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KATA PENGANTAR 

 
Puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 

SWT karena atas anugerah-Nya, buku ini dapat terselesaikan. 

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan 

Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan semua 

sahabatnya yang setia. Ketika baru membaca judul buku ini, 

mungkin pembaca heran dan balik bertanya, “Mengapa 

lembaga pendidikan Islam perlu dipasarkan atau 

di_Marketing_kan?”. Karena selama ini dibenak kita istilah 

marketing hanya digunakan untuk kegiatan di dalam dunia 

bisnis saja. Tetapi sebenarnya, istilah marketing ini tidak hanya 

semata-mata digunakan untuk kegiatan bisnis saja, akan 

tetapi saat ini istilah marketing (pemasaran) sudah digunakan 

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia 

pendidikan.  

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, 

yang merupakan sebuah organisasi jasa sangat perlu 

melakukan pemasaran jasa yang dimilikinya. Pemasaran jasa 

madrasah bukan bertujuan untuk komersialisasi madrasah 

atau mengabaikan  aspek keikhlasan (lillahi ta‟ala) yang 

selama ini menjadi slogan utama penyelenggaraan 

pendidikan Islam. Namun, pemasaran jasa madrasah ini 

merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral 

pengelola madrasah kepada masyarakat Islam, terhadap jasa 

madrasah yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Karena 

saat ini, sangat banyak madrasah yang menghadap persoalan, 

terutama dalam hal memberikan kepuasan kepada para 
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konsumennya. Madrasah saat ini juga menghadapi tantangan 

yang sangat luar biasa dari para “pesaing-pesaing” madrasah, 

baik sesama lembaga pendidikan Islam (sesama MA/MAN 

dan Pesantren), maupun lembaga pendidikan umum, 

misalnya SMA/SMK yang terus berkembang dan diminati 

oleh banyak konsumen.  

Dengan banyaknya lembaga pendidikan yang 

bermunculan tersebut, maka tentu saja akan ada persaingan 

dan masalah yang cukup kompleks dalam mengembangkan 

jasa pendidikan, terutama dalam hal merekrut siswa, mencari 

dana pendidikan, dan sumber daya yang lain. Oleh karena 

itu, pimpinan madrasah harus merubah “image” layanan 

pembelajaran madrasah dengan menyediakan gedung dan 

fasilitas yang layak, guru yang bermutu, serta program 

madrasah yang menarik, sehingga betul-betul bisa 

memberikan rasa senang dan rasa puas kepada siswa  dan 

orang tua siswa khususnya, dan masyarakat pada umumnya. 

Agar semuanya bisa terwujud, maka madrasah harus selalu 

memberikan layanan prima dan fokus kepada konsumen, 

sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kepuasan. 

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memenuhi dan 

memberikan secercah sinar penerang bagi madrasah-

madrasah untuk bisa menyiapkan dan mengembangkan 

madrasah dengan baik. Buku ini dapat dijadikan sebagai 

panduan bagi madrasah khususnya, dalam memberikan 

pelayanan jasa madrasah, sehingga setiap orang yang ingin 

mendirikan madrasah atau bagi yang ingin agar lembaganya 

tetap bertahan, dapat membaca dan menerapkan isi dari buku 

ini.  
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Buku ini menjelaskan tentang fenomena yang secara 

umum dihadapi oleh madrasah, teori-teori tentang pemasaran 

jasa, serta hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan 

pemasaran jasa yang dilakukan oleh MAN di Provinsi Jambi. 

Selanjutnya, penulis paparkan juga implikasi dan 

rekomendasi dari hasil penelitian ini sebagai masukan untuk 

perbaikan madrasah di masa akan datang untuk tetap 

berorientasi kepada kepuasan konsumen. Inilah masalah 

penting yang diungkapkan oleh buku yang ada di tangan 

para pembaca.  

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

lancarnya penerbitan ini, terutama kepada para penulis yang 

buah pikirannya telah penulis kutip guna memperkuat 

argumentasi dan penjelasan dalam uraian materi tentang 

pemasaran jasa lembaga pendidikan Islam.  

Akhirya penulis berserah diri kepada Allah SWT atas 

segala puji dan kebaikan-Nya, dan semoga setiap kesalahan 

dan kekhilafan penulis dimaafkan dan diampuni-Nya. 

Selanjutnya kritik serta saran dari para pembaca, para pakar 

selalu terbuka dan akan penulis terima dengan sebaik-

baiknya untuk kesempurnaan buku ini selanjutnya.  

 

Yogyakarta,   September 2021 

Amiruddin, S.Pd.I, M.Pd.I 
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BAB I 

MANAJEMEN PEMASARAN JASA 

 

Sebelum menjelaskan tentang konsep manajemen 

pemasaran jasa, sangat penting untuk dijelaskan terlebih 

dahulu tentang konsep dasar manajemen, agar mudah untuk 

memahami konsep manajemen pemasaran jasa pendidikan 

Islam secara utuh dan luas. Secara umum dan sederhana 

biasanya manajemen diartikan dengan suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Pengertian ini sangat umum dan tidak asing lagi 

dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia bisnis. 

 

A. Konsep Dasar Manajemen 

Menurut Hasibuan, seperti dikutip oleh Samsu, kata 

manajemen berasal dari kata ”to manage” yang artinya 

mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur 

berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi 

manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan 

”mengatur” maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita, 

yaitu: 1) apa yang diatur, 2) kenapa harus diatur, 3) siapa 

yang mengatur, 4) bagaimana mengaturnya, dan 5) di mana 

harus diatur.  

1) Apa yang diatur. Yang diatur adalah semua unsur 

manajemen yang terdiri dari man, money, method, 

materials, machines dan market (disingkat 6 M).  
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2) Kenapa harus diatur. Pengaturan dilakukan agar 6 M itu 

lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan 

terkoordinir dalam mencapai tujuan yang optimal.  

3) Siapa yang mengatur. Yang mengatur adalah pemimpin 

dengan wewenang kepemimpinannya melalui instruksi 

dan atau persuasif, sehingga 6 M dan semua proses 

manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang 

diinginkannya.  

4) Bagaimana mengaturnya. Cara mengaturnya yaitu 

melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen 

seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian (planning,  organizing, directing and 

controlling).  

5) Di mana harus diatur. Tempat pengaturannya adalah 

dalam sesuatu organisasi seperti sekolah/madrasah atau 

perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Akademi), karena organisasi merupakan alat dan wadah 

(tempat) untuk mengatur 6 M dan semua aktivitas 

proses manajemen dalam mencapai tujuannya.  

 

Pakar lain ada yang berpendapat bahwa akar kata 

manajemen adalah berasal dari bahasa latin, yaitu “ mano” 

yang artinya tangan, menjadi “manus” yang artinya bekerja 

secara berhati-hati dengan mempergunakan tangan, dan 

“agere” artinya melakukan sesuatu. Kalau digabung “mano” 

dan “agere” menjadi “managiere” yang artinya melakukan 

sesuatu berkali-kali dengan mempergunakan tangan. 

Maksudnya dalam bekerja tidak bisa dikerjakan secara 

sendiri-sendiri, tetapi diperlukan orang lain yang bekerja 
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sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang diemban. 

Menurut F.W Taylor dalam Vidya Naik “Management is 

the art of knowing what you want to do and then seeing that it is 

done in the best and cheapest way.” Yang dapat di pahami: 

“Manajemen adalah seni mengetahui apa yang Anda ingin 

melakukan dan kemudian melihat bahwa itu dilakukan 

dengan cara terbaik dan termurah. " 

Menurut Terry dan Franklin manajemen itu adalah satu 

proses yang terdiri dari aktivitas perencanaan, pengaturan, 

penggerakan, dan pengendalian, yang dilakukan untuk 

menentukan dan memenuhi sasaran hasil yang diwujudkan 

dengan penggunaan manusia dan sumber daya lainnya. 

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnellyy manajemen 

adalah proses individual maupun kelompok untuk 

mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

orang lain agar memperoleh hasil yang tidak dapat diraih 

oleh seorang individu saja. 

Definisi manajemen juga dijelaskan dalam Jeffrey A. 

Miles. Management is a process that happens inside of, or as a part 

of, organizations. The term “management” has three different 

definitions: (1) the process that managers follow toaccomplish 

organizational vision, mission, strategies, and goals; (2) a specific 

body of knowledge that examines various methods used by managers 

and organizations; and (3) the individuals in organizations who 

guide and direct the actions of others to accomplish organizational 

goals. Defenisi ini dapat dipahami bahwa manajemen adalah 

proses yang terjadi di dalam, atau sebagai bagian dari, 

organisasi. Istilah "manajemen" memiliki tiga definisi yang 
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berbeda: (1). Proses yang diikuti oleh para manajer mencapai 

visi, misi, strategi, dan tujuan organisasi; (2). Badan 

pengetahuan khusus yang meneliti berbagai metode 

digunakan oleh manajer dan organisasi; dan (3). Individu 

dalam organisasi yang memandu dan mengarahkan tindakan 

orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. 

Stephen P. Robbins & Mary Coulter berpendapat bahwa: 

Operations management is important to organizations and 

managers for three reasons: (1) It encompasses both services and 

manufacturing; (2) it‟s important in effectively and efficiently 

managing productivity; and (3) it plays a strategic role in an 

organization‟s competitive success. Pernyataan ini maksudnya 

adalah manajemen operasi menjadi penting bagi organisasi 

dan manager karena tiga alasan: 1)  membahas layanan dan 

manufaktur, 2) mengelola organisasi secara efektif, produktif 

dan efisien, 3) memainkan peran strategis dalam persaingan 

organisasi yang sukses atau berhasil.  

Lebih lanjut menurut Harold Koontz dan Cyrill O‟ 

Donnell dalam Vidya Naik menjelaskan manajemen adalah: 

“Management is the creation and maintenance of an internal 

environment in an enterprise where individuals, working in groups, 

can perform efficiently and effectively towards the attainment of 

group goals.” Maksud pendapat ini adalah manajemen itu 

penciptaan dan pemeliharaan lingkungan internal dalam 

suatu perusahaan di mana individu, yang bekerja dalam 

kelompok, dapat bekerja secara efisien dan efektif menuju 

pencapaian tujuan kelompok. 
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Dalam perspektif lebih luas, manajemen adalah suatu 

proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien. Berarti 

manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, 

organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. 

Karena itu di dalamnya ada sejumlah unsur pokok yang 

membentuk kegiatan manajemen, yaitu: unsur manusia (men), 

barang-barang (materials), mesin (machines), metode (methods), 

uang (money) dan pasar (market). Keenam unsur ini memiliki 

fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama 

proses pencapaian tujuan secara efektif dan efesien. 

Pendapat berbeda diuraikan oleh Robbins dan Mary 

Coulter, menjelaskan bahwa manajemen adalah aktivitas kerja 

yang  melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap 

pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat 

diselesaikan secara efisien dan efektif. Pendapat ini lebih 

menekankan pada bahwa manajemen mengacu pada proses 

pendayagunaan sumber daya secara efisien. 

