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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era global dan pasar bebas saat ini, dunia pendidikan terpengaruh 

dalam atmosfer yang kompetitif. Hal ini tercermin dalam upaya kreatif dan 

inovatif dari pelaku lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi “keunikan 

dan keunggulan” masing-masing lembaga pendidikan, jadi perlu lebih 

banyak dan lebih diminati permintaan dari masyarakat untuk mengambil 

layanan pendidikan. Masuknya akses ke lembaga pendidikan unggulan yang 

sangat baik dan pendirian sekolah negeri / swasta yang menawarkan fasilitas, 

bahkan pada biaya yang relatif terjangkau ikut meningkatkan persaingan di 

dunia pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan Islam. Kegiatan 

pemasaran dalam dunia pendidikan, yang sebelumnya dianggap tabu karena 

mereka berbau bisnis dan lebih berorientasi pada keuntungan, telah dilakukan 

secara terbuka dan terus terang (Imam Turmudzi, 2017). 

Sebuah lembaga pendidikan hendaknya bisa merancang dan 

menetapkan strategi-strategi bauran pemasaran apa yang kira mampu dapat 

meyakinkan pengguna jasa pendidikan, seperti merencanakan program-

program kegiatan yaitu dengan menjabarkan visi dan misi lembaga 

pendidikan, serta melaksanakan rangkaian kegiatan dari program-program 

yang direncanakan secara konsisten dan sistematis (Sarifudin; Maya 

Rehendra, 2019) 

Lembaga pendidikan Islam adalah suatu lembaga atau tempat 

berlangsungnya proses pendidikan Islam yang dilakukan dengan tujuan untuk 
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mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interkasi 

dengan lingkungan sekitarnya sehingga memiliki kekuatan dalam bidang 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Jaya, 

2019). 

Pemasaran merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh 

lembaga pendidikan untuk memberikan kebutuhan konsumen agar merasa 

puas. Penekanan pemberian kepuasan kepada masyarakat merupakan hal 

yang harus dilaksukan oleh setiap lembaga pendidikan, jika lembaga 

pendidikan tersebut menginginkan untuk mampu bersaing dan eksis 

(Mukhtar, 2017). 

Strategi pemasaran menurut Kotler merupakan pendekatan pokok 

yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah di 

tetapkan terlebih dahulu, didalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok 

mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran dan 

tingkat biaya yang di perlukan. Definisi Kotler ini memberikan pemahaman 

pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajarial di mana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan ke inginan mereka dengan 

menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu dengan 

yang lainnya(Khoirul Anam , 2013). 

Istilah pesantren berasal dari kata funduk, yang dalam bahasa arab 

berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi dalam pesantren di 

Indonesia, terutama jawa, pondok pesantren lebih mirip dalam pemondokan 

dalam lingkunganpadepokan, yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak 



3 

dalam bentuk kamar yang merupakan asrama bagi santri. Sementara secara 

etimologis asalnya “pe-santri-an” yang berarti tempat santri. Pondok 

pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan 

pengajaran serta pengembangan ilmu agama dan Islam (Makmun, 2014). 

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam 

yang berada dibawah kepemimpinin seorang atau beberapa kyai dengan ciri-

ciri khas dari masing-masing pemimpin. Pondok pesantren berdiri dan diakui 

masyarakat sejak lama dengan sistem asrama (komplek) atau tinggal menetap 

dilingkungan pondok pesantren, dimana santri menerima pendidikan agama 

melalui sistem pengajian atau madrasah, yang diajarkan langsung oleh ustadz 

dan ustadzah. Agar pondok pesantren dapat tercapai secara efektif dan efisien 

maka diperlukan adanya pengelolaan pemasaran yang baik (Nurtionita, 

2020). 

Pondok pesantren adalah salah satu lembaga yang mampu memberi 

pengaruh yang cukup besar dalam dunia pendidikan, baik jasmani, rohani, 

maupun intelegensi, karena sumber nilai dan norma-norma agama merupakan 

kerangka acuan dan berfikir serta sikap ideal para santri. Fungsi pokok 

pondok pesantren adalah mencetak ulama dan ahli agama (Sanusi, 2012). 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pondok 

pesantren perlu melakukan strategi pemasaran yang baik dengan melakukan 

fungsi-fungsi manajemen dengan baik seperti perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi sehingga pondok pesantren dapat 

terus mengenalkan produk jasa pendidikan terhadap konsumen. Kegiatan 

pemasaran dapat meningkatkan daya saing terhadap lembaga pendidikan lain. 
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Dengan adanya kegiatan pemasaran seperti promosi maka konsumen dapat 

mengetahui dan mengenal lebih jauh produk jasa pendidikan yang 

diinginkan. 

Pondok pesantren Minhajut Thullab adalah salah satu pesantren yang 

melakukan pemasaran lembaga pendidikannya melalui (1) Advertising/iklan 

yang berupa media brosur dan pemasangan baliho di desa-desa (2) dakwah 

yang dilakukan tiga bulan sekali, yaitu pada saat pengajian setiap ahad 

pahing oleh pengasuh pondok pesantren Minhajut Thullab (3) Membuat iklan 

di facebook (Pesantren Minhajjut Thullab Konawe Selatan) membuat iklan di 

instagram (minhajjut_thullab_sultra) dan memiliki channel youtube 

(Minhajut thullab.Official). Fakta lapangan yang ditemukan berdasarkan 

hasil wawancara kepada salah satu ustadzah di pondok pesantren Minhajut 

Thullab menyatakan bahwa : 

