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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dengan perjuangan-

perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu dari penjajah tidak selesai 

sampai pada saat kemerdekaan diumumkan secara defacto dan dejure, namun 

tetap berlanjut dengan perjuangan membangun negara yang dicita-citakan 

bangsa, salah satu cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan undang-

undang dasar 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

ialah dengan Pendidikan Nasional. Menurut undang-undang No 20 tahun 2003, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukaan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan proses mengubah tata laku dan sikap seseorang atau 

kelompok dan usaha untuk mendewasakan manusia dengan cara pelatihan 

pengajaran. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka jika 

kita mendapat pendidikan, kita akan mendapatkan kemampuan membentuk 

karakter serta usaha membangun peradaban bangsa yang bermartabat, menggali 

potensi diri serta mengembangkan kemampuan spiritual sesuai keyakinan yang di 

anut. 
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Pemerintah menyelenggarakan proses pendidikan salah satunya dengan 

adanya jasa penyedia layanan pendidikan dari tingkat usia dini hingga perguruan 

tinggi baik milik pemerintah maupun milik lembaga swasta. Persaingan lembaga 

pendidikan baik negeri maupun swasta di era yang semakin menekankan pada 

persepsi lembaga yang berkualitas menjadikan lembaga pendidikan sebagai 

penyedia jasa pendidikan saling berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas 

lembaganya masing-masing. Lembaga swasta agar mendapatkan animo 

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Semakin 

ketatnya persaingan sekolah sebagai jasa pendidikan turut didukung oleh era 

global. Sekolah akan kehilangan animo peserta didik jika pengelola sekolah 

mengabaikan selera masyarakat dan tidak dapat melihat keinginan masyarakat.  

Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan 

managerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui 

penciptaaan penawaran, pertukaran produkyang bernilai dengan pihak lain dalam 

bidang pendidikan. Etika layanan pemasaran dalam dunia pendidikan adalah 

menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukkan watak secara 

menyeluruh. Karena pendidikan bersifat lebih kompleks, yang dilaksanakan 

dengan penuh tanggungjawab, hasil pendidikannya mengacu jauh kedepan, 

membina kehidupan warga negara, generasi penerus di masa mendatang (Imam 

Machali 2015: 397). 

Lembaga pendidikan perlu memiliki keuggulan jati diri untuk 

mempersiapkan persaingan seperti memiliki visi misi, tujuan, program, strategi 

yang terukur, memiliki badan riset untuk melakukan kajian kritis masalah potensi 

kekuatan, kelemahan, kecederungan ke depan, memiliki strategi yang tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu serta memahami strategi yang dipakai 

pihak lain, menguasai sumber-sumber informasi strategis, menguasai lapangan 

persaingan, teknologi dan strategi bersaing, mengetahui secara pasti posisi 

lembaga yang dipimpinnya.  

Upaya  meningkatkan  daya  saing lembaga pendidikan  merupakan  hal 

yang  penting  dan menjadi  keharusan  agar  dapat  menjalankan  

penyelenggaraan pendidikan secara berkesinambungan. Dalam pemasaran jasa 
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pendidikan dan meningkatkan daya  saing sekolah  Hidayat  dan Imam Machali  

(2012: 243-248) mengemukakan  langkah strategi bersaing yang harus 

diperhatikan yaitu; (1) identifikasi pasar, (2) segmentasi pasar dan positioning, 

(3) differensiasi, (4) komunikasi pasar dan pelayanan sekolah. 

Dalam jurnal internasional yang berjudul “Industrie 4.0 Maturity Index 

Managing the Digital Transformation of Companies” (2018) Istilah Industri 4.0 

pertama kali muncul dalam publikasi pada tahun 2011 dan sejak itu telah 

digunakan untuk menggambarkan integrasi luas teknologi informasi dan 

komunikasi dalam produksi industri. Menurut Nisa Dkk dalam jurnal Abdikarya 

(2018: Vol 1), untuk melakukan strategi pemasaran offline dan online di era 

serba digital seperti sekarang ini agar meningkatkan penjualan perusahaan dapat 

melakukan cara-cara seperti berikut; (1) strategi pemasaran offline, untuk strategi 

offline yang sebaiknya tetap dipertahankan, budget promosi meliputi juga 

distribusi flyer atau selebaran. Selebaran yang didesain dengan baik tidak dapat 

digantikan oleh bentuk marketing lainnya jika tujuannya adalah beriklan. 

