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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses pembentukan kepribadian yang mandiri 

dalam suatu masyarakat sampai terbentuk suatu budaya yang beradab Sekolah 

Dasar (SD) adalah bagian dari pendidikan dasar yang ditempuh selama enam 

tahun, oleh pemeritah sudah banyak disediakan hampir di setiap desa lebih dari 

satu SD Negeri. Sekolah sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan perlu belajar 

dan memiliki inisiatif untuk semakin meningkatkan kepuasan pelanggan, karena 

pendidikan merupakan proses yang sirkuler yang saling mempengaruhi dan 

berkelanjutan. Salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya 

dan demi kesejahteraan hidupnya”, (pasal 28 c UUD 1945). Dalam 

Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional , bahwa UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Berdasarkan ketentuan dari undang‐undang tersebut maka pemerintah 

berkewajiban untuk menyelenggarakan dan menyediakan pendidikan dasar secara 

merata dan berkualitas. Dalam upaya mutu peningkatan pendidikan secara 

nasional di setiap satuan pendidikan, diarahkan pada upaya terselenggaranya 

layanan pendidikan kepada masyarakat yang salah satunya adalah Penerimaan 

Peserta Didik Baru. Penerimaan peserta didik baru adalah kegiatan yang pertama 

kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya dilakukan 

melalui proses penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan 

kepada calon peserta didik baru. Dengan persyaratan tertentu pengadaan siswa 
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baru ini harus dilakukan secara terorganisir dan terencana secara sistematis 

sedemikian rupa, sehingga perekrutan terhadap calon peserta didik baru 

memenuhi kriteria yang disiapkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Mutu 

pendidikan di sekolah merupakan pilar penting dalam mewujudkan pendidikan 

yang bermutu dan berkualitas.  

Salah satu tugas lembaga pada satuan pendidikan yang merupakan kegiatan 

tahunan adalah melaksanakan dan menetapkan input sebelum melaksanakan 

proses pendidikan dan pembelajaran. Salah satu input yang terpenting adalah 

penetapan "raw input" atau bahan baku, yakni peserta didik. Hal tersebut akan 

dapat diperoleh dengan baik manakala proses penerimaan peserta didik baru dapat 

dilaksanakan secara baik, adil, objektif.  Di era globalisasi seperti ini banyak 

persaingan dari berbagai sekolah untuk menawarkan kualitas terbaik dari 

sekolahnya, terlihat dari beragam promosi dan strategi, apalagi sekolah yang 

berlatar belakang swasta yang dituntut untuk mempunyai kualitas dan daya saing 

yang lebih dibanding dengan sekolah lain. Banyak dari berbagai wilayah sekolah 

swasta akhirnya gulung tikar karena tidak mendapatkan siswa yang mendaftar, 

karena ketidak mampuan sekolah dalam mempertahankan kualitas dan eksistensi 

sekolahnya. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dan manajemen yang bagus untuk 

memperoleh tujuannya. 

Peneliti melaksanakan observasi selama 1 bulan yaitu bulan April 2018. 

Berdasarkan observasi tersebut SD Djama’atul Ichwan adalah SD yang terbilang 

sudah tua, yang berdiri sejak tahun 1922. SD Djama’atul Ichwan banyak orang 

menyebut dengan singkat Sddji hadir ditengah-tengah era yang sangat modern ini. 

Dengan keislaman sebagai dasar pondasi untuk membentuk karakter yang islami 

sesuai dengan ajaran Al-Qur’an juga ilmu-ilmu umum agar para siswa mampu 

bersaing dengan siswa dari sekolah lainnya, sehingga siswa-siswa cerdas dalam 

hal apapun baik dari segi agama dan ilmu umum. Guru-guru yang ramah yang 

selalu dekat dengan siswa agar siswa-siswa dapat belajar dengan ceria. 

SD Djama’atul Ichwan Surakarta merupakan salah satu contoh alternatif 

para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. SD Djama’atul Ichwan 

Surakarta adalah lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang berusaha 
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memberikan pendidikan keilmuwan dengan menekankan aspek keislaman 

didalamnya. Sehingga dengan adanya pendidikan islam, maka akan memberikan 

peran penting dalam proses pemebentukan moral dan kepribadian seorang anak 

yang akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Islam. 

SD Djama’atul Ichwan Surakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan 

swasta yang mendorong anak didiknya untuk cerdas tidak hanya dalam 

keselarasan jasmani dan rohani, melainkan juga manivestasinya sebagian tingkah 

laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Sebagai sekolah swasta 

SD Djama’atul Ichwan Surakarta mempunyai kemandirian dalam melakukan 

pengelolaan terhadap manajemen sumber daya manusia, namun dalam penetapan 

kurikulum tetap mengacu pada peraturan pemerintah yang diberikan tambahan 

kurikulum dari Djama’atul Ichwan yang syarat denagn pelajaran agama Islam. 

Sekolah swasta yang berdiri sudah 90an tahun ini setiap tahunnya banyak calon 

siswa baru yang mendaftar hingga melebihi kuota yang ditentukan. 

Dengan demikian hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang tentang SD Djama’atul Ichwan Surakarta yang 

sudah berkembang selama ini dan diminati masyarakat, serta berusaha untuk 

mengetahui apa yang menjadi strategi dari Kepala Sekolah dan guru-guru dalam 

memasarkan SD Djama’atul Ichwan Surakarta untuk mampu bersaing dengan 

Sekolah Dasar yang lainnya, baik SD Negeri mapun SD swasta lainnya. Rencana 

apa yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, bagaimana 

pelaksaannya, dan apa evaluasi dari strategi yang diterapkan. Berdasarkan 

permasalahan diatas, dalam penulisan proposal ini akan penulis tuangkan dalam 

bentuk judul “MANAJEMEN PEMASARAN PENDIDIKAN SEKOLAH 

DASAR DJAMA’ATUL ICHWAN SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 

2017/2018”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai 

berikut; 

1. Bagaimana perencanaan pemasaran penerimaan peserta didik baru di SD 

Djama’atul Ichwan Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemasaran penerimaan peserta didik baru di SD 

Djama’atul Ichwan Surakarta? 

3. Bagaimana evaluasi pemasaran penerimaan peserta didik baru di SD 

Djama’atul Ichwan Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas maka penelitian 

ini bertujuan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah berikut ini untuk 

mendeskripsikan: 

1. Perencanaan pemasaran penerimaan peserta didik baru di SD Djama’atul 

Ichwan Surakarta. 

2. Pelaksanaan pemasaran penerimaan peserta didik baru di SD Djama’atul 

Ichwan Surakarta. 

3. Evaluasi pemasaran penerimaan peserta didik baru di SD Djama’atul Ichwan 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran tentang manajemen pemasaran dalam peningkatkan penerimaan 

peserta didik dan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya 

dalam pembelajaran manajemen sekolah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan informasi terhadap dunia pendidikan khususnya bagi personil 

sekolah tentang strategi untuk meningkatkan jumlah siswa. 

b. Sebagai masukan kepada kepala sekolah SDDjama’atul Ichwan Surakarta 

Tentang Strategi Kepala sekolah untuk meningkatkan jumlah siswa, 

sehingga dapat meningkatkan citra dan perkembangan pendidikan di 

lembaga tersebut. 

c. Bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang 

serupa. 

 

 

 

 