Berdasarkan paparan pengertian manajemen di atas 

dapat dipahami bahwa manajemen itu suatu proses atau 

kegiatan untuk mengelola sumber daya yang ada dengan 

melibatkan orang lain sesuai dengan porsinya masing-

masing, baik itu pada tahapan perencanaan, pengorganisasi, 

pelaksanaan sampai pada pengawasannya yang harus 

dilakukan secara cermat dan sistematis untuk mencapai 

tujuan bersama yang telah ditetapkan. 
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Kemudian manajemen itu dijalankan oleh seorang 

manajer yang dalam kerjanya menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen. Henry Fayol, seorang pengusaha Prancis,  

pertama kali menggagas tentang fungsi manajemen 

mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan lima fungsi, 

yaitu perencanaan, penataan, penugasan, pengkoordinasian, 

dan pengedalian.  

Pendapat lain juga mengatakan bahwa manajemen 

memiliki beberapa fungsi, George Terry menyebut fungsi 

manajemen ada empat bagian, yaitu planning, organizing, 

actuating, and controlling (POAC).  

Weihrich dan Kooontz mengatakan bahwa fungsi 

manajemen terbagi menjadi lima bagian, yaitu planning, 

organizing, staffing, leading, and controlling (POSLC). Sudjana 

membagi fungsi manajemen kepada enam bagian, yaitu 

planning, organizing, motivating, conforming, evaluating, and 

developing (POMCED). Luther Gullick membagi fungsi 

menajemen menjadi tujuh bagian, yaitu planning, organizing, 

staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting 

(POSDCRB). Hersey & Blanchard membagi fungsi manajemen 

menjadi empat bagian, yaitu planning, organizing, motivating, 

and controling (POMC).  Dengan demikian, jika 

dikelompokkan paling tidak ada lima model fungsi 

manajemen. Lebih jelas, dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 3. 
Model Fungsi Manajemen Menurut Ahli 

George Terry POAC Planning, Organizing, Actuating, and 
Controlling 

Weihrich & Kooontz POSLC Planning, Organizing, Staffing, 
Leading, and Controlling 

Sudjana POMCED Planning, Organizing, Motivating, 
Conforming, Evaluating, and 
Developing 

Luther Gullick POSDCRB planning, organizing, staffing, 
directing, coordinating, reporting, and 
budgeting 

Hersey & Blanchard POMC planning, organizing, motivating, and 
controling 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat pahami bahwa dari 

beberapa model fungsi manajemen, semua model 

menempatkan perencanaan (planning) sebagai fungsi yang 

pertama. Sebab berhasil atau tidaknya suatu kegiatan atau 

program sangat tergantung dan ditentukan pada proses 

perencanaan yang dilakukan. Dalam perencanaan 

dirumuskan kemana, untuk apa, dan langkah-langkah apa 

saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di 

dalam perencanaan dirumuskan tentang program kerja, 

tujuan dan manfaat program, estimasi biaya program, waktu 

pelaksanaan program, penanggungjawab atau pelaksana 

program, dan sebagainya. Dalam studi kasus ini, teori tentang 

fungsi manajemen yang penulis gunakan yaitu fungsi 

manajemen menurut George Terry, yaitu planning, organizing, 

actuating, and controling (POAC).  

Oleh karena itu, setiap program atau kegiatan wajib 

dimulai dengan perencanaan yang matang, apabila suatu 

kegiatan tidak diawali dengan perencanaan yang matang, 
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boleh dipastikan kegiatan tersebut akan lambat atau bahkan 

akan gagal sama sekali.  Sebab perencanaan itu artinya suatu 

cara pandang yang logis mengenai apa yang dilakukan dan 

bagaimana cara mengetahui apa yang dilakukan ke depan, 

artinya perencanaan itu salah satu karateristiknya yaitu 

berorientasi untuk masa depan. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah yang terdapat dalam Al-Qur‟an Surah Al-Hasyr: 18 

ب َٙ ٰٓب٠َُّ  ٠  َٓ ُٕٛا اٌَِّر٠ْ َِ ْٕظُسْ  ّللٰاَ  ارَّمُٛا ا  ٌْزَ ب َْٔفط   َٚ ذْ  َِّ َِ ارَّمُٛا ٌِغَد    لَدَّ َّْ ۗ   ّللٰاَ  َٚ  اِ

بۗ   َخج١ِْس   ّللٰاَ  َّ َْ  ثِ ْٛ ٍُ َّ  رَْؼ

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang 
telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hasyr: 
18). 

Kalimat “   ٌِغَد ْذ  َِ ب لَدَّ َِ  “ yang artinya: “...memperhatikan apa 

yang telah dilakukan untuk hari esok” pada firman Allah di atas 

dapat ditafsirkan dan dibuktikan bahwa Al-Quran telah 

memperkenalkan teori tentang perencanaan, baik berkaitan 

dengan perencanaan dalam kehidupan di dunia maupun 

untuk kehidupan di akhirat. Inti dari potongan ayat ini adalah 

bahwa perencanaan itu berorientasi untuk masa depan. 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa introspeksilah diri 

kalian sebelum kalian diintrospeksi, dan lihatlah amalan apa 

yang telah kalian simpan untuk bekal hari kiamat. Artinya 

setiap diri harus bisa menata dan menyiapkan diri selama di 

dunia ini untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik.  
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Imam Al-Ghazali  kemudian menafsirkan ayat di 

atas sebagai berikut, yaitu: Bahwa manusia diperintahkan 

untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan kepada Allah SWT, dimana proses kehidupan 

manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang 

sebelumnya (kemarin). Di samping itu kata 

“perhatikanlah” menurut Iman Al-Ghazali mengandung 

makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap 

perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri 

(merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari 

esok. 

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraisy Shihab menafsirkan 

bahwa ayat tersebut berbicara mengenai perencanaan. Beliau 

mengatakan bahwa kata “    غَد ٌِ ْذ  َِ ب لَدَّ َِ ُْٕظْس َْٔفط   ٌْزَ َٚ ”, mempunyai arti 

bahwa manusia harus memikirkan terhadap dirinya dan 

merencanakan dari segala apa yang menyertai perbuatan 

selama hidupnya, sehingga ia akan memperoleh kenikmatan 

dalam kehidupan ini. Di samping itu kata “perhatikanlah” 

menurut Iman Al-Ghazali mengandung makna bahwa 

manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang 

dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) 

untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok. 

Rangkaian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa betapa 

pentingnya seseorang melihat apa yang telah diperbuatnya di 

masa lalu untuk kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. 

Allah senantiasa memberi motivasi kepada manusia untuk 

selalu menanam kebaikan dengan amal shaleh. Dengan 

waktu yang diberikan pada saat ini sudah seharusnya 

manusia selalu berfikir untuk mengerjakan segala hal yang 
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berorientasi pada hal baik. Perlu diingat bahwa penciptaan 

manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah. 

Oleh karena itu, di sinilah letak pentingnya perencanaan 

itu dilakukan oleh setiap individu untuk kebaikannya dimasa 

sekarang dan masa yang akan datang. Apalagi sebuah 

organisasi seperti madrasah yang seluruh aktifitasnya 

menyangkut kebutuhan hidup dan nasib masa depan orang 

banyak, terutama para siswa. Maka kepala madrasah harus 

benar-benar mempunyai dan memahami tentang urgensinya 

perencanaan ini dilakukan. Karena pemimpin yang baik salah 

satu syaratnya yaitu harus mempunyai visi dan misi yang 

jelas dan benar, dan harus mampu pula membangun 

keduanya agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan bersama, 

dan semuanya itu tentu saja juga harus dihasilkan dari proses 

perencanaan bersama  dengan cara yang baik dan matang.  

Selanjutnya, fungsi manajemen kedua yang tidak kalah 

pentingnya yaitu pengorganisasian. Fungsi ini menjelaskan 

tentang  pembagian tugas dalam suatu kegiatan atau 

program. Siapa melakukan apa harus jelas dalam sebuah 

organisasi. Kejelasan tugas individu atau kelompok akan 

melahirkan tanggungjawab. Oleh karena itu seorang 

pemimpin harus memberikan tugas kepada orang-orang yang 

tepat, sesuai dengan kedudukan dan kompetensinya, 

sehingga pekerjaan itu berjalan atau selesai sesuai dengan 

mutu yang diharapkan.  

Samuel Certo menyebutkan bahwa pengorganisasian 

diartikan sebagai proses terciptanya penggunaan secara tertib 

terhadap semua sumber daya yang dimiliki oleh sistem 

manajemen. Secara tertib menekankan bahwa penggunaan itu 
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berdasarkan pada tujuan dan penggunaan sumber daya yang 

benar sehingga tidak menyebabkan pemborosan sumber daya 

dalam pencapaian proses tersebut. Dalam proses 

pengorganisasian, bentuk-bentuk pengorganisasian yang 

dilakukan oleh para manajer di antaranya yaitu: penyusunan 

struktur organisasi, pembagian pekerjaan, menugaskan 

orang-orang untuk mengerjakannya, mengalokasikan sumber 

daya yang dimiliki, dan mengkoordinasikan upaya-upaya 

yang akan ditempuh.  

Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan, proses 

pengorganisasian itu sebagai berikut: (1) Manajer harus 

mengetahui tujuan organisasi yang dapat dicapai, apakah 

provite motive atau service motive; (2) Penentuan kegiatan-

kegiatan; (3) Pengelompokan kegiatan-kegiatan; (4) 

Pendelegasian wewenang; (5) Rentang kendali; (6) Peranan 

perorangan; (7) Tipe organisasi, artinya manajer harus 

menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai; dan 

Struktur, artinya manajer harus menetapkan struktur 

organisasi yang bagaimana yang akan digunakan. 

Fungsi pengorganisasian ini sesungguhnya sangat 

relevan dengan ajaran Islam. Sebelum berkembangnya ilmu 

manajemen modern ini, Islam telah mengatur masalah-

masalah yang berhubungan dengan pengorganisasian, 

terutama sekali yang berhubungan dengan pengelolaan 

personil.  Firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 122 

yang berbunyi:  
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ب َِ َٚ  َْ َْ  َوب ْٛ ُٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ا ا ْٚ ِْٕفُس َ١ ٌِ  
َل  َوۤبفَّخ   ْٛ ْٓ  َٔفَسَ  فٍََ ِِ  ًِّ ُْ  فِْسلَخ   ُو ُٙ ْٕ  َطۤبىِٕفَخ   ِِّ

ا ْٛ ُٙ َّ ١َزَفَم ِٓ  فِٝ ٌِّ ٠ْ ا اٌدِّ ْٚ ِْٕرُز ُ١ ٌِ َٚ  ُْ ُٙ َِ ْٛ ا اِذَا لَ ْٰٓٛ ُْ  َزَجؼُ ِٙ ُْ  ا١ٌَِْ ُٙ َْ  ٌَؼٍََّ ْٚ   ٠َْحرَُز

Artinya:  “Dan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 
semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari 
tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka 
itu dapat menjaga dirinya”. (Q.S. At-Taubah: 122) 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas merupakan 

penjelasan dari apa yang dimaksud oleh Allah SWT 

sehubungan dengan keberangkatan semua kabilah, dan 

sejumlah kecil dari tiap-tiap kabilah apabila mereka tidak 

keluar semuanya (boleh tidak berangkat). Dimaksudkan agar 

mereka yang berangkat bersama Rasul SAW memperdalam 

agamanya melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada 

Rasul SAW. Selanjutnya apabila mereka kembali kepada 

kaumnya memberikan peringatan kepada kaumnya tentang 

segala sesuatu yang menyangkut musuh mereka (agar 

mereka waspada). Dengan demikian, maka golongan yang 

tertentu ini memikul dua tugas sekaligus. Tetapi sesudah 

masa Nabi SAW., maka tugas mereka yang berangkat dari 

kabilah-kabilah itu tiada lain adakalanya untuk belajar agama 

atau untuk berjihad, karena sesungguhnya hal tersebut fardu 

kifayah bagi mereka. 

