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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1994 tanggal 2 

November 1994 tentang pengesahan “Agreement Estabilishing the World 

Trade Organization” Indonesia secara resmi menjadi anggota WTO dan 

semua persetujuan yang ada didalamnya telah sah menjadi bagian dari 

legislasi nasional. Sebagai anggota WTO Indonesia tidak dapat 

menghindar dari perjanjian liberasasi perdagangan, termasuk perdagangan 

pendidikan (Adam 2015:5). 

Berdasarkan undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah pasal 14 ayat (1,f) salah satu urusan wajib 

pemerintah daerah adalah menyelenggarakan pendidikan. Disisi lain 

munculnya beragam model sekolah didorong oleh tuntutan kebutuhan 

masyarakat terhadap hadirnya sekolah inovatif sesuai dengan harapan 

mereka.  

Di kota Solo sendiri telah berdiri model sekolah-sekolah baru 

dengan mengusung tema-tema tertentu seperti sekolah sekolah program 

khusus, sekolah berbasis multiple intelligent, sekolah berbasis alam, dan 

sekolah asrama. Kemunculan model sekolah-sekolah tersebut hadir dengan  

membawa visi dan misi masing-masing.  

Kotler dalam Wijaya (2012:35) menyebutkan bahwa ada lima 

tren pasar jasa pendidikan yang dapat ditelusuri melalui riset pemasaran 

jasa pendidikan salah satu trennya adalah tren gaya hidup (lifestyle trends) 

yang mana: “Berkaitan dengan minat, aktivitas, dan opini masyarakat. 

Kebutuhan siswa dapat berubah ketika terjadi perubahan lingkungan 

sekolah sehingga merupakan bagian dari program pendidikan yang 

berharga.” 

 Manfaat dari kemunculan beragam model sekolah diantaranya 

yaitu menambah daftar pilihan sekolah inovatif yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan orang tua mendaftarkan anak mereka. Hal ini dikarenakan 
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sekolah-sekolah dengan diferensiasi program lebih menunjukan 

kecenderungan untuk mengutamakan aspek keberpihakan kepada siswa 

berkaitan pengaturan beban belajar, fasilitas belajar, dan kualitas 

pelayanan belajar di sekolah. 

 Disisi lain kehadiran berbagai model sekolah memunculkan 

masalah serius bagi sekolah yaitu persaingan ketat antar sekolah. Bersedia 

atau tidak sekolah harus berusaha keras mempertahankan eksistensi dari 

sekolahnya dalam menghadapi persaingan tersebut. Salah satu persaingan 

yang jelas tampak yaitu bersaing memperoleh input siswa pada masa 

penerimaan siswa baru. Ada sekolah-sekolah yang mengutamakan input 

berdasarkan kualitas dan ada pula yang mengutamakan kuantitas. Ali 

(2012:45) menyatakan bahwa: “kristalisasi persaingan berjalan multi arah 

bukan hanya persaingan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, tetapi 

juga persaingan diantara sesama sekolah swasta ataupun sesama sekolah 

negeri. “ 

Fakta saat ini sekolah-sekolah unggul setiap tahun selalu 

kelebihan jumlah siswa pendaftar sehingga harus melalui proses seleksi 

penerimaan siswa baru. Fenomena di sekolah dasar unggulan yaitu, jauh 

sebelum dibuka pendaftaran siswa baru, orang tua sudah mengantri 

mendaftarkan putra dan putrinya ke sekolah. Kebalikan dari situasi diatas 

banyak sekolah-sekolah dasar baik negeri maupun swata harus gulung 

tikar karena minimnya jumlah siswa mendaftar.  

 Pada situasi demikian kemampuan sekolah dalam mengelola 

bidang pemasaran pendidikan dipertaruhkan supaya dapat memenangkan 

persaingan kompetitif tersebut. Melalui berbagai strategi promosi sekolah 

berusaha mengenalkan program sekolah dalam melaksanakan kegiatan 

pendidikan. Usaha yang dilakukan sebagai bentuk promosi ini, bertujuan 

untuk menarik minat calon siswa baru.  

Terkait strategi promosi penerimaan siswa baru peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Strategi Promosi Penerimaan Siswa 

Baru di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Tahun Pelajaran 

2017/2018. Meski sekolah tersebut belum lama didirikan akan tetapi 
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sekolah telah menentukan sikap untuk membatasi jumlah kouta siswa yang 

diterima di setiap tahun ajaran baru tidak melebihi batas yang sudah 

ditetapkan. Namun, kondisi penerimaan siswa baru di sekolah tersebut 

menunujukan bahwa jumlah siswa yang diterima belum memenuhi 

sebanyak jumlah kuota yang diharapkan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi promosi penerimaan siswa baru di SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Apa saja hambatan dalam menerapkan  strategi promosi penerimaan 

siswa baru di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari tahun pelajaran 

2017/2018? 

3. Apa solusi hambatan dalam penerapan strategi promosi penerimaan 

siswa baru di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari tahun pelajaran 

2017/2018? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan strategi promosi penerimaan siswa baru di SD 

Muhammadiyah Alam Surya Mentari tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan dalam menerapkan strategi promosi 

pendidikan penerimaan siswa baru di SD Muhammadiyah Alam Surya 

Mentari tahun pelajaran 2017/2018. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi hambatan dari penerapan stretegi 

promosi penerimaan siswa baru di SD Muhammadiyah Alam Surya 

Mentari tahun pelajaran 2017/2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat secara teoritis 

dan praktis bagi bidang pendidikan, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai strategi promosi 

penerimaan siswa baru di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari. 

b. Memberikan informasi tentang strategi promosi penerimaan siswa 

baru di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari. 

c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian‐penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi tenaga kependidikan dan penyelenggara program pendidikan 

formal, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan 

khususnya dalam mengimplementasikan starategi promosi 

penerimaan siswa baru. 

b. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian dapat membantu 

meningkatkan pembinaan profesional dalam pengelolaan promosi 

pendidikan di sekolah. 

c. Bagi SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari sebagai objek 

penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagi refleksi 

melakasanakan strategi promosi penerimaan siswa baru agar 

tercapai hasil yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


