; keempat, hubungan 

masyarakat merupakan komunikasi dua arah yang menunjang kearah 

penciptaan kebijaksanaan ini kemudian menjelaskan, mengumunkan, 

memertahankan, atau mempromosikannya kepada publik sehingga 

memeroleh saling pengertian dan iktikad baik.54 

Dalam hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat 

terdapat beberapa tujuan yang bersifat esensial, sebagaimana yang 

disebutkan Mujamil, yaitu, a. untuk mendapatkan umpan balik (feed back) 

dari masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang ditempuh lembaga; b. untuk 

menunjukkan transparansi pengelolaan lembaga pendidikan sehingga 

memiliki akuntabilitas publik yang tinggi; dan c. untuk mendapatkan 

dukungan riil dari masyarakat terhadap kelangsungan lembaga pendidikan.55 

 

 

                                                           

53 Narayana Mahendra Prastya, “Problem Struktural dalam Praktik Peran Manajerial Public 

Relation: Kasus Indonesia” Jurnal Komunikasi, Vol. 8, No. 2, (Desember 2016), 109.  
54Frazier Moore. Hubungan Masyarakat: Prinsip, Kasus, dan Masalah (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 1998), 6-7.  
55 Komar, Manajemen Pendidikan Islam, 168. 
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3. Bauran Public Relations 

Dalam public relations terdapat beberapa bauran public relations, 

diantarannya:  

a. Publication (publikasi/publisitas)  

Menciptakan berita untuk mencari publisitas melalui kerjasama 

dengan pihak pers/wartawan dengan tujuan menguntungkan citra 

lembaga atau organisasi yang diwakilinya.  

b. Event (penyusunan program acara)  

Merancang acara tertentu atau lebih dikenal dengan peristiwa 

khusus yang dipilih dalam jangka waktu, tempat, dan objek tertentu yang 

khusus sifatnya untuk memengaruhi opini publik,  

c. News (menciptakan berita)  

Berupaya menciptakan berita melalui press release, news letter, 

dan bulletin serta cara-cara lain dengan mengacu pada teknik penulisan 

5W+1H dengan sistematika penulisan “piramida terbalik” 

d. Community Involvement (kepedulian pada komunitas)  

Mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu 

untuk menjaga hubungan baik dengan pihak organisasi atau lembaga 

yang diwakilinnya.  

e. Inform or Image (memberitahukan atau meraih citra)  

Ada dua fungsi utama dari public relations, yaitu 

memberitahukan sesuatu kepada publik atau menarik perhatian, sehingga 
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diharapkan akan memeroleh tanggapan berupa citra positif dari suatu 

proses “nothing” menjadi “something”. 

f. Lobbying and Negotiation (pendekatan dan bernegosiasi)  

Keterampilan untuk melobi secara pendekatan pribadi dan 

kemudian kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan bagi seorang 

public relations.  

g. Social Responsibility (tanggung jawab sosial)  

Aspek tanggung jawab sosial dalam dunia Public Relations 

adalah cukup penting, tidak hanya memikirkan keuntungan materi bagi 

lembaga atau organisasi serta tokoh yang diwakilinya, tetapi juga 

kepedulian terhadap masyarakat untuk mencapai sukses dalam 

memeroleh simpati dari masyarakat.56 

4. Strategi Public Relations 

Strategi public relations dalam mewujudkan tujuan organisasi:  

a. Strategi operasional  

Melalui pelaksanaan program public relations yang dilakukan 

dengan pendekatan kemasyarakatan (sociology approach), melalui 

mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dari 

opini publik atau kehendak masyarakat terekam pada setiap berita atau 

surat pembaca dan lain sebagainnya yang dimuat di berbagai media 

massa.  

 

                                                           

56Rosadi Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi (Jakarta: Rajawali Press, 

1998), 13-15.   
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b. Pendekatan persuasif dan edukatif  

Fungsi public relations adalah menciptakan komunikasi dua arah 

(timbal balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada 

pihak publiknya yang bersifat mendidik dan melakukan penerangan 

maupun melakukan pendekatan persuasif agar tercipta saling pengertian, 

menghargai pemahaman toleransi dan lain sebagainnya.  

c. Pendekatan tanggung jawab sosial public relations 

Menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan 

sasaran yang hendak dicapai bukan ditujukan untuk mengambil 

keputusan sepihak dari publik sasarannya (masyarakat) namun untuk 

memeroleh keuntungan bersama.  

d. Pendekatan kerja sama  

Berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi 

dengan berbagai kalangan baik hubungan ke dalam (internal relations) 

dan hubungan keluar (external relations) untuk meningkatkan kerja 

sama.  

e. Pendekatan koordinatif dan integratif  

Untuk memperluas peranannya di masyaakat, maka fungsi public 

relations dalam arti sempit hanya mewakili lembaga dan institusi yang 

dinaunginnya.57 

 

                                                           

57 Rosadi Ruslan, Kampanye Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 

142. 
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C. Model-Model Persuasi  

1. Model Elaborasi Kemungkinan (Elaboration Likelihood Theory) 

Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek 

perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh 

aturan atau tatakrama. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu 

berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Kita 

dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran 

sosialnya.58 Misalnya, mahasiswa mungkin tidak dapat menyapa dosen 

dengan “Kamu” atau “Elu”, kecuali jika mahasiswa tersebut bersedia 

menerima resiko tertentu dari perbuatannya yang menurut tatakrama sosial 

bahwa perbuatan tersebut merupakan perilaku orang yang kurang ajar. 

Contoh lainya adalah, seseorang mengucapkan terima kasih atas kebaikan 

orang lain dan permintaan maaf seseorang ketika berbuat salah kepada 

orang lain.  

Secara garis besar, ELT membahas tentang kekuatan persuasi sebuah 

pesan dalam mempengaruhi pola pikir dan/atau perilaku penerima. Model 

Elaborasi Kemungkinan merupakan salah satu teori komunikasi yang 

membahas bagian model perubahan sikap dalam diri seseorang ketika 

individu menerima suatu pesan. Asumsi yang dikemukakan oleh Petty dan 

Cacioppo bahwa pada awalnya setiap individu berusaha memiliki sikap 

yang tepat terhadap kondisi yang dihadapi, akan tetapi setiap individu 

sesungguhnya selalu berusaha merasionalisasi kondisi yang dihadapinya. 

                                                           

58 Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, 115. 
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Model Elaborasi Kemungkinan ini merupakan teori persuasi yang dapat 

dijadikan acuan bagaimana memengaruhi sikap dan perilaku seseorang 

dalam merespons suatu pesan atau informasi.59 Perilaku manusia, minimal 

secara parsial, dapat diramalkan. Apabila semua perilaku manusia bersifat 

acak, tidak dapat diduga, maka hidup akan sulit. Bahkan, setiap seseorang 

membuka mata bangun tidur di pagi hari, orang tersebut akan merasa cemas 

dan takut terhadap hal-hal yang akan terjadi pada dirinya.60 

a.  Jenis-jenisModel Elaborasi Kemungkinan  

1) Central Route/Rute Pusat  

Pesan yang dikirim melalui Rute Pusat merupakan pesan yang 

membutuhkan persuasi yang matang dan lengkap, baik dalam konten 

maupun strategi penyampaianya. Rute Pusat terdiri dari 

"pertimbangan bijaksana dari argumen (ide, konten) dalam pesan”. 

Dalam hal ini, penerima sangat berhati-hati dalam mendalami isi 

pesan dan mengevaluasi subjek ide.  

Pesan yang dikirim melalui rute ini menghendaki tingkat 

keterlibatan yang tinggi, yaitu, penerima harus benar-benar peduli 

tentang dan berhubungan dengan subjek. Karena itu penting bagi 

mereka, maka pesan akan dievaluasi secara menyeluruh. Pesan Rute 

Pusat harus kuat. Pesan akan dibedah dan dianalisis dari setiap sudut, 

                                                           

59https://muktikomunikasi.blogspot.co.id/2014/03/model-kemungkinan-elaborasi-dalam-teori.html. 

diakses pada Jum’at, 7 April 2017 pukul 09.00 wib.  
60 Mulyana, Ilmu Komunikasi, 115.  

https://muktikomunikasi.blogspot.co.id/2014/03/model-kemungkinan-elaborasi-dalam-teori.html
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jadi sebaiknya memiliki beberapa substansi untuk itu.61Seseorang 

disebut sebagai penerima yang memproses pesan melalui Rute Pusat 

ketika penerima tersebut aktif dan kritis dalam memproses informasi 

atau pesan yang diterimannya. Orang yang menggunakan central 

route biasanya tidak mudah untuk dipengaruhi. Mayoritas orang-orang 

tersebut adalah orang-orang yang termasuk opinion leader dalam 

lingkungannya, memiliki tingkat pendidikan tinggi, ataupun tokoh 

masyarakat.62 

Misalnya, ketika seseorang akan menyampaikan informasi 

tentang terjadinya kecelakaan kepada seorang petugas kepolisian, 

setidaknya orang tersebut harus memunyai data yang lengkap 

mengenai peristiwa tersebut setidaknya data 4W 1H63, karena 

informasi yang kita sampaikan akan dievaluasi secara aktif dan kritis 

dari kepolisian, sehingga kepolisian akan menentukan sikap terhadap 

informasi yang disampaikan. Contoh lain, seorang pengawas lapangan 

sepak bola merasa prihatin dengan kondisi rumput di lapangan sepak 

bola tempatnya bekerja, karena terlihat kurang subur dan 

pertumbuhannya tidak merata, maka ketika sebuah iklan produk baru 

keluar untuk menyuburkan tanah dan rumput, pengawas lapangan 

                                                           

61https://muktikomunikasi.blogspot.co.id/2014/03/model-kemungkinan-elaborasi-dalam-teori.html. 

diakses pada Jum’at, 7 April 2017 pukul 09.00 wib.  
62https://brawijaya.academia.edu/NurulLatifah. diakses pada Jum’at, 7 April 2017 pukul 09.00 

wib.  
63 4W 1H maksudnya: What: apa peristiwa yang terjadi (misalnya: kecelakaan); Where: di mana 

peristiwa (kecelakaan) itu terjadi; When: kapan peristiwa (kecelakaan) itu terjadi; Who: siapa yang 

terlibat dalam peristiwa (kecelakaan) tersebut; How: bagaimana kronologi peristiwa (kecelakaan) 

tersebut. 

https://muktikomunikasi.blogspot.co.id/2014/03/model-kemungkinan-elaborasi-dalam-teori.html
https://brawijaya.academia.edu/NurulLatifah


 

lxvi 
 

tersebut akan menaruh perhatian terhadap iklan tersebut kemudian 

pekerja tersebut akan menganalisis isi pesan dan akhirnya membeli 

produk tersebut supaya rumput menjadi lebih subur, hijau, dan 

pertumbuhannya merata. Contoh lain, seorang wanita pegawai kantor 

yang tinggal di rumah susun kontrakan tidak menaruh perhatian 

dengan kondisi rumput di lapangan sepak bola tersebut, karena 

pegawai kantor tersebut tidak memiliki halaman rumput. Sehingga, 

iklan produk penyubur tanah dan rumput yang keluar tidak penting 

bagi pegawai kator tersebut.  

Demikian halnya dalam dunia pendidikan, ketika seorang 

Muslim mempunyai lembaga pendidikan yang dikelola dengan 

berbagai keunggulan yang sudah nyata dan diketahui dan dirasakan 

masyarakat di sekitarnya (mempunyai citra baik di masyarakat), 

kemudian menawarkan kepada seorang non-muslim untuk 

memasukkan anaknya ke lembaga yang ia kelola, maka sangat kecil 

kemungkinan nonmuslim tersebut akan merespon serius tawaran 

tersebut, apalagi menyekolahkan anaknya ke lembaga Islam tersebut. 

Contoh lebih sempit lagi, apabila seseorang menyampaikan informasi 

penerimaan murid baru setingkat SMA kepada keluarga yang 

notabene lulusan SMK semua, maka kecil kemungkinan informasi 

yang disampaikan direspon positif.  

Kelemahan rute ini adalah bahwa penerima haruslah orang 

yang memiliki perhatian dan motivasi tinggi terhadap sebuah pesan 
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atau informasi, sehingga mampu dan mau mengadakan analisis untuk 

pertimbangan. Artinya, pesan tidak akan memiliki pengaruh apapun 

jika penerima tidak tertarik atas pesan tersebut, walaupun penerima 

merupakan orang yang kritis dan aktif. Oleh karena itu, pesan atau 

informasi persuasi hilang pada banyak orang. Namun, jika pesan 

berhasil menarik perhatian orang tersebut sehingga ia mau 

memprosesnya, maka pengaruh pesan bisa lebih besar dan mampu 

bertahan lama. 

2) Rute Peripheral 

Rute  Persuasi Peripheral akan dinilai berhasil jika pesan 

ditujukan untuk penerima yang rendah keterlibatannya,  motivasi 

penerima rendah, dan pesan lemah. Tidak seperti Rute Pusat,  pesan 

yang dikirim melalui Rute Peripheral tidak diproses secara kognitif. 

Sebaliknya, Rute Peripheral menyatakan bahwa "jika seseorang tidak 

mampu untuk menguraikan pesan ekstensif, maka orang tersebut 

masih dapat dibujuk oleh faktor-faktor yang tidak ada hubungannya 

dengan  isi sebenarnya dari pesan itu sendiri”. Bagaimana mungkin 

seseorang pergi membujuk orang lain yang sama sekali tidak ada 

hubungannya dengan produk atau layanan yang ditawarkan tadi.64 

Misalnya, suatu pekerjaan mungkin sia-sia ketika seseorang 

menawarkan produk penyubur rumput di daerah gersang padang pasir, 
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karena masyarakatnya sangat kecil kemungkinan akan 

mersepon/terlibat dengan tawaran tersebut.  Contoh selanjutnya, 

ketika seseorang melihat Aderai dalam iklan sebuah produk alat 

kesehatan, misalnya pelangsing perut, orangtersebut  akan berpikir, 

"Wah, dia seorang atlet dan binaragawan hebat, Aku akan beli 

produknya."Seseorang tadi tidak perlu repot-repot untuk memeriksa 

isi dari iklan, orang tersebut akan membuat keputusan yang 

didasarkan pada isyarat Peripheral, mengabaikan begitu saja iklan 

tersebut karena hanya sekedar kagum terhadap aktor dalam iklan 

tanpa melihat pesan atau isi iklan yang sebenarnya, atau kemungkinan 

yang lain adalah seseorang akan tertarik dan membeli produk yang 

ditawarkan tanpa disesuaikan dengan kondisinya yang sangat kecil 

kemungkinan bisa memiliki bentuk tubuh seperti atlet binaragawan, 

misalnya karena mempunyai kelainan fisik.  

Persuasi Peripheral  agak sederhana untuk berkembang karena 

tidak memiliki dasar dalam pesan faktual yang kuat. Sebaliknya, 

Peripheral selalu memberikan isyarat seperti kelangkaan. Namun, 

persuasi Peripheral tidak sekuat dan tahan lama seperti persuasi 

sentral/pusat. Meskipun dapat menghasilkan perubahan positif dalam 

perilaku, "untuk menjadikan perubahan yang lebih tahan lama pesan 

harus diulang selama periode waktu tertentu".  

Dalam dunia pendidikan misalnya, ketika seorang humas 

lembaga pendidikan berbasis kelautan dengan keunggulan-keunggulan 
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yang nyata disertai bukti lulusan yang terkenal di bidang kelautan dari 

lembaganya, menawarkan program lembaga tersebut ke masyarakat 

yang tinggal di daerah yang jauh dari laut, di gurun pasir misalnya, 

maka kemungkinan tanggapan atau respon masyarakat akan sangat 

kecil. Hal ini bisa didasarkan pada lemahnya pengetahuan masyarakat 

di daerah padang pasir terhadap masalah kelautan, sehingga mereka 

tidak mendidik anaknya untuk ahli dalam kelautan. 