Apabila ayat ini dikaitkan dengan proses manajemen, 

maka ayat ini menggambarkan bagaimana ajaran Islam 

mengatur pembagian tugas dalam kehidupan. Dijelaskan 

bahwa masing-masing manusia atau kelompok mempunyai 
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kewajiban dan perannya masing-masing, meskipun misalnya 

dalam keadaan perang. Namun Al-Qur‟an tetap 

memerintahkan adanya golongan yang pergi menuntut ilmu 

dan memberikan peringatan kepada mereka yang tinggal. Ini 

merupakan gambaran dari pembagian tugas yang telah 

dicontohkan oleh Al-Qur‟an. Artinya pengorganisasian 

merupakan elemen yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan sebuah organisasi.  

Fungsi manajemen yang ketiga yaitu fungsi pelaksanaan 

(actuating). Pelaksanaan merupakan fungsi pengelolaan yang 

paling utama. Karena kalau dalam fungsi perencanaan dan 

pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-

aspek abstrak proses pengelolaan, sedangkan fungsi 

pelaksanaan (actuating) justru lebih menekankan pada 

kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang 

dalam organisasi. Dalam hal ini, George R. Terry 

mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha 

menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa 

hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai 

sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggota organisasi 

tersebut, karena para anggota itu juga ingin mencapai 

sasaran-sasaran tersebut. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kunci 

keberhasilan dalam fungsi pelaksanaan ini adalah komitmen 

yang tinggi dari setiap individu, kelompok, terutama 

komitmen pemimpin. Komitmen itu biasanya lahir dari 

budaya organisasi yang cinta belajar. Tanpa budaya belajar 

biasanya sulit untuk menumbuhkan komitmen individu 

sebuah organisasi. Kunci tertinggi dari komitmen organisasi 
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adalah berada dipuncak pimpinan. Pimpinan tertinggi harus 

memberikan teladan utama dalam bekerja dengan 

mengedepankan prinsip mulai dari diri sendiri dan tanpa 

pamrih.  

Oleh karena itu, dalam fungsi pelaksanaan yang sangat 

penting untuk diperhatikan oleh pimpinan adalah bahwa 

seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan 

sesuatu jika: 1) Merasa yakin untuk mampu mengerjakannya, 

2) Pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, 3) 

Tidak sedang dibebani oleh masalah pribadi atau tugas lain 

yang lebih penting atau mendesak, 4) Tugas tersebut 

merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan, dan 5) 

Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut terjalin 

dengan harmonis.  

Fungsi manajemen yang keempat adalah pengawasan 

(controlling), dan ini merupakan bagian terakhir dari fungsi 

manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan atau 

diawasi adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengendalian itu sendiri. Masalah-masalah yang sering 

muncul dalam organisasi adalah akibat masih lemahnya 

pengendalian yang dilakukan, sehingga terjadilah 

penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Maka disinilah letak pentingnya 

pengawasan atau pengendalian tersebut.  

Sondang P. Siagian mendefenisikan bahwa pengawasan 

adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. Husaini Usman membedakan antara 
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pengawasan dan pengendalian, yaitu pengendalian adalah 

proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas 

pencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan 

korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Perbedaan antara 

pengendalian dengan pengawasan adalah pada wewenang 

dari pengembang kedua istilah tersebut. Pengendalian 

memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki olehh 

pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, 

sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Jadi 

pengendalian itu lebih luas daripada pengawasan. 

Robert J. Mockler mendefenisikan pengawasan 

manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan 

standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 

perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan 

efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan dari organisasi dan manajemen bisa tercapai. 

Artinya antara apa yang direncanakan, diorganisasikan dan 

dilaksanakan bisa berjalan dengan benar, tanpa ada 

penyimpangan. Kalau pun ada atau terjadi penyimpangan 

maka langsung dilakukan tindakan koreksi terhadap 

penyimpangan tersebut, sehingga tidak menjadi penghalang 
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dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada saat 

perencanaan.   

Lebih lanjut Tani Handoko mengklasifikasi tipe 

pengawasan itu menjadi tiga, yaitu: 

1) Pengawasan pendahuluan (steering controls), yaitu 

pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi 

masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan 

dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi 

dibuat sebelum suatu tahapan kegiatan tertentu 

diselesaikan. Pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan 

agresif, karena sudah mendeteksi terlebih dahulu 

masalah dan cara penyelesainnya sebelum masalah 

tersebut terjadi.  

2) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan (concurent control). Tipe 

pengawasan ini merupakan proses dimana aspek 

tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu, 

atau syarat tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum 

kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi 

semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin 

ketepatan pelaksanaan suatu keinginan.  

3) Pengawasan umpan balik (feedback control), yaitu 

mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah 

diselesaikan. Artinya sebab-sebab penyimpangan dari 

rencana atau standar ditentukan, dan penemuannya 

diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang sama dimasa 

yang akan datang. Jadi pengukuran tipe ini dilakukan 

setelah kegiatan terjadi. 
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Apa yang menjadi alasan, mengapa pengawasan ini 

menjadi fungsi terakhir dari manajemen?, dan apa tujuan dari 

pengawasan ini?. Berikut ada beberapa tujuan pentingnya 

pengawasan dilakukan, yaitu: 

1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, 

penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, 

hambatan, dan ketidakadilan 

2) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, 

penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, 

hambatan, dan ketidakadilan. 

3) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina 

yang telah baik. 

4) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, 

partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. 

5) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 

6) Meningkatkan kinerja organisasi 

7) Memberikan opini atas kinerja organisasi. 

8) Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas 

masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa betapa 

pentingnya posisi pengawasan dilakukan dalam suatu 

kegiatan, karena tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan 

secara sempurna. Apalagi manusia sebagai aktor utama 

dalam suatu kegiatan memiliki rasa jenuh dalam menjalankan 

rutinitas pekerjaannya. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal dari manusia itu sendiri. Oleh 

karena itulah sistem pengawasan harus dibuat dengan sebaik 

mungkin dan komprehensif. Di samping itu, seorang 
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pemimpin juga harus memberikan warning kepada bawahan 

apabila ditemukan situasi kerja yang tidak sesuai lagi dengan 

yang telah direncanakan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan 

yang sesungguhnya adalah mencegah kesalahan dan 

memperbaiki kesalahan.  

Selanjutnya, apabila empat fungsi manajemen di atas 

dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka kendali 

utamanya ada di tangan kepala sekolah atau kepala 

madrasah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(PERMENDIKNAS) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah/Madrasah telah ditetapkan bahwa ada lima 

dimensi kompetensi yang harus dimiliki, yaitu: kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kelima 

kompetensi ini harus melekat dalam diri pribadi kepala 

sekolah/madrasah, agar ia bisa menjadi pemimpin yang 

efektif bagi sekolah/madrasah.  

Terkait dengan posisinya sebagai manajer sekolah, 

kepala sekolah/madrasah memiliki tugas pokok 

memberdayakan seluruh sumber daya untuk merancang, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program-

program sekolah. Untuk mewujudkan peran dan fungsinya 

tersebut, maka kepala sekolah/madrasah paling tidak harus 

memiliki tiga kualifikasi utama sebagai kepala 

sekolah/madrasah, yaitu:  

1) Memiliki sikap yang responsif terhadap kebutuhan dan 

harapan dari para koleganya, menghargai keahlian dan 

keterampilan para gurunya, dan selalu berusaha untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan keahlian koleganya 
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tersebut untuk pengembangan potensi para siswa-

siswinya.  

2) Seorang kepala sekolah/madrasah juga harus selalu 

mencari dan menciptakan forum-forum formal maupun 

informal untuk menguji dan mengelaborasi inisiatif 

kebijakan. Semua itu dilakukan untuk mendorong 

inovasi dan untuk memaksimalkan akseptabilitas dari 

setiap putusan-putusan sekolah/madrasah. 

3) Seorang kepala sekolah/madrasah harus lebih 

menonjolkan keahlian daripada otoritas official , yaitu 

pengambilan keputusan tentang sesuatu harus 

dipertimbangkan berdasarkan pandangan dan pendapat 

mereka yang memiliki pengetahuan dan keahlian 

tentang hal tersebut daripada menggunakan otoritas 

kepemimpinannya.  

 

Lebih lanjut dan rinci tentang kompetensi manajerial 

yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah/madrasah 

meliputi: 

1) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk 

berbagai tingkatan perencanaan. 

2) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai 

dengan kebutuhan. 

3) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara 

optimal. 

4) Mengelola perubahan dan pengembangan 

sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran 

yang efektif. 
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5) Menciptakan budaya iklim sekolah/madrasah yang 

kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya manusia secara optimal. 

7) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah 

dalam rangka pendayagunaan secara optimal 

8) Mengelola hubungan antara sekolah/madrasah dengan 

masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, 

sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah 

9) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan 

peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan 

kapasitas peserta didik. 

10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan 

nasional. 

11) Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan 

prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan 

efisien. 

12) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam 

mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah 

13) Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah 

dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan 

peserta didik di sekolah /madrasah 

14) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan program dan pengambilan 

keputusan. 

15) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran dan manajemen 

sekolah/madrasah 
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16) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah 

dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak 

lanjutnya. 

 

Jadi, sekolah/madrasah akan mencapai performa 

terbaiknya jika dipimpin oleh seorang kepala 

sekolah/madrasah yang kuat, visioner, konsisten, demokratis, 

dan berani mengambil keputusan-keputusan yang strategis. 

Kemudian dia memiliki kemampuan untuk menyampaikan 

gagasan-gagasan besar sekolah/madrasahnya serta prestasi 

para siswa/inya kepada semua anggota organisasi, dan 

mampu mendorong motivasi guru, staf TU dan para 

siswanya untuk selalu dan terus berprestasi dan 

menunjukkan prestasi terbaiknya. Semua warga 

sekolah/madrasah harus bekerja secara serius dan profesional 

serta senantiasa membangun kebersamaan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Guru harus 

mengajar dengan konsisten dan selalu mengembangkan 

strategi yang membelajarkan siswa, serta mampu mendorong 

siswa/inya untuk selalu belajar secara baik dan benar agar 

mendapatkan hasil yang optimal.  

Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa langkah 

strategis yang bisa dicoba, dirancang, dibina, dan 

dikembangkan oleh seorang kepala sekolah/madrasah, yaitu: 

1) Bersama para guru mendesain kelas yang 

multidimensional, sehingga memungkinkan para 

siswa/i mencapai kompetensi minimal untuk target 

mastery learning. Kelas harus memberi peluang kepada 
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siswa/inya untuk mempelajari bahan ajar sesuai batas 

kompetensinya, sehingga tidak ada yang tertinggal 

dalam setiap pokok bahasan yang mereka pelajari 

2) Merancang pembinaan skill guru, baik dalam konteks 

penguasaan bahan ajar dengan tidak hanya menguasai 

substansi materi kurikulum, tetapi juga terus mengikuti 

perkembangan ilmu yang diampunya. 

3) Melakukan pembinaan basic skill keguruan, baik 

perancangan kurikulum, perencanaan pembelajaran, 

strategi dan teknik pembelajaran, yaitu teknik-teknik 

yang membelajarkan siswa, sehingga secara optimal 

mereka dapat mengerahkan seluruh sumber daya yang 

dimilikinya untuk mengembangkan kompetensinya 

4) Melakukan pembinaan tentang manajemen kelas, 

sehingga para guru mampu mengembangkan suasana 

belajar yang partisipatif dan memberdayakan, tidak 

selalu belajar direct teaching, tetapi belajar yang 

memenuhi seluruh kebutuhan siswa, belajar yang 

memberdayakan potensi-potensi siswa, dan belajar yang 

memberi peluang kepada siswa/inya untuk 

mengeksplorasi bahan-bahan ajar, sehingga hasilnya 

bisa optimal. 

5) Melakukan pembinaan kemampuan para guru dalam 

mengevaluasi proses dan hasil belajar, sehingga mereka 

mampu mengevaluasi efektifitas teknik yang 

digunakannya dalam mengembangkan partisipasi para 

siswanya dalam belajar, maupun dalam konteks 

mengukur keberhasilan belajar para siswa/inya, untuk 
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menentukan perlakuan berikutnya, apakah penguatan 

atau pengayaan. 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

betapa kompleksitasnya tugas dan peran sebagai seorang 

kepala sekolah/madrasah. Pekerjaan yang begitu sulit ini 

tidak mampu dikerjakan sendiri oleh seorang kepala 

sekolah/madrasah. Oleh karena itu, kepala 

sekolah/madrasah harus mampu mendelegasikan tugas-

tugas pada orang-orang yang tepat untuk menjalankan visi-

misi sekolah/madrasah. Yang tidak kalah pentingnya adalah 

kepala sekolah/madrasah harus memiliki kemampuan dalam 

mendorong setiap guru dan tenaga kependidikan yang 

dipimpinnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan.  

Untuk mencapai semua itu, kepala sekolah/madrasah 

harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan 

bawahan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

komunikasi, sehingga pada akhirnya tujuan 

sekolah/madrasah bisa tercapai. Dan masih banyak lagi 

bentuk kemampuan yang harus  dimiliki oleh seorang kepala 

sekolah/madrasah, salah satunya lagi adalah kemampuan 

dalam mengelola pemasaran jasa pendidikan yang 

dimilikinya.  

 

B. Konsep Pemasaran Umum dan Pemasaran Islam 

Pemasaran sering kali didengar oleh banyak orang 

sebagai bagian dari penjualan, pembelian, transaksi, 

perdagangan, dan sebagainya. Apakah istilah ini sama 



Amiruddin, Ahmad Husein Ritonga & Samsu 

24 

dengan apa yang dimaksud dengan pemasaran?. Masih 

sangat banyak yang menafsirkan pemasaran dengan tidak 

tepat dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Timbulnya 

beragam penafsiran ini disebabkan karena masih ada yang 

belum tepat memahami makna pemasaran itu. 

Kesalahpahaman ini menimbulkan pandangan yang keliru, 

tidak hanya tentang kegiatan yang terdapat dalam bidang 

pemasaran, tetapi juga tentang tugas seseorang dalam 

pemasaran tersebut. Apabila orang awam berbicara tentang 

pemasaran, maka yang dibayangkannya adalah permintaan 

dan penawaran barang, atau transaksi tawar-menawar 

barang. Oleh sebab itu sangat diperlukan bahasan yang utuh 

tentang pemasaran, agar tidak terjadi kedangkalan dalam 

memaknai pemasaran itu.  

Kata pemasaran sudah tidak asing untuk didengar, dan 

pengertiannya pun sudah banyak didefenisikan oleh berbagai 

ahli. Dalam bahasa Inggris pemasaran dikenal dengan istilah 

marketing, dan biasa digunakan dalam dunia bisnis. Pada 

zaman dahulu pemasaran itu diutamakan untuk tujuan 

penjualan dengan biaya yang menimum. Cara demikian 

berguna bagi individual, dan tidak cocok dalam konsep 

pemasaran karena kurang memberikan kepuasan kepada 

konsumen. Pemasaran itu pada hakikatnya berhubungan 

dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia 

dan masyarakat.  

Menurut Kotler, salah satu dari defenisi pemasaran yang 

sederhana adalah memenuhi kebutuhan secara 

menguntungkan. Lebih lengkap Kotler mendefenisikan 

bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial yang di 
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dalamnya ada individu dan kelompok yang ingin 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tentang 

pemasaran menurut beberapa ahli: 

1) William J. Stanton menyatakan bahwa pemasaran 

adalah sistem total dari kegiatan bisnis untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 

dan mendistribusikan barang-barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan jasa, baik kepada konsumen 

saat ini maupun konsumen potensial. 

2) Johan Backbro dan Hampus Nystrom menyatakan 

bahwa pemasaran merupakan kegiatan penyaluran 

barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan 

konsumen. 

3) Philip dan Duncan menyatakan bahwa pemasaran itu 

meliputi semua langkah yang dipakai atau dibutuhkan 

untuk menempatkan barang yang bersifat nyata ke 

tangan konsumen. 

 

Falsafah pemasaran itu pada awalnya  karena adanya 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu pemasaran 

hendaknya memberikan sumbangan pada perluasan dan 

pemuasan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran 

haruslah merupakan sarana dari organisasi-organisasi untuk 

mengetahui kebutuhan manusia yang tak terpenuhi, barulah 

menjadi peluang usaha, menciptakan pemenuhan kebutuhan 

yang digunakan itu sendiri. Mempertahankan untuk tetap 
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hidup dan memperoleh keuntungan sangat tergantung dari 

kemampuan untuk menciptakan manusia yang selalu 

berubah. 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di 

mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan 

bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Pemasaran 

adalah usaha untuk menyediakan dan menyampaikan barang 

dan jasa yang tepat kepada orang-orang yang tepat pada 

tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi 

dan komunikasi yang tepat. Pemasaran adalah kegiatan 

manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.  

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting 

yang memungkinkan individu dan kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran dengan pihak 

lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. 

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

manajerial. Akibat dari berbagai pengaruh tersebut adalah 

masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, 

dan menukarkan produk/jasa yang memiliki nilai komoditas 

(comodity values).  Dengan demikian pemasaran itu 

merupakan proses pertukaran barang atau jasa dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dengan prinsip 

saling menguntungkan.  
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Pemasaran tidak sekedar kemampuan organisasi untuk 

memproduksi barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen, tetapi organisasi juga harus mengetahui 

bagaimana menyajikan tawaran yang lebih baik di pasar 

sasaran daripada para pesaing lainnya. Karena konsumen 

dapat membeli dari berbagai sumber dengan kebutuhan, 

pilihan dan keinginan yang selalu berubah. Sehingga 

organisasi harus selalu siap menghadapi segala perubahan 

tersebut dan terus-menerus meninjau dan memperbaiki 

penawarannya. Inilah gambaran dari penting pemasaran itu. 

Pemasaran merupakan proses perpindahan barang atau 

jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen tidaklah 

sesederhana namanya, karena jangkauan pemasaran itu 

sangat luas. Berbagai tahapan kegiatan harus dilalui oleh 

barang atau jasa sebelum sampai kepada konsumen. Kalau 

disederhanakan yang menjadi ruang lingkup kegiatan utama 

pemasaran itu sebagai berikut: 

1) Product (produk/jasa), menyangkut pemilihan barang 

atau jasa yang ditawarkan secara tepat. 

2) Price (harga), menyangkut penetapan harga jual 

barang/jasa yang sesuai dengan kualitas barang dan 

dapat dijangkau oleh konsumen. 

3) Place (tempat), menyangkut pemilihan cara 

pendistribusian barang dan jasa sehingga sampai ke 

tangan konsumen 

4) Promotion (promosi), menyangkut pemilihan 

kebijaksanaan promosi yang tepat, sesuai dengan barang 

atau jasa yang ditawarkan.  
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Menurut Kotler dan Keller konsep pemasaran dibagi 

menjadi lima, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep 

penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran 

holistik. 

1) Konsep produksi, yaitu salah satu konsep tertua dalam 

bisnis. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih 

menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak 

dan tidak mahal. Para manajer yang berorientasi pada 

produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi 

produksi yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi 

massal. Orientasi ini masuk akal di negara-negara 

berkembang dengan jumlah penduduk yang melimpah, 

sumber daya manusia dapat diperoleh dengan murah, 

sehingga kegiatan produksi memakan biaya rendah dan 

hasil produksi juga menjadi murah. 

2) Konsep produk/jasa, yaitu konsep produksi 

berpendapat bahwa konsumen menyukai produk/jasa 

yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif 

terbaik. Manajer dari organisasi ini berfokus untuk 

membuat produk/jasa yang unggul dan senantiasa 

memutakhirkannya. Produk/jasa baru tidak akan sukses 

jika tidak didukung oleh harga, distribusi, iklan, dan 

penjualan yang tepat. 

3) Konsep penjualan, yaitu konsep ini beranggapan bahwa 

konsumen dalam bisnis jika dibiarkan tidak akan 

membeli cukup banyak produk organisasi. Karenanya, 

organisasi tersebut harus melakukan upaya penjualan 

dan promosi secara agresif. Konsep ini memerlukan 

kerja keras dan ketekunan dalam memasarkan 
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produk/jasanya, agar produk/jasa yang ada bisa terjual 

dan memenuhi keinginan konsumen. Penjual harus 

berusaha menarik minat pembeli dan meyakinkan 

pembeli bahwa produk/jasanya layak dibeli. 