“Pesantren Minhajjut Thullab ini atau yang biasa disebut pondok 

Mintul terletak didekat jalan raya desa Andoolo Utama Kec. Buke 

Kab. Konawe Selatan. Pondok ini di dirikan pada 27 April 2008 oleh 

K.H. Moh. Wildan Habibi Arif S.Pd.I, yang memiliki kurang lebih 

230 santriwan dan santriputri kemudian terdiri dari 4 asrama putri 

yakni asrama Darussalam, Al-Khoiriyah, Nurul Jadillah dan Ai-

Roudoh, dan 3 asrama putra yang terdiri dari asrama Al-Manan, Al-

Kihmas dan Aliskandar. Dalam melakukan  pemasaran pondok 

pesantren ini kami melakukan berbagai cara untuk memperkenalkan 

bahwa di Andoolo Utama ini ada sebuah lembaga pendidikan pondok 

pesantren yaitu eee dengan cara melalui dakwah ceramah 3 bulan 

sekali ditempat yang berbeda, mencetak brosur yang kemudian kami 

bagikan dengan wali santri, memasang baliho yang disebar ke desa-

desa lain supaya masyarakat tau kalau pondok sudah membuka 

pendaftaran baru, sedangakan kalau melalui media sosial itu kami 

menggunakan facebook (fb) dan juga instragram (ig). Kami juga 

mempunyai channel youtube khusus kegiatan santri ada silat, hafalan 

kitab, dan hadroh.  Dengan cara itu kami yakin banyak orang tua yang 

minat untuk memondokkan anaknya di pesantren ini” (Ismawati, 

Ustadzah di Pondok Pesantren Minhajut Thullab, 5 November 2020). 
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Terkait penjelasan diatas dan berdasarkan fakta lapangan yang 

diperoleh, peneliti tertarik mengangkat judul“MANAJEMEN 

PEMASARAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN 

MINHAJUT THULLAB DESA ANDOOLO UTAMA Kec. BUKE Kab. 

KONAWE SELATAN.” 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berfokus pada 

manajemen pemasaran lembaga pendidikan di pondok pesantren Minhajjut 

Tullab. Dimana memfokuskan pada manajemen dan strategi pemasaran 

lembaga pendidikan di pondok pesantren Minhajut Thullab. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana Manajemen Pemasaran Lembaga Pendidikan di Pondok  

Pesantren Minhajjut Thullab di desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. 

Konawe Selatan ? 

1.3.2 Bagaimana Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan di Pondok  

Pesantren Minhajjut Thullab di desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. 

Konawe Selatan ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk mendeskripsikan Manajemen Pemasaran Lembaga Pendidikan 

di Pondok Pesantren Minhajut Thullab di desa Andoolo Utama Kec. 

Buke Kab. Konawe Selatan. 

1.4.2  Untuk mendeskripsikan Strategi Pemasaran Lembaga Pendidikan di 

Pondok  Pesantren Minhajjut Thullab di desa Andoolo Utama Kec. 

Buke Kab. Konawe Selatan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih dan keilmuan terhadap pengetahuan tentang manajemen 

pemasaran lembaga pendidikan di pondok pesantren Minhajut Thullab. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini memperoleh gambaran tentang 

manajemen pemasaran lembaga pendidikan di pondok 

pesantren Minhajut Thullab Desa Andoolo Utama Kec. Buke 

Kab. Konawe Selatan. Sehingga dari penelitian ini diharapkan 

memberikan konstribusi yang positif pada lembaga.  

1.5.2.2 Manfaat Bagi Pondok Pesantren Minhajut Thullab 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada kepala yayasan dan ustadz-utadzah tentang manajemen 

pemasaran lembaga pendidikan di pondok pesantren Minhajut 

Thullab. 

1.5.2.3 Manfaat Bagi Penulis 

Sebagai pengalaman dalam penelitian, khususnya 

penelitian yang berkaitan dengan manajemen pemasaran 

lembaga pendidikan. 

1.5.2.4 Manfaat Bagi Peneliti Lain 
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Diharapkan bisa menjadi referensi dalam penelitian 

yang berkaitan dengan manajemen pemasaran lembaga 

pendidikan.  

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian, berikut 

adalah beberapa devinisi operasional yang digunakan: 

1.6.1 Manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh 

hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan 

cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Menurut George R. 

Terry menyatakan, “Manajemen adalah suatu proses yang berbeda 

terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controling yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang di tentukan dengan 

memnggunakan manusia dan sumber daya lainnya”(Herujito, 2001). 

Jadi, manajemen yang dimaksud adalah suatuproses perencanaan, 

pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin segala usaha dari 

anggota organisasi dalam mencapai tujuan pemasaran yang  efektif dan 

efisien di Pondok Pesantren Minhajut Thullab. 

1.6.2 Menurut Kotler pamasaran adalah suatu proses sosial dan manajarial 

yang didalamnya terdiri dari individu dan kelompok untuk 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. (Amrin, 2007) Jadi, pemasaran yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang telah termanajemen 

yang terdiri dari individu maupun kelompok untuk mendapat sesuatu 
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yang mereka butuhkan melalui cara menciptakan, menawarkan ataupun 

mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lainnya. 

1.6.3 Menurut Kotler dan Amstrong, manajemen pemasaran adalah analisis, 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang didesain 

untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran, untuk mencapai sasaran 

perusahaan(Simamora, 2003).Jadi, manajemen pemasaran yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu proses dimana yang berisi 

tentang pemasaran lembaga pendidikan bagi suatu instansi pendidikan, 

yang bertujuan untuk memasarkan lembaga pendidikannya mulai dari 

perencanaan hingga pada saat pelaksanaannya. 