Petty dan Cacioppo memeercayai bahwa motivasi dan 

kemampuan memiliki kekuatan dalam meningkatkan kemungkinan 

pesan akan dielaborasi dalam pikiran audiens. Proses elaborasi juga 

memungkinkan terjadinya pemikiran yang bias, hal ini disitilahkan 

dengan top down thinking yaitu pola kecenderungan pengambilan 

kesimpulan sebelum informasi tersedia dengan lengkap. Sedangkan 

hal yang diharapkan adalah sebaliknya yaitu buttom up thinking 

dengan menghilangkan kerangka pikir tertentu terlebih dahulu atas 

suatu objek sebelum objek tersebut berbicara tentang dirinya sendiri.65 

Pengetahuan seorang penerima informasi atau pesan sangat 

berpengaruh terhadap respon dan perubahan perilaku sebagai 

pengaruh dari informasi atau pesan yang diterimanya. Perubahan 

perilaku penerima informasi atau pesan juga dipengaruhi oleh pribadi 

atau figur penyampai pesan atau informasi tersebut.  
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2. Press Agentry  

James E. Grunig dan Todd Hunt menganggap press agentry 

(beraktivitas sejak pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20) sebagai 

bentuk tertua dari praktik public relations. Para praktisi dalam press 

agentry, akan selalu mencari kesempatan agar nama organisasi yang 

dikelola muncul di media tanpa melakukan riset tentang publik. Komunikasi 

antara organisasi dan publik dilakukan secara satu arah (one-way) tanpa 

diawali riset dengan tujuan membujuk publik untuk melakukan tindakan 

tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi.66 

Dalam model ini, public relations/humas melakukan propaganda 

atau kampanye melalui proses komunikasi searah (one way process) untuk 

tujuan publisitas yang menguntungkan secara sepihak, khususnya 

menghadapi media masa dan dengan mengabaikan kebenaran informasi 

sebagai upaya untuk menutupi (memanipulasi) unsur-unsur negatif dari 

suatu lembaga atau organisasi. Inisiatif selalu berada di pihak pengirim 

pesan atau informasi (sources of sender). Model Press Agentry  juga 

dimanfaatkan dalam proses komunikasi periklanan atau bentuk aktivitas 

komunikasi promosi bersifat persuasif lainnya.67 

3. Model Public Information 

Model ini merujuk pada cara kerja Ivy Lee dan pendekatan “public 

be informed”, yaitu informasi dikirim keluar oleh sebuah organisasi. Model 

                                                           

66 Keith Butterick, Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2002), 20.  
67 Ruslan. Metode Penelitian Public Relations, 103.  
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ini mempunyai tujuan utama untuk memberitahu publik tentang informasi 

dari suatu organisasi melalui komunikasi satu arah, namun bukan untuk 

melakukan promosi.68 

Dalam model ini, pelaku public relations/humas bertindak seolah-

olah sebagai journalist in resident, yaitu sebagai wartawan dalam 

menyebarluaskan informasi atau berita ke publik. Informasi atau berita yang 

disampaikan diatur dan dikendalikan sedemikian rupa melalui kerja sama 

yang baik dengan media masa yang digunakan. Unsur kebenaran dan 

objektivitas informasi atau berita selalu diperhatikan oleh pihak 

narasumbernya.69 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa model 

public information merupakan salah satu bentuk komunikasi satu arah (dari 

suatu lembaga/organisasi ke publik) yang bertujuan untuk penyebarluasan 

informasi dengan hanya fokus pada output (kebenaran dan objektivitas 

informasi) bukan pada pencapaian (outcome). Saat ini model public 

information mewakili praktik public relations di pemerintahan, lembaga 

pendidikan, organisasi nirlaba, dan beberapa korporasi.  

4. Model Two-Way Asymatric 

Grunig dan Hunt mengatakan bahwa model ini merupakan karakter 

dari tipe public relations yang dipraktikkan dari pertengahan tahun 1920 

hingga tahun 1950-an. Tahapan dalam model ini yaitu melakukan 

kampanye-kampanye melalui komunikasi dua arah, dan penyampaian 
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pesan-pesan berdasarkan hasil riset serta strategi komunikasi persuasif 

publik secara ilmiah (scientific persuasif). Persuasi ilmiah ini dianggap 

sebagai tujuan utama dan dijalankan melalui komunikasi dua arah dengan 

efek yang tidak seimbang (imbalanced effect).70 

Unsur kebenaran informasi atau pesan yang disampaikan sangat 

diperhatikan untuk membujuk publik agar mau bekerja sama, bersikap 

terbuka sesuai harapan organisasi atau lembaga. Dalam model ini masalah 

feedback dan feedfoward dari pihak publik diperhatikan, serta berkaitan 

dengan informasi mengenai khalayak diperlukan sebelum melaksanakan 

komunikasi. Maka kekuatan membangun hubungan (relationship) dan 

pengambilan inisiatif selalu didominasi oleh pengirim pesan atau 

informasi.71 

Praktisi public relations dengan model ini menggunakan survei, 

wawancara, dan fokus grup untuk mengukur serta menilai publik sehingga 

mereka bisa merancang program public relations yang bisa memeroleh 

dukungan dari publik kunci. Walaupun timbal balik (feedback) dari semua 

itu dipertimbangkan ke dalam proses pembuatan program, namun organisasi 

dengan model ini masih lebih tertarik mengenai bagaimana publik 

menyesuaikan diri dengan mereka ketimbang sebaliknya, organisasi yang 

menyesuaikan dengan kepentingan publik sebagaimana di atas.  
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5. Model Two-Way Symetris 

Karakter utama dari model ini adalah adanya kemauan kedua belah 

pihak untuk berdialog, tidak hanya membujuk, namun juga mendengarkan, 

memelajari, mengadaptasi perilaku dari pihak-pihak yang berdialog.72 

Model komunikasi simetris dua arah dengan menggambarkan bahwa suatu 

komunikasi propaganda (kampanye) melalui dua arah timbal balik yang 

berimbang. Model ini mampu memecahkan atau menghindari terjadinya 

suatu konflik dengan memerbaiki pemahaman publik secara strategis agar 

dapat diterima, dan dianggap lebih etis dalam penyampaian pesan-pesan 

(informasi) melalui teknik komunikasi membujuk untuk saling pengertian, 

memberi dukungan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.73 

Model ini terbuka untuk proses negoisasi sehingga terjadi relasi 

jangka panjang. Komunikasi berfungsi sebagai alat negoisasi dan kompromi 

dalam mewujudkan pemecahan masalah yang win-win solution. Organisasi 

benar-benar memerhatikan kepentingan publiknya. Dari beberapa 

pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa model komunikasi public 

relations dua arah (two-way symetris) merupakan model komunikasi timbal 

balik sehingga lebih dapat dipercaya dalam menyampaikan pesan atau 

informasi serta lebih mudah memilih strategi dalam komunikasi yang 

diinginkan.  

 

 

                                                           

72Butterick, Pengantar Public Relations, 32. 
73Ruslan, Metode Penelitian Public Relations, 105. 
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D. Penerimaan Peserta Didik Baru  

Kebijakan operasional Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), 

memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu 

lembaga pendidikan. Penentuan mengenai jumlah peserta didik, tentu juga 

didasarkan atas kenyataan-kenyataan/kondisi yang ada di lembaga pendidikan. 

Beberapa faktor kondisional tersebut meliputi: daya tampung kelas baru, 

kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana 

dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah 

keseluruhan peserta didik yang ada, dan sebagainnya.  

Kebijakan penerimaan peserta didik dibuat berdasarkan petunjuk-

petunjuk yang diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Petunjuk 

tersebut harus dijadikan pedoman, karena ia memang dibuat dengan tujuan 

mendapatkan calon peserta didik yang ideal.74 Dalam praktiknya, terdapat dua 

sistem/cara penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan menggunakan 

sistem promosi, sedangkan yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi. 

Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik dengan tidak menggunakan 

seleksi, calon peserta didik yang mendaftar akan diterima apa adanya. Sistem 

promosi ini banyak diberlakukan pada sekolah-sekolah yang pendaftarnya 

kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Sementara itu, sistem 

seleksi adalah penerimaan peserta didik dengan menggunakan seleksi tertentu. 

Sistem seleksi digolongkan menjadi tiga macam: 1. seleksi berdasarkan daftar 

nilai ebta murni (danem); 2. seleksi berdasarkan Penelusuran Minat dan 

                                                           

74Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 41-42. 
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Kemampuan (PMDK); 3. seleksi berdasarkan hasil tes masuk.75 Ismed Syarif 

menyebutkan bahwa langkah-langkah penerimaan peserta didik baru pada garis 

besarnya adalah sebagai berikut:76 

1. Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru  

Panitia penerimaan peserta didik baru terdiri dari kepala sekolah dan 

beberapa guru yang ditunjuk untuk memersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan, yakni:  

a. Syarat-syarat pendaftaran peserta didik baru  

b. Formulir pendaftaran peserta didik baru 

c. Pengumuman-pengumuman untuk calon peserta didik baru 

d. Buku pendaftaran peserta ddik baru 

e. Waktu pendaftaran calon peserta didik baru 

f. Jumlah calon peserta didik baru yang diterima  

Seluruh kegiatan penerimaan calon peserta didik baru harus 

direncanakan dengan baik dan dibuat jadwalnya, agar jadwal kegiatan 

sekolah yang lain tidak saling berbenturan.  

2. Menentukan syarat pendaftaran calon peserta didik baru  

Biasanya syarat pendaftaran calon siswa baru sudah diatur oleh 

Kanwil Kementerian Pendidikan atau Kanwil Kememterian Agama Provinsi 

dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Contoh syarat-syarat pendaftaran calon 

peserta didik baru di antaranya adalah sebagai berikut:  
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a. Akta kelahiran  

b. Surat keterangan kesehatan  

c. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang disahkan  

d. Salinan raport kelas tertinggi  

e. Pas poto ukuran 3x4 sebanyak yang diperlukan  

f. Mengisi formulir pendaftaran  

3. Menyediakan formulir pendaftaran  

Formulir pendaftaran dimaksudkan untuk mengetahui identitas calon 

peserta didik baru dan untuk kepentingan pengisisn buku induk sekolah.  

4. Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru  

Hal ini dilakukan setelah segala sesuatunya sudah disiapkan,  baik 

perangkat, peralatan, tenaga panitia pelaksana, maupun fasilitas yang lain. 

Pengumuman dapat dilakukan melalui media massa seperti surat kabar dan 

sebagainya, ataupun hanya menggunakan papan pengumuman di sekolah.  

E. Publikasi Madrasah  

1. Publikasi Madrasah Dengan Cara Tidak Langsung  

a. Penyebaran informasi melalui televisi  

Berhasil tidaknya penyebaran informasi melalui televisi sebagai 

media publisitas madrasah tergantung pada program yang disiapkan. 

Dalam program tersebut telah disusun hal-hal atau pokok-pokok  

permasalahan yang akan disajikan kepada pemirsa. Oleh sebab itu, 

penyampaian informasi/pesan melalui televisi memerlukan persiapan 

yang lebih matang daripada melalui radio karena tingkah laku 
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(appearance) pembicara dapat dilihat publik. Nada dan cara berbicara 

pun perlu diperhatikan. Selain itu, pakaian harus serasi serta gerak dan 

sikap harus sopan. Dari penyebaran informasi/pesan melalui televisi 

dapat diperoleh beberapa keuntungan sebagai berikut: 1) Program 

penyiaran yang menarik merupakan sugesti yang sangat potensial untuk 

menimbulkan minat publik agar selalu mengikuti kegiatan yang 

dilakukan madrasah. 2) Pada umumnya orang tua dan masyarakat tidak 

mengetahui kegiatan yang dilakukan madrasah. Oleh karena itu, melalui 

televisi diharapkan semua program kegiatan madrasah dapat dimengerti 

orang tua siswa dan masyarakat. Dengan demikian, orang tua dan 

masyarakat bersedia mendukung serta berpartisipasi, baik partisipasi 

moral maupun material.77 

b. Penyebaran informasi melalui radio  

Radio merupakan media yang sangat penting karena siarannya 

mampu menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu, madrasah dapat 

memanfaatkan radio untuk kepentingan publikasi. Beberapa hal penting, 

seperti waktu pendaftaran/penerimaan siswa baru, kegiatan pendidikan 

yang dilakukan, atau data madrasah, dapat diinformasikan kepada 

masyarakat luas melalui radio.  

Beberapa kebaikan penyiaran informasi melalui radio, antara lain 

sebagai berikut: 1) Teks yang akan disiarkan dapat disiapkan dengan baik 

sebelum waktu penyiaran. 2) Tidak dipengaruhi faktor komunikator, 
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seperti sikap dan tingkah laku. 3) Dapat dibantu latar belakang musik. 4) 

Dapat melewati batas ruang, waktu serta jangkauan yang luas.  

c. Penyebaran informasi melalui media cetak  

Media cetak adalah surat kabar, majalah, buletin dan sebagainnya. 

Kadang-kadang semua itu disebut pers. Dalam hubungannya dengan 

pencitraan madrasah, pers dikatakan sebagai penyebar informasi yang 

berguna. Keuntungan penyebaran informasi melalui pers antara lain: 1) 

dapat mencapai publik yang sangat luas; 2) dapat secara mendadak 

dipelajari oleh publik yang bersangkutan; 3) dapat diharapkan umpan 

balik dari publik yang lebih banyak.  

Menurut Mochtar Lubis dalam Widjaja secara umum pers 

meliputi:1) surat kabar harian; 2) warta mingguan; 3) majalah umum; 4) 

majalah khusus; 5) radio dan film; 6) kantor berita.78 

Menurut Effendi, selain mempunyai keuntungan seperti yang 

disebutkan di atas, penyebaran informasi melalui pers juga memunyai 

fungsi yang sangat luas, antara lain sebagai berikut;  

1) Fungsi menyiarkan informasi  

Penyiaran informasi merupakan fungsi utama pers. Pada 

hakikatnya orang membeli surat kabar karena merasa dirinya 

membutuhkan informasi mengenai berbagai hal atau peristiwa.  

2) Fungsi mendidik  
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Dalam pers fungsi mendidik bersifat implisit, antara lain dalam 

bentuk berita, artikel, tajuk rencana, dan berita bergambar.  

3) Fungsi menghibur  

Pers juga mampu memberikan hiburan dan refreshing bagi 

pembaca untuk mengimbangi berita-berita yang berat serta untuk 

melemaskan ketegangan pikiran. Pers yang bersifat menghibur dapat 

berupa cerita pendek, teka-teki, cerita bersambung, karikatur, dan 

sebagainnya.  

4) Fungsi memengaruhi  

Dalam surat kabar, fungsi memengaruhi secara implisit 

terdapat dalam berita, sedangkan secara eksplisit terdapat dalam tajuk 

rencana dan artikel.79 

Sehubungan dengan keempat fungsi pers tadi, kini yang 

terpenting adalah cara madrasah agar terus menerus menghimpun 

berbagai bahan informasi, baik berupa siaran pers, pemberitaan, atau ide-

ide dari madrasah yang bersangkutan. Dengan demikian, madrasah ikut 

memegang fungsi informasi, edukasi, rekreasi, dan persuasi bagi publik 

atau masyarakat umum.  

d. Pelaksanaan pameran di madrasah  

Pameran adalah sebuah arena atau ajang untuk mempertunjukkan 

hasil pekerjaan atau perkembangan siswa serta kemajuan madrasah 

                                                           

79 Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, 81.  
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kepada warga madrasah khususnya dan masyarakat umum pada 

umumnya.  

Persiapan yang perlu dilakukan untuk mengadakan pameran 

madrasah antara lain 1) pembuatan brosur-brosur; 2) pembuatan poster, 

gambar; 3) pembuatan rencana tertulis secara seksama dan terinci; 4) 

pembelian barang atau bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan 

kegiatan; 5) penyeleksian, pengaturan, dan pemeliharaan bahan-bahan 

pameran; 6) pengadaan latihan yang cukup bagi siswa yang akan menjadi 

petugas penjaga pameran.80 

2. Publikasi Madrasah Dengan Cara Langsung  

a. Membuka Konsultasi Publik  

Madrasah dapat membuka konsultasi umum atas masalah-

masalah yang dihadapi warga masyarakat sekitar, di sini peran madrasah 

sebagai tempat untuk bertukar pendapat maupun pemecahan masalah. 