4) Konsep pemasaran, yaitu konsep  dengan filosofi 

merasakan dan merespon yang berpusat pada 

pelanggan. Tugas pemasaran bukanlah mencari 

pelanggan yang tepat untuk produk/jasa, melainkan 

menemukan produk/jasa yang tepat untuk diberikan 

kepada pelanggan. Konsep pemasaran beranggapan 

bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah 

menjadi lebih efektif daripada bersaing dalam 

menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan 

nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran 

yang  dipilih. 

5) Konsep pemasaran holistik, yaitu konsep yang 

menginginkan adanya pendekatan yang lebih lengkap 

dan komprehensif karena tuntutan zaman yang selalu 

berubah. Konsep yang dibuat harus melebihi  konsep 

terdahulu yang tradisional. Konsep pemasaran holistik 

ini diperbaiki dan dikembangkan untuk memperbaiki 

kesalahan dan kelemahan dalam hal pemasaran oleh 

suatu organisasi. 

 

Dengan demikian, menurut Malcolm, gagasan utama 

pemasaran adalah untuk mencocokkan kemampuan 

organisasi dengan kebutuhan pelanggan untuk mencapai 

tujuan kedua belah pihak. Jika proses pencocokan ini ingin 

dicapai, maka organisasi harus mengembangkan kekuatan, 
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baik dari sifat layanan itu menawarkan atau dari cara 

memanfaatkan layanan ini, untuk memberikan kepuasan 

pelanggan. 

Selanjutnya, Ben M. Anis menyebutkan bahwa: 

Marketing Management is the process of increasing the effectiveness 

and or efficiency by which marketing activities are performed by 

individuals or organizations, (Manajemen pemasaran ialah 

proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari 

kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh 

lembaga). Pengertian di atas mempunyai implikasi yaitu: 

1) Menekankan adanya efektivitas (memaksimalkan hasil 

yang hendak dicapai yang telah ditetapkan lebih dulu) 

dan efisiensi (meminimalkan pengeluaran atau biaya 

yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut). 

2) Manajemen pemasaran ini merupakan suatu proses. 

Penekanan pada efisiensi dan efektivitas erat 

hubungannya dengan produktifitas. Produktifitas 

merupakan kombinasi antara afektivitas dan efisiensi. 

Jika orang ingin menentukan produktifitas, maka ia 

harus mengetahui hasil yang ingin dicapai (ini masalah 

efektifitas), dan sumber-sumber apa yang telah 

digunakan (berdaya guna) serta mendapatkan hasil 

yang maksimal (berhasil guna), inilah efisiensi dan 

efektifitas.  
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Untuk lebih memahami tentang manajemen pemasaran 

ini, berikut pengertian manajemen pemasaran menurut  

beberapa ahli: 

1) Kotler menyatakan bahwa manajemen pemasaran 

sebagai suatu seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

ilmu mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan 

konsumen dengan menciptakan, menyerahkan, dan 

mengkomunikasikan nilai konsumen yang unggul. 

Dalam redaksi yang lain, Kotler mendefenisikan sebagai 

berikut, yaitu: suatu proses analisis, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang 

bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang 

dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

2) Peter R. Dickson menyatakan bahwa manajemen 

pemasaran adalah sebagai kegiatan organisasi yang 

melibatkan pemahaman mengenai kebutuhan konsumen 

dan reaksi konsumen akan hal tersebut.  

3) Sofjan Assauri menyatakan bahwa manajemen 

pemasaran merupakan kegiatan menganalisis, 

merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan 

semua kegiatan yang terkait dengan perancangan dan 

peluncuran produk, pengomunikasian, promosi, dan 

pendistribusian produk/jasa tersebut, serta menetapkan 

harga dan mentransaksikannya dengan tujuan agar 

dapat memuaskan konsumen, sekaligus dapat mencapai 

tujuan organisasi jangka panjang. 

4) Mukhtar Latif mengatakan bahwa manajemen 

pemasaran adalah sebuah seni dan ilmu yang memilih 
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dan membangun hubungan yang menguntungkan 

dengan sasaran pasar. Ini meliputi memberikan, 

menjaga dan meningkatkan pelanggan, menciptakan, 

mengirimkan dan mengomunikasikan nilai mutu 

pelanggan. 

 

Svend Hollensen dalam bukunya yang berjudul 

Marketing Management; A Relationship Approach mengatakan 

bahwa: In the traditional transactional approach, marketing 

management is about planning, coordinating and controlling 

marketing activities that are aimed at satisfying customer needs and 

desires – and receiving money from sales. Pendapat ini dapat 

dipahami bahwa dalam pendekatan transaksional tradisional, 

manajemen pemasaran itu adalah tentang perencanaan, 

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pemasaran 

yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan 

keinginan,  dan menerima uang dari penjualan. 

Oleh karena itu pemasaran itu merupakan kreasi dan 

realisasi dari sebuah standar hidup, di dalamnya mencakup 

beberapa kegiatan, yaitu: 

1) Menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan oleh 

konsumen. 

2) Merencanakan dan mengembangkan sebuah produk 

atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. 

3) Kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan 

harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk 

atau jasa tersebut. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa manajemen pemasaran itu adalah suatu 

kegiatan yang di dalamnya ada  kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian  terhadap 

program yang telah ditetapkan, sehingga seperangkat 

program tersebut bisa direncanakan, dilaksanakan, serta 

dikendalikan dalam proses pertukaran yang saling 

menguntungkan agar tercapai tujuan bersama. Berhasil 

tidaknya suatu usaha, tergantung keahlian mereka dalam 

pemasaran, produksi, maupun bidang lain, serta pada 

kemampuan produsen untuk mengkomunikasikan fungsi-

fungsi tersebut agar organisasi usaha dapat berjalan lancar. 

Selanjutnya, sebagaimana telah dikemukan sebelumnya 

bahwa orientasi dari pemasaran produk atau jasa adalah 

kepuasan konsumen. Pemasaran tujuannya untuk memenuhi 

keinginan (want) dan kebutuhan (need). Adnan memberikan 

defenisi pemasaran sebagaimana rumusan berikut:  

(needs and desire) + (product or service) + (value, satisfaction and 

quality) + (amendment, transaction and relationship) + marketing = 

maximizing satisfaction.  

Maksudnya, berdasarkan rumusan ini, konsumen secara 

alami memiliki kebutuhan dan keinginan (needs and desire). 

Sehingga proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan 

produsen bermuara untuk memenuhi kedua aspek pokok 

tersebut. Kepuasan maksimal itu baru bisa terjadi ketika 

seluruh transaksi pemasaran dapat diselesaikan dengan 

proses yang melibatkan transaksi, hubungan produk atau 

jasa, kemudian dilengkapi dengan nilai, kepuasan dan 

kualitas dari produk atau jasa yang terlibat. 
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 Jika dilihat dalam perspektif Islam, istilah marketing 

atau pemasaran itu tidak pernah ditemukan dalam Al-Qur‟an. 

Namun banyak para ahli yang menganalogikan praktek 

pemasaran tersebut dengan jual beli atau perniagaan.  

Pemasaran itu harus sesuai dengan paradigma ideal yang 

mengacu pada kaidah, ajaran dan sumber hukum Islam itu 

sendiri, yaitu Al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟ dan Qiyas. Oleh karena 

itu, ada beberapa ahli yang telah merumuskan defenisi 

pemasaran syari‟ah (Islamic Marketing) berdasarkan Al-

Qur‟an, Hadits, literatur Islam dan wawancara dengan ulama, 

yaitu sebagai berikut:  “ Keputusan yang bijaksana dalam 

rangka memuaskan kebutuhan pelanggan melalui prilaku 

yang baik, menyuguhkan produk atau jasa yang sehat (halal) 

dengan persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) 

guna mencapai kesejahteraan material dan spritual, dunia dan 

akhirat melalui media iklan yang beretika”.  

Berdasarkan defenisi di atas ada beberapa istilah penting 

terkait dengan pemasaran syari‟ah ini, yaitu: 

1) Kebijaksanaan (Wisdom) atau hikmah. Pengertian 

hikmah adalah memahami Al-Qur‟an (mengenal 

kebenaran dan mengamalkannya), meletakkan sesuatu 

pada tempatnya, dan selalu sederhana. Dalam Islam 

hikmah ini merupakan istilah yang sangat dekat dengan 

strategi. Dan hikmah ini sangat ditekankan oleh Allah 

SWT, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-

Baqarah ayat 269: 
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خَ  ٠ُّْؤرِٝ َّ ٌِْحْى ْٓ  ا ْٓ ۗ   ٠ََّشۤبءُ  َِ َِ خَ  ٠ُّْؤدَ  َٚ َّ َٟ  فَمَدْ  اٌِْحْى رِ ْٚ ُ ا ا  َخ١ْس 

ا بۗ   َوث١ِْس  َِ ٰٓ  ٠َرَّوَّسُ  َٚ  اْلٌَْجَبةِ  اٌُُٚٛا اِلَّ

Artinya: Allah menganugerahkan Al-Hikmah (kefahaman 
yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah) 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-
benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan 
hanya orang-orang yang berakallah yang dapat 
mengambil pelajaran (dari firman Allah). (Q.S. Al-
Baqarah: 269) 

2) Kebutuhan (Needs). Pemasaran Islam itu didasarkan 

pada dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis 

(makanan, tempat, air, dan pakaian) serta kebutuhan 

keamanan. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat At-

Taha ayat 118-119 dan Surat Al-Isra ayat 29: 

 َّْ عَ  اَلَّ  ٌَهَ  اِ ْٛ ب رَُج َٙ َل  ف١ِْ َٚ ٜ أََّهَ ۗ   رَْؼس  ُؤا َل  َٚ َّ ب رَْظ َٙ َل  ف١ِْ َٚ 

ٝ  رَْضح 

Artinya:  Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di 
dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan 
sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan 
tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di 
dalamnya. (Q.S. Thaha: 118-119) 

3) Konsumen muslim (Muslim Consumers‟), yaitu diarahkan 

pada pola konsumsi, gaya hidup dan aturan keuangan 

yang diyakini sesuai dengan hukum-hukum Islam, 

semuanya bersifat heterogen. Konsumen muslim 

berbicara dengan bahasa yang berbeda, memakai gaya 
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berpakaian yang berbeda, mengonsumsi makanan yang 

berbeda.  

4) Pasar (Market). Mekanisme pasar dalam Islam pada 

prinsipnya mematuhi hukum-hukum Islam di semua 

sektor. Produk yang tidak halal atau tidak mematuhi 

prinsip syariah tidak boleh dijual, misalnya 

mengandung daging babi, najis dan sebagainya.  

5) Perilaku yang baik (Good Conduct), perilaku yang etis 

atau perilaku yang layak dan patut.  

