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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus dikuasai dan 

dikembangkan elemen masyarakat menuntut kemudahan-kemudahan layanan 

di berbagai bidang termasuk layanan di institusi sekolah. Institusi sekolah juga 

memiliki pengguna jasa, yang senantiasa memiliki keinginan-keinginan 

tuntutan untuk kemajuan siswa-siswa yang belajar. Disamping itu teknologi 

telah mengubah pola tuntutan layanan pendidikan oleh para pengguna jasa 

pendidikan. 

Kemajuan dunia teknologi informasi menyebabkan jarak informasi 

antara konsumen dengan produsen barang atau jasa semakin dekat. 

Penggunaan aplikasi komunikasi informasi seperti twitter, facebook, website, 

line, whatapp dalam dunia pemasaran pendidikan menjadi meningkat. 

Pemasaran dunia pendidikan yang meliputi metode, isi dan media mengalami 

perpaduan antara perangkat off line dengan on line. 

Kegiatan pemasaran pendidikan merupakan salah satu usaha menjaga 

eksistensi sekolah atau institusi pendidikan. Hal itu dilakukan dengan berbagai 

cara, diantaranya menggali potensi, keunikan-keunikan yang bisa 

dimunculkan/dibutuhkan dan tentunya memunculkan keunggulan sekolah 

supaya diminati oleh masyarakat. 

Kotler (2006) mengungkapkan yang dimaksud pemasaran merupakan 

suatu proses kepemimpinan dimana individu dan kelompok mewujudkan 

keinginan pemimpin organisasi melalui strategi penciptaan penawaran dan 

merubah nilai produk dengan orang lain. Hal tersebut juga berlaku pada 

pengelolaan pemasaran di dunia pendidikan. 
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Pengelolaan pemasaran bermaksud upaya merencanakan, 

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi, penyelenggaraan kegiatan 

pemasaran di suatu institusi. SMP Islam Al Azhar 21 Sukoharjo terletak di area 

Solo baru, Sukoharjo. Daerah Solobaru Sukoharjo menjadi unik karena 

merupakan kota satelit solo, sementara SMP Al Azhar 21 Sukoharjo terletak di 

area commuter/ penglaju/ daerah sub urban, terletak di ring luar kota. Hal ini 

menjadi daya tarik sendiri karena konsumen bisa berasal daerah perkotaan 

(kota solo) dan lingkar luar sukoharjo dan pedesaan.  

Dalam manajemen pemasaran modern, konsumen adalah “raja”. 

Pelayanan  menjadi tuntutan pelanggan. Pemasaran sekolah swasta menjadi 

unik, karena terletak di pinggir kota dan area sub urban. Daerah sub urban 

adalah area baru perluasan kota yang terdapat jalan-jalan baru untuk area 

penglaju dan tempat tinggal baru. Tuntutan pelayanan ini juga sampai pada 

kompetensi lulusan yang dihasilkan. 

Salah satu persoalan di dunia pendidikan khususnya institusi sekolah 

adalah kurangnya jumlah siswa dari target yang ditetapkan sekolah. Banyak 

sekolah-sekolah yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan penerimaan 

siswa baru. Salah satu sebabnya adalah pengelolaan sekolah tersebut yang 

kurang memperhatikan pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran pendidikan ini 

meliputi metode, isi dan media yang tepat untuk mengembangkan pemasaran 

pendidikan sehingga sekolah diminati oleh masyarakat. 

Sekolah yang diselenggarakan masyarakat (sekolah swasta) banyak 

yang kurang bisa bersaing dengan sekolah negeri, sehingga dari segi 

penerimaan siswa baru tidak memenuhi target. Pengelolaan sekolah yang 

kurang baik dan atau relative sama dalam memenuhi sekolah pelayanan 

minimal dengan sekolah negeri menjadi salah satu penyebab kurangnya jumlah 

siswa. Orang akan memilih menyekolahkan anak ke sekolah negeri. Sebuah 

sekolah akan diminati manakala memiliki daya tarik dan layanan pendidikan 

yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang lain. Persoalan kurangnya 

minat pada sekolah swasta, biasanya juga terjadi karena faktor infrastruktur 

yang kurang lengkap dibanding sekolah negeri.  
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Pentingnya penelitian ini adalah (a) berupaya memberikan sebuah 

gambaran pentingnya pengelolaaan pemasaran pendidikan sekolah, khususnya 

pengelolaan pemasaran pendidikan yang menarik, (b) memberikan masukan 

pemecahan masalah kurangnya minat orang tua siswa menyekolah kesekolah 

tertentu dan (c) memberikan gambaran seberapa kuat teknologi informasi bisa 

mendukung pencapaian target pemasaran jasa pendidikan. 

SMP Islam Al Azhar 21 Sukoharjo merupakan salah satu sekolah 

bervisi keislaman. Tidak seperti kebanyakan sekolah yang kurang terkonsep 

baik pemasarannya, SMP Islam Al Azhar 21 Sukoharjo memiliki konsep 

pemasaran untuk menggarap segmentasi masyarakat ekonomi menengah atas. 

Sekolah tersebut sudah memiliki nama baik tersendiri di sekolah-sekolah 

Islam. Terdapat banyak alasan orang tua siswa mempercayakan pendidikan 

anaknya dibanding sekolah negeri. Keunikan dan keunggulan yang tidak atau 

kurang dimiliki oleh sekolah yang lain bertemu dengan kebutuhan masyarakat 

akan pendidikan yang bermutu dan membentuk karakter anak didik dalam 

nilai-nilai agama yang baik.  

 Berangkat dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian sebagai bagian upaya memberikan masukan kepada semua institusi 

sekolah. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Pengelolaan Pemasaran 

Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi di SMP Islam Al Azhar 21 

Sukoharjo” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana konsep pemasaran berbasis teknologi informasi  di SMP Islam 

Al Azhar 21 Sukoharjo ? 

2. Bagaimana peran manajemen kepala sekolah dalam pemasaran pendidikan 

berbasis teknologi informasi di SMP Islam Al Azhar 21 Sukoharjo? 
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3. Apa faktor-faktor yang pendukung dan penghambat terhadap pemasaran 

pendidikan berbasis teknologi informasi di SMP Islam Al Azhar 21 

Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui konsepsi pemasaran pendidikan berbasis teknologi informasi 

di SMP Islam Al Azhar 21 Sukoharjo 

2. Mengetahui peran manajemen kepala sekolah dalam strategi pemasaran 

pendidikan berbasis teknologi informasi di SMP Islam Al Azhar 21 

Sukoharjo 

3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pemasaran 

pendidikan berbasis teknologi informasi di SMP Islam Al Azhar 21 

Sukoharjo 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan dan 

memperkaya teori pemasaran pendidikan di institusi sekolah 

b. Sebagai referensi yang berkelanjutan terhadap penelitian tentang 

pengelolaan pemasaran pendidikan 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan bagi lembaga penyelenggara pendidikan SMP 

dalam mengembangkan metode, isi dan media pengelolaan pemasaran 

pendidikan 

b. Memberikan masukan bagi SMP Islam Al Azhar 21 Sukoharjo dalam 

hal kebijakan pengelolaan pemasaran pendidikan berbasis teknologi 

informasi. 
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c. Memberikan masukan kepada Yayasan penyelenggara pendidikan dan 

dinas pendidikan dalam memberikan pembinaan kepada SMP-SMP 

khususnya di Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