Misalnya masalah pengangguran, kenakalan remaja, bahaya narkoba dan 

lain-lain. Untuk itu madrasah dapat mengundang tenaga ahli seperti 

dokter, psikolog, ahli pertanian, ahli pendidikan dan lain-lain.  

b. Melalui Rapat Bersama  

Madrasah dapat mengundang organisasi atau yang bersimpati 

terhadap pendidikan untuk rapat bersama dalam rangka membahas suatu 

program madrasah. Rapat tersebut bisa dipimpin oleh kepala madrasah 

atau ahli yang ditunjuk. Dalam rapat tersebut bisa membahas tentang 

                                                           

80 Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, 29. 
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pendidikan lingkungan agar tercipta pendidikan yang baik atau masalah-

masalah lain.  

c. Melalui Bazar Madrasah  

Pada akhir tahun madrasah dapat mengadakan bazar, yang 

memamerkan hasil-hasil karya siswa, misalnya karya tulis, karya seni, 

dan karya keterampilan. Bazar dapat digunakan sebagai media 

komunikasi dengan masyarakat sekaligus untuk menunjukkan kemajuan-

kemajuan yang telah dicapai oleh madrasah selama ini.  

d. Melalui Ceramah  

Madrasah dapat mengundang seorang ahli untuk memberikan 

ceramah di aula madrasah, misalnya mengenai program Keluarga 

Berencana, mendirikan UKM, penanganan bencana alam atau pokok 

bahasan lain. Ceramah dapat dilakukan pada waktu libur atau waktu 

malam. Pokok bahasan yang dipilih adalah permasalahan yang 

berkembang di masyarakat saat ini, sehingga masyarakat mempunyai 

pencerahan atas masalah-masalah sosial yang dihadapinya.  

Moore berpendapat bahwa akar dari proses pembentukan opini 

adalah sikap (attitude). Sikap adalah perasaan atau suasana hati 

seseorang mengenai orang, organisasi, persoalan atau objek. Secara 

singkat, sikap adalah suatu cara untuk melihat situasi. Sikap yang 

diungkapkan adalah opini. Latar belakang kebudayaan, ras, dan agama 
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seringkali menentukan sikap seseorang.81 Sama halnya dengan pendapat 

R.P Abelson bahwa untuk memahami proses pembentukan opini publik 

terkait erat dengan sikap mental (attitude), persepsi (perception) dan 

hingga kepercayaan tentang sesuatu (belief).82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

81Frazier Moore, Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2004), 55.  
82 Rosadi Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1999), 35.  
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BAB III 

MIS AL-BASYARIAH PON-PES DARUL ISTIQOMAH BALONG 

PONOROGO 

 

A. Pondok Pesantren Darul Istiqomah Balong  

Pondok Pesantren Darul Istiqomahdidirikan melalui hasil musyawarah 

yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah dengan tujuan membantu 

masyarakat dan dunia pendidikan dalam memajukan pendidikan agama. 

Pondok Pesantren ini didirikan di atas tanah wakaf Bapak Muslim yang 

berlokasi di Jalan Serut Sewu Dukuh Wotan RT. 02 RW. 02 Desa Ngumpul 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pondok Pesantren Darul Istiqomah 

berada di daerah pinggiran Kota Ponorogo yang mana mayoritas penduduknya 

adalah sebagai petani. Untuk menjangkau Kecamatan Balong warga 

masyarakat harus menempuh perjalanan sejauh kira-kira 10 km. Letak 

geografis Pondok Pesantren Darul Istiqomah tepatnya di Dukuh Wotan, Desa 

Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, memunyai batas-batas 

wilayah sebagai berikut:  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Bapak Masir.  

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Wotan.  

3. Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Bapak Rebo.  

4. Sebelah Barat berbatasan rumah alm. Bapak Sujak. 

Di dalam komplek Pondok Pesantren Darul Istiqomah terdapat 

beberapa jenjang pendidikan yang terdiri dari:  
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1. RA al-Istiqomah  

2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta al-Basyariah  

3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Istiqomah  

4. Madrasah Aliyah Swasta Darul Istiqomah  

5. SMK Darul Istiqomah  

1. Visi Pondok Pesantren Darul Istiqomah 

Visi Pondok Pesantren Darul Istiqomah adalah “Terciptanya 

Santriwan-santriwati yang tekun beribadah dan berwawasan luas, 

berkemauan kuat dan mandiri”. 

Untuk mewujudkan Visi Pondok Pesantren Darul Istiqomah, maka 

ditentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan berikut ini: 

a. Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan yang cerdas 

dan kompetitif dengan sikap dan amaliyah islam, berkeadilan, relevan, 

dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global; 

b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang berkualitas; 

c. Menumbuhkan budaya lingkungan Pondok Pesantren Darul Istiqomah 

yang bersih, aman, dan sehat; 

d. Meningkatkan budaya unggul warga Pondok Pesantren Darul Istiqomah 

baik dalam prestasi akademik dan nonakademik; 

e. Menumbuhkan minat baca dan tulis; 

f. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan Arab; 

g. Menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan melibatkan seluruh 

stakeholders Madrasah. 
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2. Misi Pondok Pesantren Darul Istiqomah  

Misi Pondok Pesantren Darul Istiqomah Menghasilkan lulusan 

yang:  

a. Berakhlak mulia 

b. Unggul dan berkualitas 

c. Berprestasi akademik tinggi 

d. Bermanfaat bagi sesama 

3. Tujuan Pondok Pesantren Darul Istiqomah 

Tujuan Pondok Pesantren sebagai bagian dari tujuan pendidikan 

nasional adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. Untuk mencapai standar mutu pendidikan yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara nasional, kegiatan pembelajaran di 

Pondok Pesantren mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang telah 

ditetapkan oleh BSNP. 

Berkaitan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional dan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan, maka 

pimpinan pondok dan seluruh civitas madrasah serta dengan komite 

sekolah menetapkan sasaran program/kegiatan pokok strategis, baik 

untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sasaran 

program ini dimaksudkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pondok 

Pesantren Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo. 

Sasaran program tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan 
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strategi pelaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga 

sekolah/madrasah antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan pembiasaan mengaji(tadarus) dan salat dhuha. 

b. Mengadakan pembinaan terhadap peserta didik, guru, dan karyawan 

secara berkelanjutan. 

c. Mengadakan jam tambahan pada pelajaran tertentu. 

d. Mengintensifkan komunikasi dankerjasama dengan orang tua dan 

pelaporan kepada orang tua secara berkala. 

e. Kerjasama dengan orang tua/masyarakat yang diwujudkan dengan 

kegiatan: usrah(kekeluargaan), membangun fasilitas pendidikan, dan 

mendirikan TK. 

f. Kerjasama dengan majelis madrasah diantaranya dengan: Dunia usaha 

(Kerja sama saling menguntungkan misalnya sistem sponsor), pameran hasil 

kreasi yang bisa menarik minat masyarakat untuk membeli atau 

menggunakan hasil produksi misalnya: hasil kerajinan tangan santri 

dan sebagainya. 

g. Pengaturan situasi lingkungan dan tata kerja serta pelayanan yang baik 

kepada pihak pengguna/masyarakat. 

h. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan didalam kawasan 

sekolah untuk mencapai sarana pendukung pengelolaan lingkungan 

sekolah dengan sanitasi yang baik, pencahayaan kelas yang memadai 

dan pohon peneduh yang rindang. 

i. Membentak tim kesenian, tim olahraga, da’wah, kepemimpinan yang 
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dibina secara  berkelanjutan. 

j. Pengadaan buku penunjang dan buku perpustakaan. 

k. Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Depag, Diknas, dan 

instansi terkait lainnya. 

l. Kerjasama dengan Diknas, Dinas Kesehatan, atau pihak lain untuk 

terwujudnya penerapan gizi seimbang, bagi warga sekolah dan 

pelaksanaan program sekolah sehat, hijau, dan produktif. 

m. Kerja sama kegiatan berbasis partisipatif meliputi program kegiatan: 

ekstrakurikuler/kurikuler bidang lingkungan hidup melalui wadah 

pramuka, KMD, Leadership Basic Training, Praktik Kerja Lapangan, 

Da’wah Islamiyah, dan sebagainya. 

n. Membangun kemitraan dalam pengembangan pendidikan dengan 

Koperasi, Bank Syari’ah dan dunia usaha yang lain. 

B. Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah 

MIS al-Basyariah Balong merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

berada di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Istiqomah. Berdirinya MIS 

al-Basyariah tidak bisa terlepas dari gagasan para pendiri Pondok Pesantren 

Darul Istiqomah yang merasakan betapa pentingnya membekali anak dengan 

dasar agama yang benar, karena anak pada usia sekolah dasar (6-13 tahun) 

akan mudah ditanamkan pengetahuan ke dalam dirinya sehingga ketika remaja 

dan dewasa akan mampu menentukan jalan kehidupan yang akan mereka 

jalani.  

Secara administratif, MIS al-Basyariah didirikan pada tahun 1999/2000 
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sebagai langkah nyata para sesepuh Pondok Pesantren Darul Istiqomah dalam 

mengabdikan diri mereka terhadap agama. Pada awalnya, pengajar dan 

pengurus MIS al-Basyariah berasal dari lulusan Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah. Mereka mengabdikan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh 

selama menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah. Kemudian 

demi meningkatkan kualitas pendidikan MIS al-Basyariah, pihak pengurus 

mendatangkan beberapa tenaga pendidik yang dinilai mampu memberikan 

tambahan pengetahuan terhadap santri MIS al-Basyariah.  

1. Letak Geografis  

Secara geografis, MIS al-Basyariah berada di lingkup Pondok 

Pesantren Darul Istiqomah, yaitu di Barat Daya Kota Ponorogo tepatnya 

berlokasi di Jalan Serut Sewu No. 2 Dukuh Wotan RT. 02, RW. 02 Desa 

Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Di sekitar MIS al-

Basyariah sendiri terdapat beberapa lembaga pendidikan tingkat dasar 

sebagai berikut: a. sebelah Selatan terdapat Sekolah Dasar Negeri (SDN) 

Sumberejo; b. sebelah Utara terdapat Sekolah Dasar Negeri (SDN) Poko 2; 

c. sebelah Barat terdapat Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Hikmah Jonggol; 

d. sebelah Timur Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ngumpul 1.   
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2. Keadaan Pendidik dan Kependidikan83 

 

3.1 Tabel tenaga pendidik dan kependidikan 

No. Nama / NIP 
Jabatan 

Guru 

Gr. Mata Pelajaran/ 

Gr. Kelas/ Tugas 

Tambahan 

Jam per Minggu 
Beban 

Mengajar  Tugas 

Pokok 

Tugas 

Tambahan 

 1 
SITI KHOIRUL ASWATI, S.Pd 

SD 
KAMAD 

GURU 
24 6 30 

 2 IMROATUL CHASANAH   
GURU KELAS V B 

26 6 32 

 3 ABDUL MUQID, S.Pd. I 
  GURU KELAS V C 

30 6 36 

 4 JUARIAH, S.Pd. SD   
GURU KELAS IV A 

26 6 32 

 5 ARINA HIKMAH, S.Pd.I   
GURU KELAS III B 

30 6 36 

 6 SRINATUN, BA   
Guru Mata Pelajaran 

14   14 

 7 ULUL ROISATUN N.   
Guru Mata Pelajaran 

17   13 

 8 RAMINTEN, S. I. Pust   
GURU KELAS II B 

34 6 40 

 9 UMI NADHIROH, S.Pd.I   
GURU KELAS IV B 

26 6 32 

 10 IMAM BASYORI,S.Pd   
GURU KELAS IV C 

33 6 39 

 11 NURYADI ROHMANTO   
GURU KELAS III A 

27 6 33 

 12 SRI MULYANI   
GURU KELAS II C 

33 6 29 

 13 ISTIARMINI, BA 
  Guru Mata Pelajaran 15   14 

 14 MUFIDATUL UMAROH 
  Guru Mata Pelajaran 13   14 

 15 AFIF MALIHATUL A, S.Pd.I 
  Guru Mata Pelajaran 34   34 

 16 TRIA IMA SUSANTI, M.Pd.I 
  GURU KELAS V A 26 6 32 

 18 
TRIYANA IRMAWATI,S.Pd   GURU KELAS III C 28 6 34 

 19 
ELMI WIDIATI, S. Pd.   GURU KELAS I C 34 6 40 

 20 
FITRIANA INDRAYANI, S. Pd   GURU KELAS I B 34 6 40 

 21 
MUH. KHOIRUL A, S. Pd   GURU KELAS VI B 29 6 35 

 22 
NIA HIDAYATUL M. S. Pd   GURU KELAS II A 32 6 38 

 23 
KHOIRUL LATHIFAH, S. Pd   GURU KELAS I A 34 6 40 

 24 
RYN MIFTA, S. Pd    Guru Mata Pelajaran 32   32 

 25 
HANDAYANTI, S. Pd.   GURU KELAS VI A 29 6 35 

  

3. Peserta Didik MIS al-Basyariah Balong Ponorogo 

Peserta didik di MIS al-Basyariah Balong dalam kurun beberapa 

waktu, sampai saat ini mengalami perkembangan jika dilihat dari total 

                                                           

83 Buku Profil MIS Al-Basyariah Ngumpul Balong Ponorogo, dokumentasi, Balong, 25 Mei 2018.  
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keseluruhan siswa. Adapun jumlah siswa selama 4 tahun terakhir sebagai 

berikut:84 

Tabel 3.2 Data statistik peserta didik 

KELAS 
Jumlah 

Rombel 

JUMLAH PESERTA DIDIK TAHUN 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

I 3 56 65 56 64 

II 3 59 56 65 57 

III 3 42 59 59 63 

IV 3 48 42 64 58 

V 2 27 48 40 61 

VI 2 22 27 46 40 

Jumlah  253 297 330 343 

 

4. Struktur  Organisasi MIS al-Basyariah Balong Ponorogo85 

Struktur organisasi merupakan jalur koordinasi yang terdapat pada 

suatu lembaga atau organisasi yang digunakan untuk mempermudah 

komunikasi dalam menjalankan berbagai kegiatan. Misalnya, apakah 

seseorang guru boleh melakukan koordinasi secara langsung dengan 

yayasan, atau harus melalui kepala sekolah, hal ini akan jelas jika melalui 

struktur organisasi. Jadi, koordinasi akan lebih jelas jika suatu lembaga atau 

organisasi itu memiliki struktur organisasi. 

                                                           

84Buku Profil MIS Al-Basyariah Ngumpul Balong Ponorogo, dokumentasi, Balong, 25 Mei 2018. 
85 Ibid.   
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Berikut adalah struktur organisasi Madrasah Ibtidayah Swasta  al-

Basyariah Balong:  

Komite Madrasah   :Nanghuri, S.Ag.  

Kepala Madrasah   :S. Khoirul Aswati, S.Pd. SD  

Sekretaris    :Raminten, S. I. Pust  

Bendahara    :Elmi Widiati  

Waka Kurikulum   :Tria Ima Susanti, M.Pd.I  

Waka Kesiswaan   :Juariah, S.Pd. Sd 

Waka Sarpras   :Imam Basyori,S.Pd 

Wali Kelas I    :Khoirul Lathifah, S. Pd 

Wali Kelas II    :Mufidatul Umaroh  

Wali Kelas III   :Arina Hikmah, S.Pd.I 

Wali Kelas IV   :Umi Nadhiroh, S.Pd.I 

Wali Kelas V    :Handayanti, S. Pd  

Wali Kelas VI    :Handayanti, S. Pd 

5. Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidayah Swasta  al-Basyariah Balong 

Sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Ibtidayah Swasta  al-

Basyariah cukup lengkap, terbukti dengan status terakreditasi “A”. Sarana 

prasarana di sekolah ini antara lain terdiri atas ruang kelas dengan jumlah 17 

ruangan, gedung perpustakaan 1 ruang, komputer 13 unit, bangunan masjid 

2 lokal, WC guru 1 ruang, WC Siswa 4 ruang, 1 unit ruang guru, 1 unit 

ruang kepala sekolah, serta 1 unit ruang UKS, sedangkan jumlah kursi 

sebanyak 686 buah,  jumlah meja siswa sebanyak 343 buah, kursi guru 
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sebanyak 21 buah, meja guru sebanyak 21 buah, lemari di kelas sebanyak 

10 buah, papan panjang sebanyak 20 buah, papan tulis sebanyak 17 buah, 

tempat sampah sebanyak 15 buah, tempat cuci tangan sebanyak 11 buah, 

jam dinding sebanyak 14 buah dan stop kontak sebanyak 17 buah.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

86Buku Profil MIS Al-Basyariah Ngumpul Balong Ponorogo, dokumentasi, Balong, 25 Mei 2018. 
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BAB IV 

PERSUASI MADRASAH IBTIDAIYYAH SWASTA AL-BASYARIAH 

DALAM MEMIKAT CALON PESERTA DIDIK BARU T.A 2018/2019 

 

A. Deskripsi Kegiatan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariahdalam 

Memikat Calon Peserta Didik Tahun Ajaran 2018/2019 

Kerja sama dalam suatu lembaga pendidikan sangatlah penting, karena 

kerjasama tersebut akan menentukan perkembangan  dan kemajuan suatu 

lembaga pendidikan. Kerja sama yang baik dan tepat serta berkelanjutan dapat 

membawa lembaga pendidikan menjadi semakin berkembang dan maju, 

sementara lembaga pendidikan yang tidak mampu membina hubungan kerja 

sama yang baik, tepat dan berkelanjutan akan mengakibatkan suatu lembaga 

pendidikan tidak berkembang, bahkan bisa berujung dengan pemberhentian 

operasional lembaga sebab ditinggalkan oleh konsumennya. Konsumen 

pendidikan memerlukan lembaga pendidikan yang profesional supaya 

memperoleh hasil yang maksimal sesuai harapan.  