6) Halal ( Thayyibat), yaitu mengandung kebajikan, suci, 

aman halal dan produk yang menguntungkan. Hal ini 

dinyatakan dalam firman-Nya pada Surat Al- Baqarah 

ayat 172 dan ayat 168: 

ب َٙ ٰٓب٠َُّ  ٠  َٓ ا اٌَِّر٠ْ ْٛ ُٕ َِ ا ا  ْٛ ْٓ  وٍُُ ذِ  ِِ ب َط١ِّج  َِ  ُْ ُى  ٕ ا َزَشْل ْٚ اْشىُُس َٚ  ِ ْْ  لِِلٰ  اِ

 ُْ ُ ْٕز َْ  ا٠َِّبُٖ  ُو ْٚ ُ  رَؼْجُد

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara 
rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu 
dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 
kepada-Nya kamu menyembah. (Q.S. Al-Baqarah: 
172). 

 

ب َٙ ٰٓب٠َُّ ا إٌَّبضُ  ٠  ْٛ ب ُوٍُ َّّ ل   اْلَْزِض  فِٝ ِِ  ٍ َل ۗ   َط١ِّج ب َح ا َّٚ ْٛ َّجِؼُ  رَز

دِ   ٛ ِٓ   ُخُط ٗ   اٌش١َّْط  ُْ  أَِّ ٚ   ٌَُى ٓ   َػدُ ج١ِْ ُِّ 

Artinya:  Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 
dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah 
kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 
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Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 
nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 168). 

7) Kesepakatan bersama (Mutual Consent), yaitu adanya 

keadilan dan kebebasan dari intervensi pembeli dan 

penjual serta tanpa paksaan. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29: 

ب َٙ ٰٓب٠َُّ  ٠  َٓ ا اٌَِّر٠ْ ْٛ ُٕ َِ ا َل  ا  ْٰٓٛ ُ ُْ  رَأُْوٍ اٌَُى َٛ ِْ َ ُْ  ا ًِ  ث١ََُْٕى ٌْجَبِط ٰٓ  ثِب ْْ  اِلَّ َْ  اَ ْٛ  رَُى

ْٓ  رَِجبَزح   ُْ  رََساض   َػ ُْٕى َل ۗ   ِِّ ا َٚ ْٰٓٛ ُ ُْ  رَْمزٍُ ْٔفَُعُى َّْ ۗ   اَ َْ  ّللٰاَ  اِ ُْ  َوب  ثُِى

ب  ّ  َزِح١ْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29) 

 
8) Kesejahteraan (Wellbeing), yaitu adanya kesuksesan dan 

kesejahteraan. Sebagaiman firman-Nya dalam Surat Al-

Baqarah ayat 201: 

 ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ  ْٓ يُ  َِّ ْٛ ٰٓ  ٠َّمُ َب رَِٕب َزثَّٕ ١َْٔب فِٝ ا  فِٝ َحَعَٕخ   اٌدُّ ِخَسحِ  َّٚ  َحَعَٕخ   اْل 

لَِٕب  إٌَّبزِ  َػرَاةَ  َّٚ

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya 
Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa 
neraka". (Q.S. Al-Baqarah: 201) 
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9) Iklan Etis (Ethical Advertising), yaitu tidak tindakan yang 

menyesatkan, penipuan atau kecurangan dalam iklan. 

Sesuai firman Allah dalam Surat Ali Imron: 77:  

 َّْ َٓ  اِ َْ  اٌَِّر٠ْ ْٚ دِ  ٠َْشزَُس ْٙ ُْ  ّللٰاِ  ثِؼَ ِٙ بِٔ َّ ا٠َْ ٕ ب َٚ َّ َ ١ْل   ث ٍِ ىِٕهَ  لَ
ۤ ٌ  َخَلقَ  َل  اُٚ

 ُْ ُٙ ِخَسحِ  فِٝ ٌَ َل  اْل  َٚ  ُُ ُٙ ُّ َل  ّللٰاُ  ٠َُىٍِّ ْٕظُسُ  َٚ َ٠  ُْ ِٙ ََ  ا١ٌَِْ ْٛ خِ  ٠َ َّ َل  اٌِْم١  َٚ 

 ُْ ِٙ ْ١ ُْ ۗ   ٠َُصّوِ ُٙ ٌَ ُ   َػرَاة   َٚ ١ْ ٌِ َ  ا

Artinya:  Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya 
dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka 
dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak 
mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah 
tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak 
akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan 
tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka 
azab yang pedih. (Q.S. Ali Imron: 77) 

 Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan 

disiplin ilmu pemasaran merupakan bagian dari bentuk 

muamalah yang dibolehkan dalam Islam, sepanjang dalam 

prosesnya itu masih mematuhi peraturan dalam Islam, yang 

tertuang dalam Al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟ dan Qiyas. 

Pemasaran itu merupakan praktek dari muamalah yang 

berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang di dalamnya 

melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mendapatkan manfaat dan nilai proses transaksi yang 

dilakukan.  

Dalam kaidah Ushul Fiqh, praktek pemasaran ini 

relevan dengan ungkapan: 
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َْ ُّ ٍِ عْ ُّ ٌْ اَ  ًّ حَ سْ شَ  لَّ إِ  ُْ ِٙ طِ ْٚ سُ ٝ شُ ٍَ ػَ  ٛ  ل  َل حَ  ََ سَّ حَ  ْٚ اِب  أَ سَ طب  أح

Artinya: “Kaum muslimin terikat dengan kesepakatan yang mereka 
buat, kecuali kesepakatan menghalalkan yang haram dan 
mengharamkan yang halal”. 

Konsep pemasaran Islam ini juga didukung oleh kaidah 

Ushul Fiqh yang lainnya, yaitu:  

  ً ١ْ ٌِ ثَبَحخُ إِلَّ ثِدَ اْْلِ َٚ  ًُّ ٌِْح لَِد ا َِ ؼَب ُّ ٌْ ِط فِٟ ا ْٚ ًُ فِٟ اٌشُُّس  اأْلَْص

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu‟âmalah adalah 
halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang 
melarangnya) 

Jadi konsekuensi logis jika merujuk pada dalil ini, maka 

seluruh praktek pemasaran boleh dilakukan, termasuk 

penerapan strategi-strategi yang melekat pada aktivitas 

tersebut. Misalnya advertising, selling, segmentasi, positioning, 

promotion, targeting, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang 

terpenting untuk dihindari adalah praktek eksploitasi, 

manipulasi, penipuan, dan praktek curang lainnya. 

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang proses 

lahirnya pemasaran Islam dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1: Alur Pemasaran Islam 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemasaran 

dalam Islam itu merupakan rangkaian kegiatan yang 

sesungguhnya dilakukan dalam kehidupan nyata sehari-hari. 

Bahkan pemasaran itu memegang peranan yang sangat 

strategis bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kalau 

ditarik dalam sebuah organisasi atau lembaga, maka akan 

sangat jelas bahwa organisasi atau lembaga tidak akan sukses 

memasarkan produk/jasanya apabila tidak didukung dengan 

strategi pemasaran yang tepat. Oleh karena itu, pemasaran itu 

adalah sebuah upaya untuk mencapai tujuan dalam 

mengembangkan usaha, dan tujuan akhirnya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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Tujuan lembaga atau organisasi untuk dapat menjamin 

kelangsungan kegiatannya, berkembang, dan mampu 

bersaing, dapat terjadi apabila lembaga atau organisasi 

tersebut dapat menjual produk/jasanya dengan harga yang 

menguntungkan pada tingkat kuantitas yang diharapkan, 

serta mampu mengatasi tantangan dari para pesaing dalam 

pemasaran. Untuk itu dibutuhkan orang-orang yang dinamis, 

mempunyai kreatifitas, inisiatif, dan keuletan untuk 

memimpin kegiatan di bidang pemasaran.  

Menurut Riva‟i, dalam prakteknya, setiap kegiatan 

pemasaran itu harus diawali dengan melakukan riset, 

mendesain, menciptakan, memperkenalkan, 

mengkomunikasikan, dan menyerahkannya kepada 

konsumen, baik secara langsung maupun melalui perantara. 

Dengan demikian, pemasaran itu menjadi suatu proses untuk 

memenuhi kebutuhan dan dapat memuaskan konsumen. 

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dalam Islam, 

pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Allah 

SWT, dan harus dilakukan seoptimal mungkin demi 

kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan 

maupun pribadi. Pemasaran dalam Islam itu berfungsi 

sebagai penghubung silaturrahmi antara produsen dan 

konsumen. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits berikut: 

، َحدَّثََٕب ٠ُُُٛٔط،  ُْ ، َحدَّثََٕب َحعَّب ُّٟ بِٔ َِ ُٓ أَثِٟ ٠َْؼمَُٛة اٌِْىْس دُ ْث َّّ َح ُِ َحدَّثََٕب 

ُْٕٗ، لَبَي:  ُ َػ َٟ ّللاَّ ٌِه  َزِض ب َِ  ِٓ ْٓ أََِٔط ْث ، َػ ُّٞ ِس ْ٘ َٛ اٌصُّ د  ُ٘ َّّ َح ُِ لَبَي 

َُ ٠َمُُٛي:  َظٍَّ َٚ  ِٗ ِ َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ْؼُذ َزُظَٛي ّللاَّ ِّ ْْ ٠ُْجَعَظ ٌَُٗ ” َظ ُٖ أَ ْٓ َظسَّ َِ

 ُٗ َّ ًْ َزِح ِٖ، ف١ٍََِْص َْٕعأَ ٌَُٗ فِٟ أَثَِس ُ٠ ْٚ ، أَ ِٗ  ” فِٟ ِزْشلِ
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Artinya:  Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi 
Ya‟qub Al-Kirmaniy, telah menceritakan kepada kami 
Hassan, telah menceritakan kepada kami Yunus,  telah 
berkata Muhammad_ ia adalah Az-Zuhriy_ , dari Anas 
bin Malik radliyallaahu „anhu, ia berkata : Aku mendengar 
Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda : 
“Barangsiapa yang suka diluaskan rizkinya dan 
ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung 
silaturahim”.  (H.R. Al-Bukhari Nomor 2067). 

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa 

seorang muslim harus menjalin silaturrahmi dan mencari 

rezki yang halal. Allah SWT akan memberi rezeki bagi orang 

yang menyambung silaturrahmi antar sesama. Dalam 

masalah jual beli, Islam mewajibkan kedua belah pihak untuk 

bertemu secara langsung agar saling kenal dan pada akhirnya 

akan melahirkan persaudaraan. Orang yang bersaudara 

kecendrungannya akan saling membantu dan bekerja sama 

untuk saling meringankan, baik secara sukarela maupun 

dengan imbalan. Silaturrahmi dalam konsep ini dimaknai 

dengan menyebarkan informasi, komunikasi, dan 

membangun jaringan. Silaturrahmi ini menjadi bukti 

pentingnya strategi pemasaran yang Islami.  