Pastikan desain dan hasil cetaknya bagus dilihat dan tetap menarik dalam warna 

hitam maupun putih, kemudian pekerjakan tenaga untuk menyebar flyer di 

tempat-tempat yang mungkin didatangi oleh target audiens Anda. Masih banyak 

orang yang peduli dan membaca flyer sehingga untuk tidak melakukannya dapat 

menyebabkan kerugian bagi bisnis Anda. Anda mungkin melewatkan target 

audiens Anda yang memang bukan pengguna aktif internet. (2) strategi 

pemasaran online. Pemasaran internet adalah proses penyusunan komunikasi 

terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk barang 

atau jasa dalam kaitannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia 

melalui media internet. Secara garis besar strategi pemasaran online dapat dibagi 

menjadi 6 langkah, yang bisa disingkat menjadi SISTEM : S – Search and 

research. Melakukan proses pencarian dan riset ceruk pasar dan kompetitor 

Anda, I – Initiate strategy. Tentukan sistem dan strategi yang akan dipergunakan 

untuk menjangkau prospek dan pelanggan, S – Start content engine. Pergunakan 

berbagai konten untuk menarik orang kepada bisnis Anda, T – Traffic. 

Mendatangkan pengunjung ke situs Anda, E – Embrace relationship. Bina 
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hubungan dengan pelanggan melalui berbagai kanal, M – Money. Strategi 

mendatangkan pendapatan dan keuntungan.  

Internet marketing atau e-marketing atau online-marketing) adalah segala 

usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa 

melalui atau menggunakan media Internet atau jaringan www. Online marketing 

merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media 

Internet. Pada awalnya menggunakan halaman-halaman statis berformat HTML 

yang bisa diakses oleh pengguna Internet. Itulah awal dari website yang 

kemudian menjadi semacam 'brosur online' dan bahkan ‘kantor kedua’ bagi 

perusahaan-perusahaan untuk menampilkan jati dirinya ke seluruh dunia. Internet 

marketing atau e-marketing atau online-marketing adalah segala usaha yang 

dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau 

menggunakan media Internet atau jaringan World Wide Web. Produk yang 

dipasarkan bisa produk sendiri atau produk orang lain (affiliasi) dengan 

pembagian komisi dalam jumlah tertentu (sistem persentase). Pelaku internet 

marketing biasa disebut dengan Internet Marketer. 

Berdasarkan observasi peneliti terhadap aktivitas pemasaran jasa pendidikan 

di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, karakteristik pemasaran jasa pendidikan di 

era industri 4.0 ini sebagian masih menggunakan metode pemasaran offline yakni 

dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, membuat brosur. Tantangan dan hambatan 

sekolah dalam memasarkan sekolah di era industri 4.0 ialah masalah sumber daya 

manusia, dimana sebagian besar guru belum banyak yang memanfaatkan media 

sosial seperti di instagram.  

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai salah satu sekolah swasta milik 

persyarikatan Muhammadiyah yang tertua di kota Surakarta berdiri sejak 1 

September 1946, memiliki tantangan untuk mempertahankan kepercayaan 

masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Melihat juga 

yang sedang menjadi trend dunia saat ini yaitu era digital 4.0 sudah merambah ke 

dunia pendidikan, mengharuskan pengelola sekolah untuk dapat mengambil 

langkah yang sesuai untuk menjaga eksistensi sekolah. Saat ini SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta yang terakreditasi “A” tengah menuju menjadi 
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Sekolah Standar Nasional (SSN) atau Sekolah Kategori Mandiri ( SKM ). Dalam 

upayanya itu Sekolah giat berbenah untuk meningkatkan sarana maupun 

prasarana serta meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia ( SDM-nya). Selain 

mengembangkan pola pendidikan berbasis TI (Teknologi Informasi), setiap 

tenaga pengajarnya dituntut untuk meningkatkan kualitasnya, baik melalui 

pendidikan kejanjang lebih tinggi ( S1, S2, atau S3) maupun melalui diklat, 

workshop, training, dsb. 

Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penerimaan peserta didik baru 

yaitu sistem zonasi yang salah satu tujuannya ialah pemerataan sekolah. 

Ketentuan sistem zonasi menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2018 adalah prioritas 

calon peserta didik (SMP dan SMA) yang wajib diterima meliputi: Pertama, jarak 

tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi; Kedua, Surat Hasil Ujian 

Nasional (bagi lulusan SMP); dan ketiga, prestasi akademik dan non-akademik, 

menjadikan calon peserta didik tidak sedikit yang merasa kurang terwadahinya 

mereka di sekolah yang ia inginkan. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian 

bagi pengelola sekolah-sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat dengan sebaik mungkin. Menurut kementerian pendidikan nasional, 

paradigma yang dibangun dalam pendidikan nasional yaitu pendidikan adalah 

suatu gerakan. Pemerintah memang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia, namun seluruh pihak dapat memberikan kontribusi 

dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal, dan pendidikan harus 

disikapi sebagai suatu gerakan yang mengintegrasikan seluruh potensi negeri dan 

peran aktif masyarakat (Renstra Kemendibud 2015-2019). 

Masyarakat dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, 

karena pendidikan muncul pada dasarnya atas kebutuhan masyarakat dan sekolah 

sebagai penyedia layanan jasa pendidikan yang menjadikan masyarakat sebagai 

objek pendidikan serta pendukung dalam dunia pendidikan, karena bukan tidak 

mungkin peran masyarakat dalam terlaksananya pendidikan sangat potensial 

sekali. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dibutuhkan 

pembahasan dalam mencari akar masalah dan alternatif pemecahan yang dapat 

diaplikasikan. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah 
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tersebut dengan judul “Pemasaran Jasa Pendidikan Sebagai Upaya Meningkatkan 

Daya Saing Di Era Industri 4.0 Pada SMA Muhammadiyah 1 Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini  

ialah. 

1. Bagaimana deskripsi karakteristik pemasaran jasa pendidikan untuk 

meningkatkan daya saing di era industri 4.0 yang diterapkan di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta? 

2. Bagaimana deskripsi tantangan atau hambatan yang di hadapi terkait 

pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan daya saing di era industri 4.0 

yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? 

3. Bagaimana deskripsi upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan atau 

hambatan dalam pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan daya saing 

di era industri 4.0 yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini  adalah.  

1. Untuk mendeskripsikan gambaran karakteristik pemasaran jasa pendidikan 

untuk meningkatkan daya saing di era industri 4.0 yang diterapkan di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tantangan dan hambatan pemasaran jasa 

pendidikan untuk meningkatkan daya saing di era industri 4.0 yang 

diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan 

dan hambatan pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan daya saing di 

era industri 4.0 yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritik 

Penelitian tentang pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan daya 

saing di era industri 4.0 yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 
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diharapkan akan memberikan manfaat yaitu mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dalam dunia pendidikan pada umumnya tentang pemasaran jasa 

pendidikan untuk meningkatkan daya saing di era industri 4.0 yang 

diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

2. Manfaat Praktik 

Penelitian tentang pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan daya 

saing di era industri 4.0 yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan, wawasan, 

dan pengalaman bagi peneliti tentang pemasaran jasa pendidikan yang 

diterapkan di sekolah. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

pada peningkatan mutu pendidikan sekolah dalam hal pemasaran jasa 

pendidikan. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan guru dalam 

menciptakan inovasi pemasaran jasa pendidikan sebagai pelaksana 

kebijakan sekolah dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar dengan 

metode yang disesuaikan dengan keadaan siswa. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan masyarakat 

dalam menentukan pilihan sekolah yang bermutu dan berkualitas bagi 

putra-putrinya. 

 

 