MIS al-Basyariah Balong menyadari keadaan tersebut, bahwa madrasah 

harus mengikuti dinamika perkembangan zaman yang diikuti semakin majunya 

pola pikir masyarakat. Dalam situasi demikian, seluruh elemen madrasah bahu-

membahu dan bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan terhadap 

konsumen pendidikan dengan mengedepankan profesionalitas dalam proses 

pendidikan dan senantiasa membangun citra positif madrasah, sehingga 
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masyarakat semakin menaruh kepercayaan terhadap lembaga. Berkaitan 

dengan hal tersebut, Ubaidillah menyampaikan bahwa:  

Sebagai wujud tanggungjawab terhadap lembaga banyak sekali usaha 

yang kami lakukan Mas, biasanya ide-ide baru muncul ketika kami 

sedang santai/istirahat di ruang guru kemudian saling bertukar 

informasi. Dari beberapa informasi tersebut dipilah-pilah adakah yang 

mendukung program pendidikan di madrasah kami. Kemudian kami 

menyusun jadwal rapat untuk membahas program baru/unggulan apa 

yang akan kami kerjakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

madrasah dan untuk meningkatkan citra madrasah.87 

 

Khoirul Aswati, sebagai kepala madrasah, dalam menjalankan 

kepemimpinannya di MIS al-Basyariah, memberikan beberapa tugas dan 

tanggungjawab tambahan kepada seluruh ustaz dan ustadzah selain tugas 

sebagai pendidik. Melalui pemberian tugas dan tanggungjawab tersebut, akan 

dapat  memperjelas kewenangan, serta  siapa saja yang menjalankan tugas 

tertentu serta siapa yang bertanggung jawab dalam tugas tersebut, termasuk 

dalam program Penerimaaan Peserta Didik Baru. Khoirul Aswati  

menambahkan pernyataan Ubaidillah di atas dengan mengatakan bahwa:  

Selama ini setiap ustaz/ustazah memunyai tugas sendiri-sendiri Mas. 

Akan tetapi di samping tugasnya sebagai ustaz/ustazah, kita 

membagikan tugas kepada beliau-beliau sesuai kemampuan yang 

dimiliki untuk sedini mungking menyiapkan rencana-rencana atau ide-

ide yang akan diterapkan ketika program penerimaan santri baru. 

Mengingat persaingan antar lembaga pendidikan yang semakin 

kompetitif, tentunya kita tidak mau tertinggal dalam persaingan 

tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan citra madrasah, kita merangkul 

seluruh elemen madrasah untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan 

nama baik almamater yang kita perjuangkan kapan pun waktunya dan 

di manapun kita berada serta dalam kondisi apa pun yang kita hadapi.88 
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Sampai saat ini, sinergi antar warga madrasah dalam meningkatkan dan 

mengembangkan citra madrasah cukup baik, sehingga iklim yang tercipta di 

madrasah adalah suasana kekeluargaan, saling melengkapi satu dengan yang 

lainnya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Abdul Muqid sebagai 

berikut:  

Dalam hal meningkatkan citra madrasah, warga madrasah di sini saling 

melengkapi satu sama lain. Kita di sini sama-sama berjuang dan 

berdakwah, semua terlibat dalam menjaga nama baik madrasah. Karena 

kita itu ibarat suatu kesatuan keluarga, jadi jika masing-masing kita ada 

rasa kekurangan, maka yang lain akan berusaha untuk melengkapinya, 

karena apabila salah satu ada yang tidak konsisten dan tidak merasa 

bertanggungjawab maka apa yang telah kita programkan tidak akan 

berjalan dengan lancar.89 

 

Hal lain yang sama juga disampaikan oleh Imam Basyori sebagai 

berikut: 

Selama ini, dalam upaya pengembangan citra lembaga yang kami 

rasakan semua elemen yang ada di lembaga ini dilibatkan sesuai 

porsinya masing-masing dan sudah kompak, baik itu dari ustaz/ustazah, 

pegawai, kepala madrasah, dan semua santri di Pon.Pes. Darul 

Istiqomah, khususnya santri MI.Misalnya, ketika melaksanakan rapat 

membahas penerimaan santri baru, semuanya terlihat begitu antusias 

dan aktif dalam memberikan ide-ide/strategi-strategi baru dalam 

menarik minat calon santri baru. Semua memikirkan bagaimana 

lembaga ini dilirik oleh konsumen sebanyak-banyaknya.90 

 

Sampai saat ini, usaha yang dilakukan pihak madrasah untuk menarik 

konsumen cukup banyak, antara lain dengan pembuatan spanduk promosi yang 

di dalamnya juga disertai dengan prestasi-prestasi yang dicapai oleh peserta 

didik MIS al-Basyariah, pembuatan banner tentang penerimaan santri baru, dan 

pembuatan brosur. Selain itu madrasah mengadakan lomba-lomba tingkat 
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TK/RA dan PAUD. Beberapa macambentuk lombanya antara lain mewarnai, 

menggambar dan beberapa jenis perlombaan lain. Kegiatan perlombaan 

tersebut juga digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan MIS al-

Basyariah kepada wali murid peserta lomba. Selain itu untuk menarik minat 

konsumen, MIS al-Basyariah telah membuat program-program kegiatan, baik 

berupa pembiasaan, ekstrakurikuler maupun kegiatan yang dijadikan sebagai 

pendalaman kurikulum.Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan santri 

tidak hanya sekedar sekolah saja, melainkan banyak mengikuti berbagai 

kegiatan yang ditujukan untuk menumbuhkan minat dan bakat santri. Hal ini 

seperti yang dijelaskan oleh Umi Nadhiroh sebagai berikut: 

Usaha-usaha yang dilakukan lembaga dalam menarik konsumen banyak 

sekali, contohnya adalah dengan promosi. Promosi ini dilakuakan 

dengan berbagai cara antara lain dengan pemasangan spanduk, 

pembuatan brosur, dan kami juga promosi melalui berbagai kegiatan-

kegitan lomba tingkat TK/RA dan PAUD. Selain itu kami laksanakan 

penggiatan program ekstra, program pembiasaan dan lain sebagainya 

supaya santri di madrasah ini tersalurkan bakat dan minat mereka selain 

belajar di kelas.91 

 

Pernyataan yang hampir sama juga dipaparkan oleh Khoirul Aswati 

sebagai berikut: 

Selama saya disini, usaha-usaha yang dilakukan oleh MIS al-Basyariah 

dalam menarik minat konsumen banyak Mas, yang paling terlihat 

adalah spanduk. Kami selalu memasang spanduk di beberapa tempat 

strategis. Kami sampaikan di dalam spanduk tersebut tentang prestasi 

santri, status akreditasi, dan program unggulan madrasah. Dalam 

spanduk itu diterangkan kelengkapan sarana prasarana yang ada di MI 

ini untuk menunjang pembelajaran yang baik Semua itu bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas madrasah 

kita sehingga harapan kami masyarakat mau menyekolahkan putra-putri 

mereka ke madrasah ini.92 
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Nuryadi Rohmanto juga menambahkan bahwa: 

 

Sosialisasi kita wujudkan dalam bentuk pemahaman kepada anak-anak 

yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan 

pentingnya pendidikan agama bagi anak sedini mungkin, dan sejauh ini 

pendidikan yang  mengemas keseimbangan kepentingan dunia dan 

akhirat secara khusus ya di madrasah, tentunya termasuk madrasah kita, 

MIS al-Basyariah. Beberapa hal yang kita sampaikan ketika melakukan 

sosialisasi antara lain: prestasi-prestasi para santri, fasilitas madrasah, 

profil lulusan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler santri, dan bantuan-

bantuan biaya pendidikan.93 

 

Meskipun demikian, sosialisasi yang dilaksanakan tidak selalu 

mengalami kesuksesan. Hal ini disampaikan oleh Nuryadi Rohmanto:  

Kita sangat merasakan kerja yang cukup ekstra ketika melaksanakan 

sosialisasi Mas, soalnya kita berhadapan langsung dengan calon peserta 

didik sekaligus orang tua mereka, kemudian kita harus mampu 

meyakinkan mereka terhadap kelebihan-kelebihan yang terdapat di 

madrasah kita. Selain itu, sudah dapat dipastikan lembaga-lembaga 

pendidikan dasar lain setingkat MI juga melakukan hal yang sama. Di 

sinilah profesionalitas kita akan dinilai oleh calon konsumen.94 

 

Dewasa ini sama-sama telah kita ketahui bahwabanyak lembaga 

pendidikan berlomba-lomba dalam menciptakan berbagai inovasi. Inovasi-

inovasi sengaja dibuat untuk memperbaiki citra lembaga pendidikan masing-

masing yang mempunyai prinsip bahwa citra positif suatu lembaga pendidikan 

akan menarik minat orang tua dalam memilih dan menentukan sekolah untuk 

anaknya.Berdasarkan pada prinsip tersebut, makaMIS al-Basyariah telah 

melakukan inovasi berupa menciptakan program-program baru dan berbeda 

dengan sekolah lain. Dimana seluruh inovasi kegiatan yang dibuat bertujuan 

untuk meningkatkan citra lembaga yang pada akhirnya akan berpengaruh pada 

minat konsumen. Dalam hal ini MIS al-Basyariah telah melakukan berbagai 
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cara dalam pengembangan citra lembaganya, hal ini telah dijelaskan oleh 

Khoirul Aswati sebagai berikut:  

Usaha yang kami lakukan untuk meningkatkan citra lembaga sampai 

saat ini banyak sekali, antara lain dengan membuat program-program 

baru dan berbeda dengan lembaga lain. Kami sangat beruntungdibantu 

guru-guru yang masih muda tapi banyak berpengalaman sehingga  kami 

mampu merancang berbagai kegiatan bagi madrasah, menjadikan 

kegiatan-kegiatan di madrasah kami semakin banyak. Jadi, peranan 

teman-teman ustaz maupun ustazah di sini sangat penting Mas, jika 

teman-teman tidak konsisten maka semua program yang telah kita 

rencanakan tidak akan  berjalan dengan baik.95 

 

Program-program yang diunggulkan di MIS al-Basyariah merupakan 

pembiasaan-pembiasaan harian yang sering dijumpai di masyarakat, khususnya 

yang berkaitan dengan ibadah seperti mengumandangkan azan dan membaca 

al-Qur’an serta salat berjama’ah. Dengan pembiasaan-pembiasaan yang nyata 

tersebut akan menimbulkan penilaian positif masyarakat terhadap mutu 

pendidikan di MIS al-Basyariah. Nuryadi Rohmanto menyatakan:  

Salah satu program yang terbentuk dari inisiatif teman-teman/ustaz-

ustazah adalah marketing dalam menarik konsumen. Kita disini sangat 

terbantu dengan santri-santri yang kita miliki, ketika mereka di rumah 

atau di lingkungan masyarakat kemudian melakukan suatu kebaikan 

atau perbuatan positif, nantinya akan menimbulkan keingintahuan dari 

orang tua di mana anak tersebut sekolah, dan tentunya kami harapkan 

orang tuanya juga mendukung setiap kebaikan yang dilakukan putra-

putrinya dan ikut meyakinkan orang lain untuk menyekolahkan 

anaknya di lembaga kita.96 

 

Menambahkan pernyataan Nuryadi tersebut, Ubaidillah menyatakan 

bahwa santri-santri merupakan agen madrasah dalam promosi untuk menarik 

minat calon konsumen untuk sekolah di MIS al-Basyariah. Dengan 

pembiasaan-pembiasaan selama di madrasah akan sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan santri ketika berbaur dengan masyarakat luas.  

Yang saya amati di masyarakat bahwa santri-santri MIS al-Basyariah 

mempunyai nilai plus dibandingkan mereka yang sekolah di lembaga 
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pendidikan umum (SD) terutama dalam kegiatan ibadah. Dari sini, 

secara tidak langsung masyarakat bisa menilai kelebihan-kelebihan 

madrasah kita tanpa harus kita kenalkan secara detail kapada 

masyarakat.97 

 

Nuryadi Rohmanto menyatakan bahwa untuk saat ini media-media 

promosi seperti spanduk, brosur, dan iklan di radio sudah tidak efisisen karena 

telah tergeser dengan hadirnya media-media sosial yang telah umum di 

masyarakat. Aplikasi-aplikasi yang terdapat di setiap  handphone masyarakat 

lebih canggih dari pada media-media tersebut. Sehingga saat ini madrasah 

memanfaatkan kecanggihan-kecanggihan media sosial yang yang sudah umum 

di masyarakat untuk sarana promosi. Masyarakat akan lebih cepat mengakses 

informasi-informasi dari media sosial yang mereka miliki.  

Sebenarnya Mas, tanpa promosi melalui spanduk, brosur, baliho dan 

iklan di radio atau televisi, kami bisa memanfaatkan beberapa media 

sosial yang saat ini digandrungi masyarakat, karena dengan munculnya 

media-media sosial tersebut promosi madrasah menjadi lebih efisian 

dan cepat diakses atau diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, spanduk 

atau brosur dan sejenisnya tetap kami buat karena merupakan salah satu 

perangkat administrasi lembaga yang pada saat tertentu akan dimintai 

pertanggungjawabannya oleh pihak terkait.98 

 

Pelaksanaan PPDB berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan 

yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana yang telah 

dijadwalkan. Dalam melaksanakan program tersebut, seluruh panitia harus 

saling berkoordinasi dan selalu bersinergi untuk memantau perkembangannya. 

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan rangkaian PPDB, terutama yang 

berkaitan dengan kegiatan langsung atau berhadapan dengan calon konsumen, 

terdapat beberapa hal teknis yang menghambat keberhasilan program. Seperti 

yang disampaikan oleh Umi Nadhiroh sebagai berikut:  

Seperti yang telah saya singgung sebelumnya Mas, bahwa salah satu 

kendala kita adalah persaingan. Sebagian besar masyarakat mempunyai 

image bahwa sekolah di sekolah negeri gratis dan madrasah merupakan 

lembaga pendidikan nomor dua setelah negeri. Jadi mereka akan 

mendaftarkan anak mereka ke madrasah kalau di sekolah negeri sudah 
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tidak diterima. Kendala selanjutnya adalah kita menjumpai orang tua 

yang telah menentukan sendiri pendidikan untuk putra-putri mereka 

seperti sekolah di SDIT atau sekolah di pondok lain yang ada 

pendidikan MI atau SD nya.99 

 

Perencanaan dan pelaksanaan program PPDB yang berlangsung selama 

kurang lebih 4 (empat) bulan juga mengalami hambatan-hambatan teknis lain, 

yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan jadwal yang telah ditentukan seperti 

sosialisasi ke RA/TK, pemasangan spanduk, dan penyebaran brosur. Misalnya 

dalam pelaksanaan sosialisasi ke RA/TK sering dijumpai jadwal yang telah 

ditentukan berubah karena calon konsumen (pihak RA/TK) memunyai kegiatan 

lain yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi. 