Penjelasan di atas menjadi argumentasi pentingnya 

pemasaran dalam Islam. Dengan pemasaran Islam ini 

kegiatan pemasaran dapat diawasi sehingga tidak 

bertentangan dengan ajaran agama dan dapat merugikan 

konsumen. Pemasaran Islami menjadi garansi bahwa apa 

yang dilakukan itu memang betul-betul untuk memuaskan 

konsumen, atau kedua belah pihak, yaitu produsen (lembaga 

atau organisasi).  
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C. Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan Islam 

Pendidikan dalam perspektif manajemen dapat 

dipahami sebagai proses pelayanan pengetahuan, sehingga 

produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan ialah jasa 

pelayanan ilmu pengetahuan. Sebagai penyedia jasa, lembaga 

pendidikan diharapkan dapat menghasilkan produk yang 

sesuai dengan kebutuhan dan permintaan konsumen 

pendidikan (masyarakat). Tujuan dari konsep strategi 

pemasaran (marketing strategy) dilakukan untuk memprediksi 

permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap output 

lembaga pendidikan.  

Menurut Fandy Tjiptono, bahwa konsep pemasaran 

dalam pendidikan merupakan kegiatan memberikan layanan 

jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara yang 

memuaskan. Pendapat ini, menunjukkan pentingnya lembaga 

pendidikan untuk terus aktif dan kreatif dalam mengelola 

pendidikan agar produksi pengetahuan yang dihasilkan 

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman 

sebagaimana harapan masyarakat. Oleh karena itu, secara 

sederhana segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang 

diberikan oleh lembaga pendidikan kepada konsumen, inilah 

yang disebut dengan istilah jasa.  

Jasa merupakan suatu fenomena yang sangat rumit 

untuk dipersepsikan ke dalam satu bentuk, karena jasa 

mempunyai banyak arti dan ruang lingkup. Dari pengertian 

yang paling sederhana, yaitu hanya berupa pelayanan dari 

seseorang kepada orang lain, bisa juga diartikan sebagai 

keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh manusia, baik 

yang dapat dilihat (explicit service), yang bisa dirasakan 
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(implicit service) sampai pada fasilitas-fasilitas pendukung 

yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-benda 

lainnya. 

Sebagai salah satu bentuk produk, jasa dapat 

didefenisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya 

yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) 

dan tidak bisa menghasilkan kepemiliki sesuatu. Jasa adalah 

intangible, misalnya kenyamanan, hiburan, kecepatan, 

kesenangan, kesehatan, dan jasa juga perishable (jasa tidak 

mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau 

dikonsumsi pada saat diperlukan). 

Dalam konteks pendidikan, manajemen pemasaran 

bukan merupakan kegiatan bisnis agar madrasah 

mendapatkan siswa, tetapi merupakan bentuk tanggung 

jawab madrasah kepada masyarakat luas tentang jasa 

pendidikan yang telah, sedang dan akan dilakukan. Artinya 

manajemen pemasaran jasa pendidikan menjadi keharusan 

bagi madrasah untuk melakukannya. Karena dalam 

manajemen pemasaran jasa pendidikan tujuannya adalah 

semata-mata berorientasi kepada peserta didik, yaitu 

merealisasikan kepuasan mereka, dengan mewujudkan 

harapan-harapan mereka. 

Brubacher menyatakan ada dua landasan filosofi dalam 

membangun dunia pendidikan, yaitu landasan epistemologis, 

dimana lembaga pendidikan harus berusaha untuk mengerti 

dunia sekelilingnya, memikirkan sedalam-dalamnya masalah 

yang ada di masyarakat, dimana tujuan pendidikan tidak 

dapat dibelokkan oleh berbagai pertimbangan dan kebijakan, 
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tetapi harus berpegang teguh pada kebenaran. Sedangkan 

landasan politik adalah memikirkan kehidupan praktis untuk 

tujuan masa depan bangsa karena masyarakat kita begitu 

kompleks sehingga banyak masalah pemerintahan, industri, 

pertanian, perbankkan, tenaga kerja, bahan baku dan 

sebagainya yang perlu untuk dipecahkan oleh tenaga ahli 

yang dicetak oleh lembaga pendidikan, dimana lulusan yang 

bermutu diolah dan  dihasilkan oleh tenaga pendidik yang 

bermutu. 

Oleh karena itu, pemasaran jasa pendidikan merupakan 

salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan lembaga 

pendidikan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

untuk berkembang, dan mendapatkan laba (biaya). Kegiatan 

pemasaran jasa pendidikan juga harus dapat memberikan 

kepuasan kepada konsumennya, jika menginginkan usahanya 

berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang 

baik terhadap lembaga pendidikan. Pemasaran jasa 

pendidikan itu mencakup usaha lembaga pendidikan yang 

dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang 

perlu dipuaskan, menentukan produk yang hendak 

diproduksi, menentukan harga produk yang sesuai, 

menentukan cara promosi dan bagaimana proses 

produksinya.   

Maka lebih lanjut menurut Imam Machali dan Ara 

Hidayat, mengatakan bahwa dalam konteks implementasi 

pemasaran jasa pendidikan ini strategi Marketing Mix (bauran 

pemasaran) memiliki beberapa unsur yang sangat penting 

dan dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga bisa 

memenangkan persaingan antar lembaga pendidikan dan 
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memuaskan konsumen. Unsur-unsur utama yang terdapat 

dalam marketing mix (bauran pemasaran) ini dikenal dengan 

istilah 7P, yaitu: product (produk), price (harga), place 

(tempat/lokasi), promotion (promosi), people (sumber daya 

manusia), physical evidence (bukti fisik/sarana) dan process 

(proses/layanan yang diberikan). Adapun uraian teoritis 

secara singkat dan pembahasan hasil studi kasus mengenai 

aspek 7P ini, dapat penulis uraikan sebagai berikut: 

 

1. Product (Produk) Jasa Madrasah 

Produk/jasa pendidikan merupakan segala sesuatu 

yang ditawarkan atau diberikan oleh sekolah/madrasah 

kepada para konsumennya, dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumennya tersebut. Adapun 

bentuk produk/jasa utama yang bisa ditawarkan dan 

diberikan oleh madrasah kepada konsumennya adalah 

produk/jasa dibidang akademik (kurikulum). Di samping itu, 

madrasah juga harus bisa membuat produk/jasa layanan 

pendidikan lebih bervariasi, seperti kegiatan olah raga, 

kesenian, keagamaan dan bentuk kegiatan lain yang bisa 

menambah kualitas madrasah, sehingga itu bisa menjadi daya 

tarik bagi para konsumennya. Menurut Imam Machali dan 

Ara Hidayat, produk dalam konteks jasa pendidikan 

madrasah adalah segala jasa yang diberikan kepada para 

konsumen, bisa dalam bentuk reputasi (nama baik madrasah), 

prospek, dan macam-macam pilihan program lain yang 

terdapat di dalam madrasah. 
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2. Price (harga) Jasa Madrasah 

Harga atau tarif jasa pendidikan yaitu sejumlah uang 

yang harus dibayar oleh para peminta jasa pendidikan, atau 

dengan kata lain tarif atas tawaran yang dibeli oleh pasar 

sasaran. Misalnya uang registrasi pada setiap awal semester, 

uang SPP, biaya praktikum, sumbangan pembangunan, dan 

biaya lain yang terkait dengan layanan jasa yang diberikan 

oleh lembaga pendidikan kepada konsumen. 

Secara sederhana harga jasa madrasah adalah sejumlah 

biaya yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh 

konsumen madrasah kepada pihak madrasah untuk 

mendapatkan suatu produk/jasa madrasah yang telah 

ditawarkan atau diberikan oleh madrasah. Penentuan dan 

penetapan harga jasa madrasah ini sangat penting 

dipertimbangkan dengan matang oleh pihak madrasah 

dengan tetap memperhatikan kwalitas jasa, konsumen yang 

dituju, dan suasana pasar madrasah. Karena dengan 

penetapan harga yang baik, dapat memberikan keunggulan 

bagi madrasah dalam memasarkan jasa pendidikan 

madrasahnya.  

Di era saat ini, bagi konsumen madrasah, murah atau 

mahalnya harga jasa yang tawarkan sangat relatif, tergantung 

pada kwalitasnya. Artinya dengan dengan harga jasa 

madrasah yang murah bukan berarti konsumen akan 

langsung mau menerima atau membeli jasa tersebut, akan 

tetapi konsumen akan tetap memperhatikan kwalitas jasanya. 

Apalagi kalau harga jasa madrasah yang mahal tanpa 

dibarengi oleh kwalitas jasa yang baik, tentu saja konsumen 

akan sangat berat untuk membelinya. Biasanya, apabila ada 
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madrasah yang berani menetapkan harga jasa madrasah yang 

mahal, maka sudah dipastikan dibarengi dengan kualitas jasa 

yang baik dan sudah teruji jasa yang diberikannya.  

Adapun Jenis harga jasa madrasah yang biasa 

ditawarkan dan ditetapkan oleh madrasah, misalnya uang 

SPP, investasi bangunan, biaya ekstrakurikuler, biaya 

praktikum dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan oleh 

madrasah.  Semakin banyak kegiatan dan tantangan untuk 

meningkatkan prestasi madrasah, tentu saja semakin banyak 

pula biaya yang dibutuhkan oleh madrasah.  

 

3. Place (Lokasi/Tempat) Jasa Madrasah 

Jika berbicara tentang lokasi madrasah, berarti 

berhubungan dengan dimana tempat gedung madrasah itu 

berdiri atau berada, serta tempat dilakukannya semua 

aktifitas madrasah. Letak lokasi madrasah sedikit banyak 

menjadi pertimbangan bagi calon konsumen dalam 

menetapkan pilihannya. Tentu saja, lokasi madrasah yang 

strategis, tenang, aman, serta aksesnya mudah untuk 

dijangkau, menjadi salah faktor daya tarik tersendiri untuk 

dipilih oleh calon konsumen madrasah. Apalagi kalau 

dibandingkan dengan sekolah/madrasah lain yang lokasinya 

kurang strategis, jauh, kurang nyaman karena di tengah 

keramaian, aksesnya pun sulit, ditambah lagi ada unsur-

unsur mistiknya, misalnya dekat dengan pemakaman, 

tempatnya dikenal seram dan sebagainya.  

Hasil penulisan ilmiah menunjukkan bahwa ternyata 

faktor daya tariknya adalah produk/jasa madrasahnya sangat 

baik dan bahkan ada yang sudah teruji. Sebaliknya, ada juga 



Manajemen Pemasaran Jasa Lembaga Pendidikan Islam 

49 

madrasah yang secara lokasi cukup bagus dan strategis, 

misalnya berada di tengah kota, bisa diakses dengan 

transportasi umum, lokasinya yang nyaman karena tidak 

berada di dekat keramaian, tetapi madrasah tersebut tetap 

kurang diminati oleh konsumen madrasahnya. Lebih 

ironisnya lagi, jika calon konsumennya tersebut berada di 

sekitar lokasi madrasah tersebut. Kondisi ini, sesungguhnya 

apa yang terjadi dan apa masalah madrasah ini sehingga 

kurang atau bahkan tidak diminati oleh konsumennya. 