Hambatan teknis lain misalnya dalam pemasangan spanduk, yaitu keterbatasan 

tenaga untuk pemasangan, sehingga harus menunggu jumlah tenaga yang 

cukup untuk pemasangan spanduk tersebut. Nuryadi Rohmanto menyatakan:  

Sebenarnya hambatan yang muncul di lapangan merupakan kejadian 

klasik, Mas. Hambatan yang sering kita jumpai dalam pelaksanaan 

sosialisasi yaitu ketika kita akan melaksanakan sosialisasi tiba-tiba 

calon konsumen membatalkannya karena ada acara lain di lembaganya, 

sehingga kita harus berkoordinasi lagi untuk mencari waktu yang tepat 

untuk sosialisasi. Kemudian dalam pemasangan spanduk kita juga 

mengalami masalah keterbatasan tenaga, terlebih seperti saya ini yang 

juga memunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi untuk 

pemasangan spanduk menunggu teman-teman lain yang siap 

mengerahkan tenaganya. Akan tetapi, meskipun terjadi penundaan 

jadwal kegiatan, sebelum dead line semua kegiatan telah terlaksana 

karena sudah kita sikapi dengan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Cara kerja kami bisa dikatakan fleksibel tapi bertanggung 

jawab.100 

 

Evaluasi program PPDB dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program 

tersebut. Akan tetapi selama pelaksanaan program dilakukan monitoring 

penanggung jawab program terhadap panitia yang dilakukan minimal satu 

minggu sekali. Namun kenyataanya setiap hari panitia PPDB melakukan 
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evaluasi secara spontanitas atau tidak dalam forum. Seperti yang disampaikan 

oleh Umi Nadhiroh:  

Untuk evaluasi terhadap program PPDB kita lakukan satu minggu 

sekali untuk mengetahui sejauh mana program telah berjalan. Kepala 

madrasah melakukan evaluasi secara langsung terhadap pelaksana 

program. Hal ini dilakukan mengingat saat ini persaingan antar lembaga 

pendidikan  dalam memeroleh peserta didik sangat ketat, terlebih lagi 

jarak antar lembaga pendidikan dasar di wilayah kita cukup dekat. 

Misalnya jarak madrasah kita dengan SDN Sumberejo saja hanya 

sekitar 1 km. Meskipun demikian, secara spontan kita mengadakan 

evaluasi setiap saat ketika menemukan permasalahan selama 

pelaksanaan program. Hal ini kita lakukan untuk meminimalisir akibat 

dari permasalahan tersebut.101 

 

Senada dengan pernyataan Umi Nadhiroh, Kepala Madrasah 

menyatakan bahwa monitoring dilakukan untuk melihat sejauh mana 

pencapaian pelaksanaan program PPDB dan untuk mengetahui hambatan-

hambatan yang ditemui di lapangan. Khoirul Aswati menyatakan: 

Monitoring kita lakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan 

program PPDB. Selain itu juga untuk mengetahui masalah atau 

hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program, sehingga kita bisa 

segera mengambil sikap yang tepat untuk menyelesaikan masalah atau 

hambatan tersebut, karena apabila tidak segera kita ambil sikap maka 

pelaksanaan program PPDB tidak akan maksimal.102 

 

B. Tinjauan Teori Public Relation Terhadap Kegiatan Persuasi Madrasah 

Ibtidaiyyah Swasta Al-Basyariah Dalam Memikat Calon Peserta Didik 

Tahun Ajaran 2018/2019 

1. Perencanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di MIS al-

Basyariah 

Perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan 

langkah awal dari proses penerimaan peserta didik. Langkah awal ini akan 
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sangat menentukan kinerja madrasah pada masa yang akan datang. 

Kesalahan dalam penerimaan peserta didik baru akan 

menghambat/berpengaruh negatif terhadap kesuksesan upaya pendidikan di 

madrasah yang berkaitan. Penerimaan peserta didik baru harus mengikuti 

langkah-langkah terencana supaya diperoleh hasil sesuai yang diharapkan. 

Secara umum, program PPDB di MIS al-Basyariah sama seperti tahung-

tahun sebelumnya, namun demikian memerlukan pembaharuan-

pembaharuan atau inovasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. MIS al-

Basyariah merupakan madrasah yang sudah cukup lama berdiri di wilayah 

Kecamatan Balong, namun demikian keberadaan lembaga-lembaga 

pendidikan setingkatnya (terutama Sekolah Dasar Negeri/SDN yang sudah 

berdiri lebih awal) juga cukup banyak di wilayah tersebut, ditambah 

munculnya lembaga-lembaga pendidikan baru setingkat MI/SD yang 

menawarkan keunggulan masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh 

Ubaidillah bahwa:  

Program PPDB di MIS al-Basyariah setiap tahunnya hampir sama, 

Mas, karena madrasah ini sudah berdiri cukup lama di wilayah 

Balong. Akan tetapi, setiap tahun tantangan yang dihadapi tentunya 

lebih sulit dan semakin kompleks seiring dengan kemajuan pola pikir 

masyarakat dan diiringi dengan canggihnya media komunikasi yang 

semakin modern. Oleh karena itu, kita memerlukan pembaharuan 

atau inovasi terhadap program-program yang sudah ada di 

madarasah, termasuk pelaksanaan program PPDB yang kita lakukan 

setiap tahunnya harus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi 

di wilayah kita.103 
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Proses pembentukan panitia PPDB diawali dengan musyawarah 

yang melibatkan seluruh pengurus tingkat pendidikan yang berada di bawah 

naungan Pondok Pesantren Darul Istiqomah  dan dipimpin langsung oleh 

pimpinan pondok. Dalam musyawarah tersebut, kepala setiap tingkat 

pendidikan mulai dari RA sampai tingkat MA/SMK mengajukan calon 

ketua panitia program PPDB. Pimpinan pondok akan melakukan 

pertimbangan-pertimbangan terkait calon yang diusulkan, apabila menurut 

pimpinan pondok belum pas maka akan dimusyawarahkan kembali. Dalam 

proses penunjukan ketua PPDB kepala madrasah mengungkapkan bahwa 

terdapat kriteria khusus yang meliputi kemampuan dan loyalitas calon 

ketua. Kemampuan di sini dilihat dari seberapa jauh orang tersebut 

mengenal wilayah tersebut, mempunyai kemampuan mengendalikan 

bawahannya dan yang paling utama dapat membuat keputusan dengan cepat 

apabila dinilai program PPDB yang dijalankan tidak sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan karena dapat memengaruhi hasil yang akan diperoleh 

nantinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khoirul Aswati bahwa:  

Untuk ketua PPDB penunjukannya bergilir atau bergantian dalam 

setiap tahunnya, karena dilihat berdasarkan kemampuan 

(pengetahuan), kemampuan fisik serta enerjik tidaknya calon ketua 

PPDB. Kita juga melibatkan seluruh asatiz dan karyawan serta 

seluruh pengurus OPIDS untuk ikut bertanggung jawab terhadap 

perolehan santri baru. Kita akan mengapresiasi setiap panitia yang 

berhasil membawa santri baru belajar di MI, bahkan kita juga 

memberikan apresiasi kepada setiap santri Pon.Pes. Darul Istiqomah 

yang berhasil membawa santri baru untuk belajar di MIS al-

Basyariah. Hal ini kita lakukan untuk menumbuhkan dan 

menanamkan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan yayasan 



 

civ 
 

Pon.Pes. Darul Istiqomah yang mana MI kita berada di bawah 

yayasan tersebut.104 

 

Pernyataan Khoirul Aswati di atas juga senada dengan yang 

disampaikan oleh Ubaidillah bahwa:  

Pimpinan (yayasan) Pon.Pes. Darul Istiqomah, ustaz Imam 

Zainuddin, menginstruksikan kepada seluruh santri yang ada di 

pondok mulai dari tingkat MTs., MA, SMK, agar sama-sama 

mencari santri baru sebanyak-banyaknya agar melanjutkan studinya 

ke Pon.Pes. Darul Istiqomah, karena perbuatan tersebut termasuk 

dakwah. Kalau kita berbicara dakwah (menyeru ke arah kebaikan), 

maka ketulusan dan keikhlasan yang mendasarinya akan dicatat 

kebaikan, setiap kebaikan akan mendapat imbalan kebahagiaan. 

Untuk memotivasi santri dalam menjalankan anjuran tersebut, kita 

akan memberikan apresiasi kepada siapa saja yang berhasil 

membawa santri baru untuk belajar di MI.105 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Umi Nadhiroh selaku salah satu 

ustadzah di MI al-Basyariyah bahwa:  

Seluruh elemen yang ada di (Yayasan) Pon.Pes. Darul Istiqomah 

memunyai tanggung jawab untuk menyukseskan program PPDB, 

mulai dari RA sampai tingkat MA. Salah satu caranya adalah kita 

sosialisasikan ke tetangga terdekat lingkungan kita. Karena kita lebih 

banyak berkecimpung di MI, maka sosialisasi kita utamakan kepada 

tetangga yang punya anak usia TK/RA yang mau melanjutkan studi 

ke tingkat atasnya. Kita melakukan pendekatan dan sosialisasi 

kepada mereka sesegera mungkin, terutama kepada orang tua, tidak 

harus menunggu momen pendaftaran siswa baru, karena di 

lingkungan saya sendiri banyak teman atau tetangga yang mengajar 

di SD/MI. Hal ini menngakibatkan persaingan untuk mendapatkan 

santri atau siswa baru semakin ketat.106 

 

2. Sarana promosi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di MIS al-

Basyariah 

                                                           

104 Khoirul Aswati, wawancara, Balong, 18 Maret 2018. 
105 Ubaidillah, wawancara, Balong, 16 Maret 2018. 
106 Umi Nadhiroh, wawancara, Balong, 29 April 2018. 
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Setelah panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbentuk, 

maka langkah selanjutnya adalah merencanakan kegiatan yang akan 

dilakukan. Rencana kegiatan pada setiap tahun mengalami perubahan-

perubahan yang cukup signifikan terutama dalam mensikapi persaingan 

yang tinggi. Rencana kegiatan ditekankan kepada pelayanan pendaftaran 

santri dari awal. Pelayanan pendaftaran tidak hanya dibuka di madrasah 

saja, namun demikian dapat secara langsung ketika anak masih berada di 

rumah. Selanjutnya, anak dan orang tua tinggal melakukan daftar ulang ke 

madrasah.  

Rencana kegiatan sebagai sarana promosi madrasah untuk menarik 

minat anak yang telah dilakukan selama ini adalah dengan menggunakan 

media seperti spanduk, baliho, dan brosur serta kegiatan secara langsung 

(tatap muka) yaitu sosialisasi ke sejumlah TK/RA, kerja sama dengan 

pemerintah desa, kerja sama dengan orang tua, dan sebagainnya. Kegiatan 

pemasangan spanduk masih tetap dilaksanakan untuk mennunjukkan bahwa 

Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah 

Balong Ponorogo telah siap menerima dan mendidik siswa-siswi yang telah 

lulus TK/RA. Seperti yang disampaikan oleh Ubaidillah selaku penasehat 

dan ustadz di MIS al-Basyariah bahwa:  

...spanduk yang dipasang itu menunjukkan bahwa Madrasah 

Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong 

Ponorogo telah siap menerima santri baru, kemudian dengan adanya 

spanduk tersebut kita bisa menyosialisasikan lembaga selama 24 jam 



 

cvi 
 

penuh karena dapat dibaca oleh siapa saja dan kapan saja, selain itu 

tentunya hal ini membutuhkan biaya yang lebih sedikit.107 

 

 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Nuryadi Rohmanto, 

bahwa: 

Usahayang dilakukan madrasah dalam menarik santri baru banyak 

sekali, contohnya adalah dengan promosi. Promosi ini dilakukan 

dengan barbagai cara antara lain melalui pemasangan spanduk, 

pembuatan brosur, selain itu kami juga promosi dengan mengadakan 

berbagai kegiatan lomba tingkat TK, RA dan PAUD, selain itu kami 

juga menggiatkan program ekstra di madrasah, program pembiasaan 

dan lain sebagainya supaya lembaga ini mampu mewujudkan 

harapan para orang tua santri untuk menjadikan putra-putri mereka 

anak-anak yang berakhlakul karimah dan cerdas.108 

 

Pembuatan baliho dengan alasan yang sama yaitu untuk 

menunjukkan keberadaan lembaga kepada masyarakat juga dinilai cukup 

efisien karena dapat dipublikasikan di mana saja, terutama di tempat-tempat 

yang strategis. Pembuatan dan penyebaran brosur juga dinilai cukup efektif 

dan efisien yang dapat mewakili semua isi pesan yang ingin disampaikan 

pihak madrasah kepada masyarakat. Sesuai pernyataan yang disampaikan 

oleh Khoirul Aswati selaku kepala dan ustadzah di MIS al-Basyariah 

bahwa:  

Sarana promosi yang kita gunakan salah satunya memasang baliho di 

tempat-tempat strategis seperti di perempatan ngumpul. Kita juga 

membuat brosur yang jauh-jauh hari sebelumnya sudah kita sebarkan 

ke beberapa TK/RA khususnya yang berada di kecamatan Balong.109 

 

Berkaitan dengan promosi, Ubaidillah juga mengungkapkan, bahwa:  

                                                           

107 Ubaidillah, wawancara, Balong, 16 Maret 2018. 
108 Nuryadi Rohmanto, wawancara, Balong, 14 Mei 2018.  
109 Khoirul Aswati , wawancara, Balong, 18 Maret 2018.  
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Strategi marketing baru dalam menarik santri baru merupakan salah 

satu inisiatif para ustaz-ustazah. Kita disini memanfaatkan para 

santri sebagai agen dalam promosi madrasah. Di madrasah kita didik 

santri secara optimal, sehingga ketika berada di lingkungan 

masyarakat mereka terbiasa melaksanakan perbuatan yang baik 

sebagai cerminan akhlak yang baik. Maka dengan sendirinya nanti 

akan menimbulkan keingintahuan dari para orang tua di masyarakat 

terkait lembaga pendidikan tempat anak tersebut belajar.110 

 

Pelaksanaan penetapan target perolehan santri baru di MIS al-

Basyariah diawali dengan menghitung kuota atau jatah santri yang akan 

diterima oleh madrasah. Secara umum, madrasah mempertimbangkan 

terlebih dahulu berapa daya tampung madrasah agar proses pendidikan tidak 

sia-sia. Jumlah calon santri yang akan diterima di suatu madrasah sangat 

bergantung pada jumlah kelas atau jumlah fasilitas gedung yang akan 

ditempati ketika santri telah diterima dan belajar di madrasah. Tujuan dari 

penetapan kuota ini adalah supaya santri ketika mengikuti kegiatan belajar 

mengajar konsentrasi dan fokus pada pelajaran karena kuota santri di dalam 

kelas cukup ideal sehingga masing-masing kelas dapat terorganisir secara 

maksimal dan nyaman untuk proses pendidikan.  

Pelaksanaan penetapan target perolehan santri baru di MIS al-

Basyariah juga dilaksanakan oleh kepala madrasah secara lebih lanjut yaitu 

mempunyai informasi lengkapnya sarana dan prasarana bagi keunggulan 

yang akan ditawarkan. Salah satu dari beberapa unsur dalam penentuan 

banyaknya calon santri baru yang membuatnya mempunyai minat untuk 

mendaftar yaitu adanya sarana dan prasarana lengkap yang dimiliki 

                                                           

110 Ubaidillah, wawancara, Balong, 16 Maret 2018. 
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madrasah. Pada persoalan ini, fasilitas pendukung pendidikan bagi tiap-tiap 

kegiatan akan selalu dievaluasi disesuaikan dengan kebutuhan santri. 

Semakin lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki madrasah, maka 

semakin banyak calon santri yang memiliki minat untuk mendaftar pada 

madrasah tersebut.  

3. Metode pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di MIS al-

Basyariah 

Metode yang dipergunakan yaitu publikasi langsung dan tidak 

langsung. Pada metode langsung, sekolah melakukan kunjungan terhadap 

calon peserta didik MI secara langsung ke beberapa TK/RA. Kegiatan ini 

merupakan instrumen yang cukup efisien pada suatu komunikasi terhadap 

sasaran publik yaitu presentasi di beberapa lembaga pendidikan. Melalui 

kegiatan kunjungan langsung ke TK/RA, calon peserta didik memperoleh 

informasi secara langsung dari pihak MI terkait dengan gambaran umum 

madrasah sehingga calon peserta didik menjadi lebih tertarik karena 

mendapatkan informasi langsung dari MI.  

Metode langsung atau presentasi langsung kepada sasaran 

merupakan metode paling baik dari propaganda persuasif yang membuat 

gagasan calon peserta didik secara langsung. Pada waktu pelaksanaan 

penerimaan santri baru, terdapat kelompok-kelompok tertentu dari panitia 

yang mengunjungi lembaga pendidikan target di lingkungan sekitar untuk 

mempromosikan MI. Dalam kunjungan tersebut, selain mengenalkan MI 

kepada calon tamatan TK/RA dan orang tua, para petugas juga 
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menyampaikan berbagai keunggulan MI, syarat-syarat pendaftaran dan 

fasilitas yang disediakan bagi para siswa yang akan bersekolah di MIS al-

Basyariah. Berkaitan dengan hal ini, Ubaidillah mengungkapkan bahwa:  

Sosialisasi kita wujudkan dalam bentuk pemahaman akan pentingnya 

pendidikan agama terhadap anak-anak sampai pada suatu 

kesimpulan meyakinkan para orang tua bahwa madrasah kita mampu 

mewujudkan harapan tersebut. Hal-hal lain yang kita sampaikan 

dalam sosialisasi antara lain fasilitas, kelulusan, masalah beasiswa, 

biaya pendidikan, prestasi santri, kegiatan santri, dan sebagainnya.111 

 

Metode tidak langsung yang dipergunakan yaitu baliho, poster, 

brosur, spanduk, acara dakwah dan sebagainya. Sedangkan media publikasi 

yang dipergunakan yaitu media elektronik dan media cetak. Strategi 

pemasaran promosi madrasah di sini memiliki tujuan guna menyampaikan 

citra positif dari MI, di mana pengelola madrasah bisa memanfaatkan 

strategi pemasaran guna meningkatkan citra madrasah yang pada akhirnya 

memberikan arah bagi orang tua/calon peserta didik terhadap sekolah 

pilihan. Kesimpulanya adalah, bahwa media publikasi yang digunakan 

sebagai media promosi penerimaan peserta didik baru bisa memberikan 

pengaruh anggapan masyarakat khususnya orang tua terhadap citra yang 

disampaikan madrasah.  Nuryadi Rohmanto menyatakan:  

Beberapa waktu lalu kita sudah menyebarkan dan memberikan 

brosur madrasah ke beberapa TK/RA yang berada di sekitar MI. 

Mereka memberikan tanggapan positif dan bersedia ikut membantu 

mengarahkan anak didiknya untuk melanjutkan studi ke MIS al-

Basyariah.112 

 

                                                           

111 Ubaidillah, wawancara, Balong, 16 Maret 2018. 
112 Nuryadi Rohmanto, wawancara, Balong, 14 Mei 2018. 
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Keberadaan MIS al-Basyariah tidak dapat terlepas dari peran tokoh 

masyarakat sekitar termasuk tokoh agama. Mereka ikut berperan dalam 

menyukseskan program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MIS al-

Basyariah. Peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut adalah 

mengarahkan orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga 

pendidikan yang berbasis agama mengingat pendidikan agama pada sekolah 

umum sangat terbatas. Selain itu, anak-anak yang sekolah di lembaga yang 

berbasis agama memunyai nilai lebih dibandingkan anak-anak yang sekolah 

di lembaga pendidikan umum, yaitu selain tetap mampu bersaing dalam 

pengetahuan umum mereka mempunyai pemahaman agama yang cukup 

baik sehingga berpengaruh terhadap penerapan akhlak terpuji di lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ubaidillah bahwa:  

Madrasah senantiasa menjaga komunikasi dengan para tokoh 

masyarakat dan tokoh agama sekitar karena dukungan dari 

merekalah yang menjadikan madrasah ini masih tetap eksis sampai 

saat ini. Salah satu bentuk dukungan yang tetap kita rasakan sampai 

saat ini adalah ikut mengarahkan para orang tua untuk 

menyekolahkan putra-putri mereka ke MIS al-Basyariah, mengingat 

pentingnya penanaman agama yang benar sejak dini.113 

 

Nuryadi Rohmanto juga mengungkapkan, bahwa: “Ketika 

melaksanakan “jemput bola” kita harus bekerja ekstra mas, karena 

pelaksanaannya di lapangan, secara langsung kita akan berhadapan dengan 

orang tua siswa untuk meyakinkan mereka supaya menyekolahkan putra-

putrinya ke madrasah kita.114 

                                                           

113 Ubaidillah, wawancara, Balong, 16 Maret 2018.  
114 Nuryadi Rohmanto, wawancara, Balong, 14 Mei 2018. 
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Dalam usaha menciptakan citra positif madrasah kepada masyarakat, 

MIS al-Basyariah menggunakan beraneka keunggulan madrasah dan 

mempergunakan acara-acara tertentu serta menyusun program yang bisa 

memberikan kesan positif pada masyarakat serat menarik minat masyarakat.  

Berkaitan dengan penjadwalan kegiatan program Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) MIS al-Basyariah dapat dijelaskan bahwa tidak semua 

pelaksanaan kegiatan PPDB terencana dalam program kerja. Hal ini berarti 

tidak semua kegiatan PPDB diatur waktu pelaksanaannya karena kegiatan 

face to face (tatap muka) merupakan kegiatan yang fleksibel, yakni dapat 

dilakukan setiap waktu tidak terbatasi pada waktu tertentu. Termasuk 

kegiatan tidak langsung seperti pemasangan spanduk, baliho, 

penyebaran/pendistribusian brosur dilakukan madrasah sebelum 

pelaksanaan penerimaan santri baru dimulai namun waktu dan tempatnya 

tidak terjadwal secara baku, tergantung penanggung jawabnya.  

Pelaksanaan sosialisasi ke beberapa TK/RA ada kalanya dilakukan 

pada saat momen-momen tertentu supaya diperoleh hasil maksimal sesuai 

harapan. Sebagaimana yang diungkapkan Ubaidillah bahwa:  

Biasannya kita memanfaatkan momen-momen tertentu untuk 

sosialisasi ke TK/RA misalnya pada waktu perpisahan anak TK/RA 

yang dihadiri oleh orang tua siswa. Kita sosialisasikan kelebihan-

kelebihan program pendidikan yang kita terapkan. Salah satu 

caranya adalah kita giring pemahaman orang tua siswa tersebut 

untuk benar-benar membekali putra-putri mereka dengan 

pemahaman agama yang yaitu dengan meyekolahkan putra-putri 

mereka ke sekolah yang berbasis agama, madrasah yang kita kelola. 

Selain melakukan sosialisasi, para utusan atau petugas yang 

melakukan kunjungan ke TK/RA tersebut kita sertakan brosur dan 
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formulir pendaftaran untuk diberikan kepada seluruh orang tua yang 

hadir dalam momen tersebut.115 

 

Pelaksanaan progran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MIS 

al-Basyariah yang paling dilaksanakan adalah kegiatan “jemput bola”. 

Kegiatan “jemput bola” merupakan kegiatan yang paling intens dari semua 

kegiatan humas/panitia PPDB yang lain, karena kegiatan ini dilaksanakan 

sebelum program PPDB, waktu pelaksanaan PPDB sampai kuota perolehan 

santri baru terpenuhi sesuai target. Pelaksanaan “jemput bola” cukup rumit 

dan mempunyai banyak tantangan, sebagaimana yang disampaikan 

Ubaidillah bahwa:  

Praktik “jemput bola” ini cukup rumit dan akan menemui banyak 

tantangan di lapangan, karena kita membutuhkan data siswa TK/RA 

yang akan lulus kemudian data tersebut kita olah kemudian akan 

ditentukan siswa mana yang akan kita tindaklanjuti dengan 

mendatangi rumah siswa tersebut untuk membujuk orang tuanya 

agar menyekolahkan anaknya ke lembaga kita. “jemput bola” kita 

laksanakan dari sebelum panitia PPDB dibentuk sampai jumlah 

kuota santri baru di madrasah kita terpenuhi.116 

 

Hal senada juga disampaikan Umi Nadhiroh bahwa keberadaan 

lembaga pendidikan lain yang juga melakukan sosialisasi kepada para orang 

tua siswa merupakan pesaing dalam mendapatkan calon peserta didik baru. 

Beliau menyatakan:  

Kita harus kerja ekstra apabila sudah melaksanakan “jemput bola” 

ini mas, karena kita berhadapan langsung dengan orang tua siswa di 

lapangan, harus bisa meyakinkan mereka dengan cara profesional. 

Sekali lagi kita bersaing dengan dengan para petugas sekolah lain 

                                                           

115 Ubaidillah, wawancara, Balong, 16 Maret 2018. 

 
116 Ubaidillah, wawancara, Balong, 16 Maret 2018. 
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dalam memperoleh santri baru karena di wilayah kita banyak 

lembaga pandidikan setingkat MI.117 

 

Ema Wardhati sebagai salah satu ustadzah MIS al-Basyariah juga 

menyatakan hal yang sama bahwa:  

Kesabaran dan profesionalitas kita benar-benar diuji ketika 

melaksanakan “jemput bola” ini mas, karena terkadang orang tua 

siswa tersebut tanpa kita ketahui sudah mempunyai pandangan 

sekolah yang cocok buat anak-anaknya, ada yang sudah berniat 

mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri, sebagian sudah 

mendaftarkan anaknya ke madrasah lain. Meskipun demikian, kita 

tetap menyampaikan/promosi tentang madrasah kita dengan cara 

menyampaikan keunggulan-keunggulan yang dimiliki madrasah 

kita.118 

 

Pernyataan Ema Wardhati dan Umi Nadhiroh tersebut didukung oleh 

pernyataan Nur Hidayati bahwa: “Ketika melaksanakan “jemput bola” kita 

harus bekerja ekstra mas, karena pelaksaannya di lapangan, secara langsung 

kita akan berhadapan dengan orang tua siswa untuk meyakinkan mereka 

supaya menyekolahkan putra-putrinya ke madrasah kita.119 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui kenyataan 

bahwa kegiatan “jemput bola” dilakukan melalui kunjungan dari rumah ke 

rumah (door to door). Risiko yang sering dijumpai berdasarkan hasil 

wawancara tersebut adalah didapati orang tua yang telah mendaftarkan 

putra-putrinnya ke sekolah lain, bahkan ada yang dinyatakan sudah diterima 

di sekolah yang diinginkan.   

                                                           

117 Umi Nadhiroh, wawancara, Balong, 29 April 2018. 

 
118 Ema Wardhati, wawancara, Balong, 6 Mei 2018.  
119 Nur Hidayati, wawancara, Balong, 18 Juni 2018. 
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Pelaksanaan program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MIS 

al-Basyariah berlangsung kurang lebih selama lima bulan yang dilaksanakan 

secara bertahap. Dalam melaksanakan program ini, seluruh panitia 

melakukan koordinasi secara intens untuk memantau setiap perkembangan 

yang terjadi. Dari pemantauan tersebut terdapat beberapa hal teknis yang 

dinilai menghambat pelaksanaan program PPDB dalam menarik minat calon 

santri baru. Seperti yang disampaikan oleh Ubaidillah bahwa:  

Seperti yang telah saya singgung di depan mas, bahwa salah satu 

kendala terbesar kita adalah persaingan, rata-rata sekolah, terutama 

negeri, menggratiskan beberapa biaya pendidikan yang pada 

madrasah kita poin tersebut masih kalah. Karena salah satu sumber 

dana madrasah kita adalah dari santri. Padahal kalau dikaji lebih 

lanjut, dana tersebut nantinya akan kembali kepada santri lagi. Selain 

itu paradigma masyarakat yang masih menomorduakan pendidikan 

madrasah masih terlalu sulit untuk dirubah.    Jadi mereka 

menganggap sekolah di madrasah swasta adalah sebuah pelarian 

karena tidak mampu masuk sekolah yang awalnya mereka 

harapkan.120 

Kepala madrasah juga menambahkan terdapat faktor dari dalam 

yang dapat menghambat kegiatan PPDB di MIS al-Basyariah yaitu masalah 

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagaimana yang 

disampaikan kepala madrasah, Khoirul Aswati, bahwa: “Permasalahan yang 

juga cukup menghambat pelaksanaan kegiatan PPDB di madrasah kita 

adalah anggaran dana, terutama untuk pelaksanaan “jemput bola”, sehingga 

mau tidak mau petugas pelaksana kegiatan ini mengeluarkan dana dari 

kantong sendiri”.121 

                                                           

120 Ubaidillah, wawancara, Balong, 16 Maret 2018. 
121 Khoirul Aswati, wawancara, Balong, 18 Maret 2018.  
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Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, peneliti dapat menganalisis 

bahwa kendala yang menyebabkan pelaksanaan program Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) MIS al-Basyariah tidak dapat terlaksana secara 

maksimal dikarenakan dua faktor utama, faktor dari dalam (madrasah) dan 

faktor dari luar. Faktor dari dalam (madrasah) berkaitan dengan sumber 

daya madrasah seperti keterbatasan tenaga pelaksana program PPDB dan 

anggaran pelaksanaan program yang terbatas, namun demikian sebagai 

salah satu bentuk tanggung jawab terhadap kewajiban dakwah, maka 

seluruh panitia program meniatkan seluruh rangkaian pelaksanaan program 

PPDB sebagai ibadah yang semata-mata hanya mengharap ridha Allah. 

Sementara faktor dari luar berkaitan dengan keengganan calon peserta didik 

untuk sekolah di MIS al-Basyariah. Mereka merasa lebih percaya diri dan 

bangga ketika diterima di sekolah negeri karena akan dianggap lebih pandai 

sedangkan sekolah di MI dianggap sebagai anak yang kepandaiannya 

rendah. Selain itu, anak-anak yang enggan bersekolah ke MI beralasan 

karena di MI akan banyak hafalan. 

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan wawancara, peneliti 

memberikan kesimpulan bahwa kegiatan-kegiatan program Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) MIS al-Basyariah membutuhkan tenaga dan 

kemampuan khusus dari para panitia, di antaranya adalah ketika melakukan 

penerimaan santri baru dengan cara “jemput bola”, sosialisasi ke TK/RA, 

menyebarkan brosur, sosialisasi ke tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan 

sosialisasi ke pemerintah desa serta sosialisasi ke rumah orang tua siswa.  
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Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa promosi pada spanduk dan 

baliho yang dipasang pada tempat-tempat strategis hanya memuat sedikit 

publikasi madrasah mengenai profil madrasah dan pemberian informasi 

terkait program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MIS al-Basyariah.  
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BAB V 

DAMPAK PERSUASI MADRASAH IBTIDAIYYAH SWASTA AL-

BASYARIAH DALAM MEMIKAT CALON PESERTA DIDIK 

MENJELANG TAHUN AJARAN BARU 

 

A. Deskripsi Dampak Persuasi Madrasah Ibtidaiyyah Swasta Al-Basyariah 

dalam Memikat Calon Peserta Didik Menjelang Tahun Ajaran Baru  

Strategi humas yang diterapkan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) MIS al-Basyariah untuk menarik minat masyarakat agar mendaftarkan 

putra-putrinya ke MIS al-Basyariah, khususnya saat ini, merupakan persoalan 

yang tidak mudah karena semakin banyaknya persaingan antar lembaga 

pendidikan tingkat dasar, baik itu Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyyah (MI), negeri maupun swasta. Pada awalnya, belum banyak 

persaingan antar lembaga pendidikan tingkat dasar (SD/MI), sehingga tidak 

terlalu banyak strategi, bahkan strategi khusus, yang diterapkan sekolah untuk 

menarik minat calon peserta didik ketika melaksanakan program PPDB. 

Sekolah/madrasah lebih cenderung menjalin hubungan baik dan harmonis antar 

warga sekolah/madrasah serta dengan masyarakat secara luas karena dengan 

sendirinya masyarakat yang akan memberikan nilai tersendiri terhadap 

sekolah/madrasah terkait, yang pada akhirnya berpengaruh dalam menentukan 

pilihan masyarakat terhadap tempat pendidikan yang sesuai dengan keinginan 

mereka dan putra-putrinya.  

Perkembangan zaman yang senantiasa diikuti dengan perkembangan 

pola pikir masyarakat, menuntut setiap lembaga pendidikan untuk bersaing 

dalam perekrutan peserta didik baru, tidak cukup hanya dengan menjalin 
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hubungan harmonis dengan masyarakat. Salah satu strategi tidak langsung 

yang diterapkan MIS al-Basyariah dalam menarik peserta didik pada masa 

awal perkembangannya (awal tahun 2000-an) adalah dengan menyediakan jasa 

antar jemput bagi santri yang jarak tempuh rumahnya cukup jauh dari 

madrasah atau orang tua santri tidak mampu antar jemput anaknya sekolah di 

MIS al-Basyariah. Strategi tersebut ditempuh sebagai bentuk evaluasi atas 

permasalahan orang tua yang  terkendala masalah transportasi ketika putra-

putri mereka belajar di MIS al-Basyariah, seperti keterbatasan dana, alat 

transportasi, dan kesibukan orang tua.  

Seiring berjalannya waktu, kesadaran orang tua terhadap pendidikan 

putra-putrinya semakin meningkat, terutama kesadaran akan pentingnya 

pendidikan agama, sehingga mereka rela mengantar jemput putra-putrinya 

untuk sekolah di MIS al-Basyariah tanpa mengesampingkan kegiatan atau 

kesibukan yang lain. Dengan demikian, pihak madrasah tidak perlu lagi 

menerapkan strategi antar jemput santri yang tempat tinggalnya jauh dari 

madrasah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa MIS al-Basyariah mengalami 

perkembangan yang cukup baik dalam hal perolehan santri baru.  

Pelaksanaan strategi manajemen humas, dalam hal ini dilaksanakan 

oleh panitia PPDB MIS al-Basyariah, terbagi dalam tiga unsur utama yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan program kehumasan yang 

diselenggarakan oleh madrasah (panitia PPDB) merupakan kegiatan awal 

sebagai salah satu indikator keberhasilan program yang dijalankan. 

Perencanaan tersebut terdiri dari beberapa poin yaitu waktu pelaksanaan 
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program, prioritas, sumber daya, alternatif-alternatif kegiatan, pembentukan 

tim, dan pembagian tugas-tugas serta berbagai macam media yang akan 

digunakan.122 Suryosubroto mengungkapkan bahwa tahap perencanaan atau 

persiapan merupakan langkah awal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan program, meliputi bahan informasi yang akan 

disampaikan kepada publik, media yang akan digunakan, rumusan tentang 

maksud dan tujuan yang ingin dicapai, serta fasilitas yang dibutuhkan antara 

lain seperti waktu, tempat dan sarana penunjang lainnya.123 

Mengacu pada hasil penelitian, menunjukkan bahwa perencanaan 

program PPDB MIS al-Basyariah telah memenuhi aspek-aspek perencanaan 

seperti yang telah disebutkan dalam kedua pendapat tersebut. Tugas dan 

tanggung jawab panitia PPDB MIS al-Basyariah adalah menyukseskan PPDB 

sesuai dengan perencanaan program kerja yang telah ditentukan sebelumnya.  

Program kerja humas MIS al-Basyariah berkaitan dengan penerimaan 

santri baru yang paling utama adalah pembentukan panitia kegiatan. Tugas-

tugas kepanitiaan dibagi berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu wilayah 

domisili, kekuatan fisik, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja.  

Pertama, wilayah domisili merupakan pertimbangan penting dalam 

pembagian tugas kepanitiaan karena panitia dituntut untuk menguasai wilayah 

tertentu sehingga nanti akan mempermudah dalam pelaksanaan program.  

Kedua, kekuatan fisik menjadi pertimbangan selanjutnya dalam 

pembagian tugas kepanitiaan karena program humas dalam menarik minat 

                                                           

122 Marno dan Triyo, 2008, 100.  
123 Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat,  4.  
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calon peserta didik merupakan kegiatan di luar aktivitas mengajar dan 

dilakukan secara intensif atau berkesinambungan. Aktivitas tersebut 

membutuhkan kekuatan fisik yang maksimal agar memeroleh hasil sesuai 

harapan.  

Ketiga, penunjukan panitia berdasarkan pertimbangan kemampuan 

dikarenakan adanya tuntutan bahwa setiap petugas harus menguasai semua 

data dan materi madrasah yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan 

kegiatan. Informasi atau pesan yang disampaikan berdasarkan data atau materi 

yang dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan respon yang positif 

terhadap madrasah, terutama akan berpengaruh terhadap sikap/perilaku 

responden  dalam mengambil/menentukan keputusan.  

Keempat, tuntutan loyalitas menjadi pertimbangan dalam penunjukan 

panitia karena dalam pelaksanaan program nanti terdapat aktivitas-ativitas 

dengan intensitas kerja tinggi. Misalnya dalam aktivitas “jemput bola” yang 

membutuhkan loyalitas tinggi tidak hanya dalam ketekunan dalam menarik 

minat calon santri baru, bahkan petugas terkadang harus mengeluarkan biaya-

biaya pribadi demi totalitas dan loyalitas dalam menyukseskan kegiatan yang 

dilaksanakan.  

Setelah pembentukan panitia program dilaksanakan, langkah 

selanjutnya adalah pelaksanaan program sebagai bentuk implementasi rencana 

program yang berupa kegiatan-kegiatan. Pada tahap pelaksanaan program, para 

petugas melaksanakan kegiatan yang telah dipersiapkan sebelumnya secara 

optimal, kemudian pesan atau informasi disampaikan dengan cara profesional 
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baik menggunakan bantuan maedia atau tidak.124 Dalam pelaksanaan program 

PPDB MIS al-Basyariah terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan 

program tersebut, yaitu dukungan dari pimpinan pondok, kepala MIS al-

Basyariah, para ustaz-ustazah, anggota OPIDS, kerja sama dengan pihak lain, 

tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh santri di Pondok Pesantren Darul 

Istiqomah.  

1. Pimpinan Pondok/Yayasan  

Pimpinan pondok merupakan tokoh penting dalam keberhasilan 

program PPDB MIS al-Basyariah. Pimpinan pondok berperan dalam 

meberikan dukungan dan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan madrasah. 

Beberapa strategi dalam memperoleh santri baru yang dilaksanakan panitia 

PPDB berasal dari ide/gagasan pimpinan pondok. Dukungan dan kebijakan 

yang diberikan kemudian dilaksanakan dengan loyalitas tinggi, terbukti 

dengan kuantitas santri yang terus bertambah dan diikuti dengan 

peningkatan prestasi yang diperolaeh MIS al-Basyariah.  

Sebelum munculnya lembaga-lembaga setingkat SD/MI, persaingan 

untuk memperoleh peserta didik baru belum terlalu kompetitif, sehingga 

strategi yang diterapkan oleh madrasah cukup sederhana karena hanya 

mengacu pada strategi yang diterapkan sebelumnya. Untuk saat ini, dengan 

semakin ketatnya persaingan antar sekolah/madrasah, maka pimpinan 

pondok menginstruksikan untuk mencari dan menerapkaan strategi-strategi 

baru dalam menarik calon peserta didik baru.  

                                                           

124 Suryosubroto, Hubungan Sekolah dengan Masyarakat,  7.  
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2. Kepala Madrasah  

Kepala madrasah mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan 

pimpinan pondok, meskipun secara administrasi organisasi kepala madrasah 

berada di bawah pimpinan pondok. Senada dengan informasi yang diperoleh 

dari pimpinan pondok, bahwa sebelum muncul persaingan antar SD/MI 

cukup kompetitif, strategi yang diterapkan kepala madrasah dalam program 

PPDB cukup sederhana yaitu dengan memakai strategi-strategi yang pernah 

diterapkan sebelumnya. Akan tetapi setelah melihat kondisi persaingan antar 

sekolah/madrasah dalam memperoleh peserta didik baru cukup ketat, maka 

kepala madrasah mempunyai inisiatif untuk mencari dan menerapkan 

strategi baru dalam perekrutan calon santri baru dengan harapan memeroleh 

hasil maksimal sesuai kuota yang tersedia.  

3. Menjalin Hubungan dengan Tokoh Masyarakat  

MIS al-Basyariah merupakan madrasah yang didirikan berdasarkan 

hasil musyawarah dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama di 

wilayah madrasah tersebut. Dalam mengembangkan dan mempertahankan 

keberadaan madrasah di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat, 

maka madrasah juga harus tetap menjalin hubungan baik dengan para tokoh 

agama dan tokoh masyarakat setempat. Salah satu bentuk hubungan baik 

yang selama ini dilakukan adalah dengan mengundang tokoh-tokoh agama 

dan tokoh-tokoh masyarakat ke madrasah ketika madrasah mengadakan 

hajatan atau acara tertentu, misalnya pengajian dan pelepasan santri yang 

lulus pada setiap tahunnya. Keterlibatan para tokoh agama dan tokoh 
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masyarakat dalam acara atau hajatan tersebut dimaksudkan agar mereka 

selalu mengetahui perkembangan madrasah dan madrasah mengharap saran 

dan kritik (evaluasi) dari mereka untuk kemajuan madrasah.  

Lingkungan masyarakat sekitar MIS al-Basyariah yang cukup 

agamis merupakan nilai tambah tersendiri bagi kemajuan madrasah, karena 

banyak masyarakat yang menjadikan tokoh agama/tokoh masyarakat 

sebagai salah satu rujukan dalam meminta pertimbangan dalam pendidikan 

putra-putri mereka. Keadaan tersebut membawa dampak positif dalam 

penerimaan santri baru karena petugas tidak akan kesulitan dalam 

menyosialisasikan madrasah kepada masyarakat. Petugas cukup 

memperkenalkan program-program terbaru dari madrasah yang belum 

diketahui/dipahami dengan baik oleh masyarakat.  

Strategi manajemen PPDB dengan publik ekstern di MIS al-Basyariah, 

di kelompokkan menjadi tiga strategi, yaitu strategi kerja sama, strategi 

pencitraan, dan strategi promosi. Keseluruhan strategi ini bertujuan untuk 

mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap MIS al-Basyariah dalam 

membimbing putra-putri mereka dalam memperoleh pendidikan.  

1. Strategi Kerja sama  

a. Kerja sama dengan orang tua santri  

Strategi kerja sama yang dilakukan panitia PPDB adalah kerja 

sama dengan orang tua santri karena mereka rata-rata menginginkan 

pelayanan pendidikan yang profesional terhadap pendidikan putra-putri 

mereka. Melalui kerja sama yang baik dengan orang tua santri, maka 
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secara tidak langsung orang tua santri mempunyai tanggung jawab yang 

sama dengan pihak intern madrasah dalam memajukan pendidikan 

madrasah, termasuk tanggung jawab orang tua santri dalam ikut 

mensukseskan program PPDB. Dengan adanya tanggungjawab yang 

penuh dari pihak intern madrasah dan  orang tua santri maka eksistensi 

MIS al-Basyariah akan terus berkembang mengikuti modernisasai 

zaman.  

Untuk membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis 

dengan orang tua santri, pihak MIS al-Basyariah mengadakan pertemuan 

antara pihak intern madrasah (pimpinan pondok, kepala madrasah, 

ustaz/ustazah, staf madrasah) dengan orang tua santri yang diagendakan 

minimal tiga kali dalam satu semester. Selain itu, setiap wali kelas 

membentuk forum komunikasi melalui chatting (WA), pesan singkat 

(SMS), atau melalui layanan telepon langsung.  

b. Kerja sama dengan komite madrasah  

Kerja sama dengan komite madrasah merupakan hal yang sangat 

penting dilakukan madrasah, karena komite madrasah memberikan 

kontribusi yang cukup banyak dalam penyelenggaraan pendidikan, 

misalnya sumbangan pemikiran, penggalian dan penggunaan dana 

madrasah. Fungsi komite madrasah adalah sebagai mitra utama madrasah 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite madrasah beranggotakan 

beberapa orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, orang tua santri, 
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masyarakat setempat, perangkat desa setempat, dan orang-orang yang 

ditujuk madrasah.  

c. Kerja sama dengan lingkungan masyarakat  

Bentuk kerjasama dengan lingkungan masyarakat yang dilakukan 

pihak MIS al-Basyariah adalah dengan melibatkan masyarakat dalam 

kegiatan-kegiatan kerja bakti di lingkungan madrasah, mengundang 

masyarakat dalam kegiatan-kegiatan dakwah/pengajian, meminta 

bantuan masyarakat dalam pengadaan konsumsi/makanan ringan ketika 

pengajian akhir tahun ajaran/pelepasan santri akhir, dan sebagainnya. 

Dalam kaitannya dengan program penerimaan santri baru, hubungan 

harmonis yang terjalin dengan masyarakat memberikan dampak positif 

yaitu sebagian besar masyarakat sekitar madrasah menyekolahkan putra-

putri mereka ke MIS al-Basyariah. Petugas pelaksana PPDB tidak perlu 

menyosialisasikan MIS al-Basyariah kepada masyarakat sekitar madrsah 

karena mereka sudah mengetahui fakta tentang MIS al-Basyariah karena 

masyarakat senantiasa dilibatkan dalam beberapa kegiatan penting 

madrasah. Petugas PPDB cukup mensosialisasikan hal-hal terkait 

program-program baru yang dilaksanakan di madrasah.  

d. Kerja sama dengan alumni madrasah  

MIS al-Basyariah merupakan lembaga pendidikan Islam tingkat 

dasar yang berada di bawah yayasan Pondok Pesantren Darul Istiqomah. 

Seperti lembaga pendidikan tingkat dasar pada umumnya, apabila peserta 

didik MIS al-Basyariah telah selesai masa belajarnya selama kurang lebih 
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6 (enam) tahun, maka mereka bisa dikatakan alumni MIS al-Basyariah. 

Para alumni tersebut secara umum diberikan kebebasan untuk 

melanjutkan pendidikan mereka ke sekolah/madrasah yang mereka 

kehendaki. Namun, secara khusus para alumni MIS al-Basyariah 

diarahkan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke MTs.S Darul 

Istiqomah yang juga berada di bawah naungan yayasan Pondok Pesantren 

Darul Istiqomah.  

Bentuk kerjasama panitia PPDB dengan para alumni MIS al-

Basyariah adalah dengan meminta bantuan kepada para alumni tersebut 

untuk ikut aktif dalam mensukseskan program PPDB, misalnya 

menyebarkan brosur atau form pendaftaran peserta didik baru kepada 

para tetangga dan teman-teman mereka.  

Sebagai upaya menciptakan citra positif madrasah di tengah 

masyarakat, MIS al-Basyariah memanfaatkan berbagai macam 

keunggulan madrasah terutama keunggulan yang berbasis pendidikan 

agama, hal ini tentunya diimbangi dengan  prestasi-prestasi yang 

diperoleh madrasah dalam pengetahuan-pengetahuan umum. 

Keunggulan-keunggulan tersebut dengan sendirinya akan menciptakan 

citra positif terhadap madrasah sehingga diharapkan minat masyarakat 

untuk memilih pendidikan di MIS al-Basyariah juga semakin meningkat.  

Sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan perolehan peserta 

didik baru, MIS al-Basyariah menerapkan berbagai promosi sebagai 

salah satu strategi dari panitia PPDB. Strategi ini disusun oleh panitia 
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PPDB dengan melibatkan seluruh elemen yang ada di MIS al-Basyariah. 

Strategi promosi dalam meningkatkan perolehan peserta didik baru yang 

diterapkan oleh panitia PPDB terbagi dalam dua metode, yaitu metode 

langsung dan metode tidak langsung.  

1) Metode promosi langsung  

Strategi promosi langsung dilaksanakan panitia PPDB dengan 

cara mendatangi lembaga-lembaga pendidikan setingkat RA/TK pada 

masa-masa penerimaan peserta didik baru untuk mempromosikan MIS 

al-Basyariah. Petugas memperkenalkan MIS al-Basyariah kepada 

anak-anak tamatan TK/RA yang hendak mencari sekolah lanjutan. 

Dalam kunjungan ini, petugas juga menyampaikan berbagai 

keunggulan MIS al-Basyariah, syarat-syarat pendaftaran calon peserta 

didik baru, program-program baru madrasah, dan fasilitas-fasilitas 

yang disediakan bagi peserta didik untuk mendukung kenyamanan dan 

keberhasilan dalam proses pendidikan nantinya.  

2) Metode promosi tidak langsung  

a) Brosur  

MIS al-Basyariah menggunakan brosur sebagai usaha untuk 

mempromosikan dan memperkenalkan madrasah kepada 

masyarakat luas. Pada setiap tahunnya, brosur didesain dan 

dikemas sedemikian rupa sehingga secara visual awal mampu 

menarik minat masyarakat untuk membaca brosur tersebut. Dari 

ketertarikan membaca tersebut diharapkan masyarakat dapat 



 

cxxviii 
 

terpengaruh pola pikirnya untuk menentukan pilihan pendidikan ke 

MIS al-Basyariah. Brosur yang biasanya diedarkan setiap 

menjelang awal tahun pelajaran baru ini memuat tentang profil 

singkat madrasah, waktu/tempat pendaftaran, prosedur 

pendaftaran, persyaratan pendaftaran, informasi tentang fasilitas-

fasilitas yang tersedia, muatan kurikulum madrasah, kegiatan 

ekstrakurikuler, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, akreditasi 

madrasah, dan berbagai keunggulan atau prestasi MIS al-

Basyariah.  

b) Kalender  

Kalender dimanfaatkan sebagai alat promosi kepada 

masyarakat luas oleh MIS al-Basyariah dalam setiap tahunnya. 

Pada kalender tersebut disertakan profil Pondok Pesantren Darul 

Istiqomah dan beberapa jenjang pendidikan yang dikelolanya 

termasuk MIS al-Basyariah. 

B. Analisis Dampak Persuasi Madrasah Ibtidaiyyah Swasta Al-Basyariah 

Pon.Pes. Darul Istiqomah Balong Ponorogodalam Kegiatan PPDB.  

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan 

suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan 

pertumbuhan pribadi peserta didik sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai 

sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, 

yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat 

dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. 
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Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, 

setiap lembaga pendidikan selalu mempunyai bagian khusus yang mengurusi 

bagian humas.  

Konsekuensi dari perkembangan zaman yang selalu dinamis adalah  

munculnya persaingan yang semakin kompetitif dalam dunia pendidikan dan 

tuntutan masyarakat yang semakin berkembang seiring kemajuan pola pikir 

mereka. Untuk menghadapi keadaan tersebut, MIS al-Basyariah menyusun dan 

menerapkan strategi-strategi baru agar mampu mempertahankan eksistensinya 

di tengah masyarakat sebagai lembaga pendidikan Islam yang kompetitif. MIS 

al-Basyariah terus berusaha menunjukkan keunggulan-keunggulan prestasi 

madrasah dengan cara menerapkan pendidikan yang profesional mengikuti 

perkembangan zaman. MIS al-Basyariah senantiasa menghadirkan citra yang 

positif supaya stigma masyarakat yang menomorduakan pendidikan berbasis 

agama (MI) hilang sehingga tidak ada ketakutan ketika memilih jenjang 

pendidikan bagi putra-putri mereka.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, terdapat beberapa lembaga 

pendidikan setingkat SD/MI yang berada di Kecamatan Balong dihentikan 

operasionalnya karena peserta didiknya tidak memenuhi kuota yang ditentukan 

dinas pendidikan dan tidak mampu bersaing secara kompetitif dengan lembaga 

pendidikan lain. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan dalam mencari calon 

peserta didik baru cukup ketat.  
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Strategi pelaksanaan PPDB yang diterapkan MIS al-Basyariah dalam 

menyukseskan program PPDB dilakukan  dengan menggunakan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan terhadap intern/warga MIS al-Basyariah dan 

pendekatan terhadap publik/masyarakat luas. Pendekatan terhadap intern/warga 

MIS al-Basyariah dilakukan dengan menjalin dan meningkatkan hubungan 

yang harmonis antara seluruh warga di lingkup MIS al-Basyariah, meliputi 

pimpinan pondok, kepala madrasah, ustaz/ustazah, seluruh staf madrasah, 

pengurus OPIDS, dan seluruh peserta didik MIS al-Basyariah khususnya, serta 

seluruh peserta didik Pon.Pes. Darul Istiqomah umumnya. Pendekatan intern 

ini dilakukan dengan kegiatan langsung, misalnya dalam rapat madrasah, 

peringatan hari besar keagamaan dan kegiatan tatap muka yang lain.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang strategi persuasi 

madrasah dalam memikat calaon peserta didik baru pada Program Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah 

Ngumpul-Balong tahun pelajaran 2017/2018, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Persuasi panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Madrasah 

Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariyah dalam meningkatkan perolehan peserta 

didik baru pada mulanya sangat sederhana, hanya menggunakan media 

promosi berupa brosur dan spanduk. Pada brosur dan spanduk tersebut 

secara garis besar berisi pengenalan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-

Basyariah, informasi prestasi peserta didik, dan sekaligus berisi informasi 

waktu dan syarat pendaftaran peserta didik baru kepada masyarakat. Seiring 

perjalanan waktu sampai saat ini, menunjukkan bahwa strategi persuasi 

seperti itu belum cukup untuk meyakinkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pendidikan yang terdapat di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-

Basyariah. Melihat persaingan yang semakin ketat antar lembaga 

pendidikan dalam memperoleh peserta didik baru, madrasah melakukan 

beberapa inovasi promosi dan persuasi terutama ketika pelaksanaan PPDB. 

Selain tetap melakukan promosi dan persuasi melalui spanduk, brosur, 

kalender tahunan, sosialisasi ke TK/RA, dan mengadakan even-even dengan 
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sasaran anak-anak usia masuk MI/SD, pihak madrasah memfokuskan pada 

kegiatan-kegiatan pembiasaan terhadap peserta didik dalam hal salat 

berjama’ah, salat dhuha, dan membaca al-Qur’an. Dengan pembiasaan-

pembiasaan tersebut peserta didik diharapkan juga menerapkannya di 

lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga secara tidak langsung para 

peserta didik tersebut tersebut menjadi media promosi dan persuasi terhadap 

konsumen yang nyata bagi Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariah 

dalam jangka panjang. Selain itu, pihak madrasah juga fokus terhadap bakat 

dan minat setiap peserta didik sehingga akan memberikan bimbingan dan 

fasilitas yang menunjang pengembangan bakat dan minat tersebut.  

2. Kegiatan persuasi dan promosi yang dilakukan pihak Madrasah Ibtidaiyyah 

Swasta al-Basyariah dalam memikat calon peserta didik baru pada setiap 

menjelang tahun ajaran baru memberikan dampak yang sangat positif, baik 

dampak secara langsung maupun dampak secara tidak langsung. Dampak 

yang langsung dirasakan adalah perolehan jumlah peserta didik baru pada 

setiap tahunnya yang senantiasa meningkat. Dampak tidak langsung yang 

terjadi adalah citra Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariyah di mata 

masyarakat semakin bertambah positif, karena dewasa ini masyarakat lebih 

cenderung menilai hasil pendidikan peserta didik ketika mereka berbaur di 

masyarakat. Peserta didik Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariyah 

dinilai memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan peserta didik 

yang sekolah dilembaga pendidikan lain, khususnya SD.  
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B. Saran  

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa 

temuan yang kurang ideal, sehingga dengan ketidakidealan tersebut peneliti 

memberikan saran-saran yang dapat digunakan dalam pengembangan lembaga 

untuk kedepanya. Saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:  

1. Lokasi Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariyah yang berada dalam satu 

kawasan dengan tingkat pendidikan lain yaitu R.A, Madrasah Tsanawiyah, 

Madrasah Aliyah, dan SMK akan berdampak pada kekhawatiran orang tua 

terhadap pergaulan peserta didik. Sehingga dengan kondisi tersebut 

hendaknya dari pihak pengurus Madrasah Ibtidaiyyah lebih meningkatkan 

kewaspadaan dalam mengawasi pergaulan peserta ddik terutama di jam 

istirahat. 

2. Hendaknya bagi Madrasah Ibtidaiyyah Swasta al-Basyariyah terus menjaga 

jalinan komunikasi dengan para anggota masyarakat, dengan komunikasi 

berkelanjutan tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi 

perkembangan lembaga itu sendiri. Selain itu, dengan memperbaiki 

hubungan dengan masyarakat, maka ketika suatu waktu terdapat masalah 

yang timbul, akan dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan terjalinya 

hubungan yang baik dengan masyarakat, madrasah juga harus menjalin 

komunikasi dengan pihak lain yang dapat diajak bekerja sama dalam 

mengembangkan lembaga yang lebih berkualitas dalam seluruh aspeknya. 

 

 

 



 

cxxxiv 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggoro, Linggar. Teori dan Profesi Kehumasan. Jakarta: Bumi aksara, 2000. 

Ardianto. 2004. Dasar-dasar Public Relation. Bandung: Remaja Rosdakarya.  

Butterick, Keith. 2002. Pengantar Public Relation Teori dan Praktik. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada.  

Effendy, Onong Uchjana, 1993. Human Relations dan Public Relation. Bandung: 

Mandar Maju.  

Effendy, Onong Uchjana. 1999. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 

Griffin, Emory. A. 2003. A First Look At Communication Theory. USA:McGraw-

Hill.  

Hanafi, Abdillah. 1986. Memasyarakatkan Ide-ide Baru. Surabaya: Usaha 

Nasional.  

https://brawijaya.academia.edu/NurulLatifah. diakses pada Jum’at, 7 April 2017 

pukul 09.00 wib.  

https://muktikomunikasi.blogspot.co.id/2014/03/model-kemungkinan-elaborasi-dalam-

teori.html. diakses pada Jum’at, 7 April 2017 pukul 09.00 wib. 

Jefkins, Frank. 1995. Public Relation. Jakarta: Erlangga.  

Jk, Sutopo.1986. Komunikasi pembangunan dan Komunikasi Kependudukan. 

Surakarta: FISIP UNS. 

Jurnal Universum Vol. 9 No. 2 Juli 2015, 265-274.  

Kadar Nurjaman dan Khoirul Umam, 2012. Komunikasi dan Public Relation. 

Bandung: Balai Pustaka.  

Kottler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Prenhallindo.  

Leon G. Schiffinan and Leslie Lazar Kanuk. 2000. Cunsumre Behaviour. terj. 

Zoelkifli Kasip. 2008. Perilaku Konsumen. Jakarta: Indeks.  

Lincoln & Guba. 1981. Effective Evaluation.  San Fransisco: Jossey-Bass 

Publishers.  

Lofland. 1984. Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and 

Analysis. Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company.  

Lozier, M. W. De. 1976. The Marketing Communication Process. New York: 

McGraw Hill. 

M. Linggar Anggoro dan Estu Rahayu. 2002. Teori dan Profesi Kehumasan serta 

Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.  

https://brawijaya.academia.edu/NurulLatifah
https://muktikomunikasi.blogspot.co.id/2014/03/model-kemungkinan-elaborasi-dalam-teori.html
https://muktikomunikasi.blogspot.co.id/2014/03/model-kemungkinan-elaborasi-dalam-teori.html


 

cxxxv 
 

Mangkunegara,Anwar Prabu. Perilaku Konsumen. Bandung: PT. Refika 

Aditama,2002. 

Moore, Frazier. Humas, Membangun Citra Dengan Komunikas.  Bandung: Rosda 

karya, 2004. 

Mulyana, Deddy, 2009. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja 

Rosdakarya.  

Robert C. Bogdan   &  S.J. Taylor. 1975. Introduction to Qualitative Research 

Methods. New York: John Wiley.  

Robert C. Bogdan, & Sari Knopp  Biklen. 1982. Qualitative Research for 

Education;An introduction to theory and methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc.  

Rogers, Everett M. 1983. Diffusi of Innovations, third edition. New York: Free 

Press.  

Ruslan, Rosadi. 1998. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada.  

--------------------. 2013. Metode Penelitian Public Relation. Jakarta: Rajawali 

Press.  

S, Sutojo. Membangun Citra Perusahaan. Jakarta: PT.Damar Mulia Pustaka., 

2004. 

Sobur, Alex, 2006. Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Sutisna. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset, 2003. 

Sutopo, H. B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret 

University Press.  

W, Littlejohn Stephen dan Karen A. Foss. 2012. Teori Komunikasi. Jakarta: 

Salemba Humanika.  

Zainal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. Manajemen Public 

Relation. Bandung: Pustaka Setia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

cxxxvi 
 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

 Muhamad Rosidin, dilahirkan pada tanggal 19 Juli 1987 di Desa Ngumpul, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ia adalah putra sulung dari 

empat bersaudara, pasangan bapak Wasidi dan ibu Sutiyah.  

 Pendidikannya diawali dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumberejo, lulus 

pada tahun 2000. Kemudian dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di Sekolah 

Menegah Pertama (SMP) Negeri 2 Balong sampai lulus tahun 2003. Pada tahun 

2007, Ia menyelesaikan pendidikan di Madrasah ‘Aliyah (MA) Swasta Darul 

Istiqomah. Pendidikan dasar sampai pendidikan tingkat atasnya ditempuh di 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Setelah lulus dari MA, Ia melanjutkan 

pendidikan tinggi di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Fatahillah Tangerang Selatan, Banten dan 

lulus tahun 2012. Di sela-sela menempuh pendidikan S-1 di STAI Fatahillah, 

tahun 2009 Ia mendapat beasiswa bidik misi Kementrian Agama RI untuk 

menempuh pendidikan pada program studi Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2015. 

Selanjutnya pada tahun 2016 Ia melanjutkan pendidikan S-2 dengan program 

studi Manajemen Pendidikan Islam di Pascasarjana IAIN Ponorogo, lulus tahun 

2019.  

 Saat ini, Ia merupakan tenaga pendidik di MTs. dan MA Darul Istiqomah 

Balong Ponorogo. Selain sebagai pendidik aktif di lembaga tersebut, Ia juga aktif 

memberikan bimbingan belajar di kediamannya.  

 



 

cxxxvii 
 

INTERVIEW GUIDE 

 

Data Informan  

Nama lengkap  : 

Jabatan   : 

Kontak   : 

Riwayat pendidikan  : 

 

Unit Analisis  

A. Unsur-unsur dalam Komunikasi Persuasif  

1. Bagaimana keadaan humas di MIS al-Basyariyah Balong ? 

2. Apa yang mendasari pihak madrasah menyusun berbagai strategi dan 

program dalam kegiatan PPDB ? 

3. Siapa saja yang termasuk persuader dalam membentuk/memengaruhi sikap 

atau melakukan persuasi di MIS al-Basyariyah Balong ? 

4. Apa saja tugas persuader ? 

5. Bagaimana persuader menyampaikan pesan-pesan persuasif terhadap 

komunikan ? 

6. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh persuader ? 

7. Perubahan sikap seperti apa yang ingin dibentuk oleh persuader ? 

8. Siapa yang menjadi sasaran dalam komunikasi persuasif yang dilakukan ? 

9. Pesan-pesan apa saja yang disampaikan dengan cara persuasif ? 

10. Media apa yang digunakan persuader dalam menyampaikan pesan-pesan 

persuasif ? 

11. Bagaimana sikap/tanggapan komunikan setelah menerima pesan-pesan 

persuasif ? 

12. Bagaimana perubahan sikap/perilaku komunikan setelah menerima pesan-

pesan persuasif ? 

13. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi 

dan program humas ? 
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14. Bagaimana langkah antisipasi yang ditempuh apabila strategi dan program 

yang telah ditetapkan tidak sesuai harapan ? 

15. Bagaimana pandangan MIS al-Basyariyah Balong terhadap persaingan 

dengan lembaga pendidikan lain ? 

B. Prinsip-prinsip komunikasi persuasif  

1. Bagaimana tanggapan komunikan terhadap pesan yang disampaikan 

informan ? 

2. Bagaimana keaktifan komunikan dalam mencari informasi yang 

mendukung keputusan dan perilaku ketika pesan disampaikan ? 

3. Sumber informasi apa saja yang digunakan komunikan untuk mencari 

informasi tersebut ? 

4. Bagaimana sikap komunikan terhadap informasi yang bertentangan 

dengan keputusan dan perilaku ketika terjadi komunikasi ? 

5. Apa saja tantangan yang dihadapi persuader ketika menyampaikan pesan 

terhadap komunikan ? 

6. Apakah persuasi dilakukan secara bertahap ? 

 

*Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya sebagai pedoman wawancara.  Sangat memungkinkan 

penulis dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang berkaitan dengan poin-poin 

yang menunjang data penelitian.  

 

 

 

 

 

 