 

4. Promotion (Promosi) Jasa Madrasah 

Promosi jasa madrasah adalah suatu proses penyebaran 

informasi, mempengaruhi atau membujuk, mengingatkan 

konsumen terhadap produk/jasa madrasah agar konsumen 

bersedia menerima, membeli dan loyal terhadap produk/jasa 

yang ditawarkan oleh madrasah. Promosi merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan program pemasaran jasa 

madrasah. Karena sebaik apapun program madrasah, tetapi 

konsumen belum pernah mengenalnya atau belum yakin 

bahwa produk/jasa madrasah tersebut akan berguna bagi 

mereka, maka mereka pun akan ragu untuk bergabung 

dengan madrasah tersebut. 

Bentuk kegiatan promosi yang bisa dilakukan oleh 

madrasah adalah dengan cara menggunakan iklan di media 

elektronik dan media cetak, misalnya: TV, Radio, Internet (FB, 

Twitter, WA), Surat Kabar, Majalah, Baliho, Brosur, dan lain-

lain.  

Adapun yang dipromosikan tersebut adalah ketika ada 

event-event tertentu, ada prestasi yang diraih, atau kegiatan-
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kegiatan rutin yang dilakukan oleh madrasah, misalnya 

gotong royong, pelaksanaan upacara dan senam, dan 

sebagainya. Cara lain yang juga bisa dilakukan oleh madrasah 

adalah melalui keterlibatan para alumni untuk selalu 

mempromosikan almamaternya kepada masyarakat, hal ini 

sangat memberikan dampak yang sangat signifikan, karena 

masyarakat lebih percaya dengan kesaksian orang-orang yang 

pernah terlibat di dalamnya. Cara lain yaitu promosi secara 

langsung ke tengah-tengah masyarakat, misalnya 

mengadakan Bakti Sosial, Safari Dakwah Ramadhan, dan 

sosialisasi ke sekolah-sekolah yang berada di bawah MAN. 

 

5. People (SDM) Madrasah 

People yang dimaksud dalam studi kasus ini ialah 

segenap sumber daya manusia/orang yang berperan secara 

aktif dalam memberikan dan menyajikan jasa madrasah 

untuk mempengaruhi keinginan para konsumen madrasah. 

Secara sederhana people adalah semua orang yang ikut 

berpartisipasi dalam proses penyampaian jasa madrasah, 

misalnya kepala madrasah, guru, dan tata usaha. Jadi semua 

sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh seluruh warga 

madrasah memiliki efek yang luar biasa terhadap cara 

pandang para konsumen madrasah dan penentu utama 

berhasil atau tidaknya penyampaian jasa madrasah. Karena 

people merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung 

dengan konsumen madrasah. Di tangan merekalah penentu 

berhasil atau tidaknya produk/jasa itu diterima oleh para 

konsumen madrasah. Dengan demikian, SDM madrasah 

(guru dan pegawai tata usaha) harus betul-betul profesional 
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dibidangnya masing-masing. Bagi guru, tentu harus memiliki 

kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi pendidik, 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Sedangkan 

pegawai tata usaha harus benar-benar orang-orang yang ahli 

dalam bidang administrasi.  

 

6. Physical Evidence (Bukti Fisik) Jasa Madrasah 

Bukti fisik jasa madrasah yaitu semua sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh madrasah yang berfungsi 

sebagai tempat diprosesnya semua jasa madrasah. Dalam 

teori marketing mix (bauran pemasaran), physical evidence 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, model gedung dan 

denah lokasi gedung, misalnya ruang belajar, gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga, dan 

sebagainya. Kedua, bukti pendukung yaitu nilai tambah yang 

bila berdiri sendiri tidak akan berperan apa-apa, seperti rapor, 

catatan siswa dan lain-lain. 

Jadi sarana fisik madrasah merupakan komponen 

sentral dalam keberlangsungan suatu madrasah. Faizin juga 

menegaskan bahwa pada lembaga pendidikan, gedung atau 

bangunan dengan segala sarana dan fasilitas pendukungnya, 

dapat dikatakan sebagai physical evidence. 

Oleh karena itu, ketersediaan sarana prasarana 

madrasah sangat berkontribusi besar terhadap ketertarikan 

calon konsumen untuk memilih madrasah tersebut sebagai 

tempat belajarnya. Bagi calon konsumen, ketersediaan sarana 

prasarana madrasah menjadi bukti permulaan, bahwa 

madrasah ini siap untuk menerima dan memproses dirinya. 
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Karena tidak bisa dinafikan, bahwa belajar yang baik dan 

efektif itu sangat membutuhkan fasilitas pendukung yang 

memadai, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas 

olah raga dan seni, dan sebagainya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa betapa besar pengaruh keberadaan 

sarana prasarana bagi kelangsungan sebuah madrasah, 

karena itu menjadi salah satu tolak ukur kesiapan madrasah.   

 

7. Process ( Proses) Jasa Madrasah 

Secara sederhana, defenisi proses adalah tata cara dalam 

sebuah rangkaian aktifitas yang tujuannya untuk 

menyampaikan jasa dari produsen kepada konsumen. Dalam 

konteks pendidikan, proses adalah semua aktifitas yang 

mempengaruhi terhadap segala aktifitas pembelajaran di 

sekolah/madrasah guna tercapainya jasa dan tujuan yang 

diinginkan. Dengan demikian, sangat perlu kiranya untuk 

selalu diperhatikan dan ditingkatkan proses yang terjadi 

dalam penyaluran jasa  dari madrasah kepada konsumen, 

yaitu kegiatan belajar mengajar dari guru kepada siswa. 

Harus dipastikan bahwa kualitas jasa atau proses pengajaran 

yang diberikan oleh guru sudah benar-benar bermutu. Oleh 

karena itu, manajemen lembaga pendidikan harus selalu 

memperhatikan kualitas guru dalam proses pembelajarannya, 

karena proses belajar yang baik sangat menunjang 

keberhasilan pemasaran dan pemuasan konsumen.  

Di samping itu, perlunya manajemen pemasaran 

institusi pendidikan itu menurut Kotler & Fox adalah karena 

lembaga pendidikan perlu menerima sumber daya tertentu 

untuk menawarkan layanan mereka kepada orang lain. 
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Dalam menjalankan programnya, sekolah dan perguruan 

tinggi  sangat bergantung pada pembayaran uang sekolah, 

pembayar pajak (untuk lembaga-lembaga publik), 

sumbangan, dan hibah untuk dukungan keuangan; pada 

siswa dan klien lain sebagai penerima layanan lembaga; dan 

pada administrator, staf pengajar, dan staf sebagai penyedia 

layanan pendidikan dan layanan lainnya yang menjadi dasar 

lembaga ini didirikan. Tanpa kemampuan untuk menarik 

siswa, uang, staf, staf pengajar, fasilitas, dan perlengkapan air, 

lembaga tidak akan bisa bertahan. Beberapa lembaga 

pendidikan swasta telah ditutup dalam beberapa tahun 

terakhir saja. 

Alasan-alasan inilah yang menguatkan pentingnya 

pemasaran  harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. 

Karena pada akhirnya lembaga akan memberikan layanan 

jasa yang baik kepada konsumennya dan konsumen pun akan 

merasa puas dengan produk layanan yang diberikan oleh 

lembaga .  

Buchari Alma mengatakan bahwa biasanya yang 

dipasarkan atau disalurkan oleh para produsen bukan benda-

benda berwujud saja, tetapi juga jasa. Sifat organisasi yang 

menghasilkan jasa ialah bahwa jasa itu tidak bisa ditimbun 

atau ditumpuk dalam gudang seperti barang-barang lain 

sambil menunggu penjualan. Maka jasa seringkali dipandang 

sebagai fenomena yang rumit. Kata jasa memiliki banyak arti, 

mulai dari pelayanan pribadi sampai pada jasa sebagai 

produk.  
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Jasa menurut Gonroos dapat dibagi menjadi tiga bentuk 

sebagai berikut: 

1) Core service, yaitu jasa yang diberikan kepada pelanggan 

sebagai produk utama. Dalam pendidikan core service-

nya adalah seperangkat ilmu pengetahuan, keterampilan 

dan budi pekerti, serta kelulusan peserta didik. 

2) Facilitating service, yaitu fasilitas jasa tambahan kepada 

pelanggan dan bersifat wajib. Kalau dalam dunia bisnis 

misalnya jasa check in dalam penerbangan. Sedangkan 

dalam dunia pendidikan misalnya adalah adanya 

layanan bimbingan dan konseling, layananan 

kerohanian, layanan administrasi dan lain-lain. 

3) Supporting service, yaitu jasa tambahan untuk 

meningkatkan nilai jasa atau membedakan dengan jasa 

pesaing. Misalnya adanya restoran dalam suatu hotel. 

Dalam pendidikan supporting service ini misalnya adalah 

adanya laboratorium dan kegiatan ekstrakurikuler yang 

bagus agar madrasah dapat dikenal oleh masyarakat  
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Schmenner mengklasifikasi jasa ke dalam proses matriks 

proses jasa berikut: 

 
Gambar 2: Matriks Proses Jasa 

 

Berdasarkan matriks di atas dapat di pahami bahwa jasa 

dapat diklasifikasi ke dalam empat kategori sebagai berikut: 

1) Pabrik jasa (service factory), yaitu menyediakan jasa yang 

terstandarisasi dan biasanya memerlukan investasi yang 

besar, seperti maskapai penerbangan dan hotel. 

2) Toko jasa (service shop), yaitu toko jasa menyediakan jasa 

yang dapat disesuaikan dengan pelanggan 

(customization), tetapi hal tersebut masih dilakukan 

dengan investasi yang besar, misalnya rumah sakit dan 

bengkel mobil. 

3) Jasa massal (mass service). Pelanggan jasa massal 

menerima jasa yang seragam dengan konsep padat 



Amiruddin, Ahmad Husein Ritonga & Samsu 

56 

karya, seperti sekolah dan pedagang eceran (ritel) atau 

pedagang grosir (wholesale) 

4) Jasa profesi (professional service). Pelanggan jasa profesi 

akan menerima pelayanan khusus dari spesialis dan 

bentuk pelayanannya berbeda-beda sesuai pelanggan, 

seperti dokter dan konsultan.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

jasa itu sangat banyak macamnya dan sangat berbeda antara 

jasa dengan barang. Berdasarkan matriks di atas, maka jasa 

sekolah atau pendidikan ini termasuk ke dalam bagian jasa 

massal, karena di dalamnya melibatkan banyak orang.  

Edward W. Wheatley merumuskan perbedaan antara 

jasa dan barang sebagai berikut: 

1) Pembelian jasa sangat dipengaruhi oleh motif yang 

didorong oleh emosi 

2) Jasa bersifat tidak bewujud, berbeda dengan barang 

yang bersifat berwujud, dapat dilihat, dirasa, dicium, 

memiliki berat, ukuran dan sebagainya. 

3) Jasa tidak bersifat tahan lama, jasa dibeli dan 

dikonsumsi pada yang sama 

4) Barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat 

disimpan 

5) Ramalan permintaan dalam marketing barang 

merupakan masalah, tidak demikian halnya dengan 

marketing jasa. Untuk menghadapi masa-masa puncak, 

dapat dilatih tenaga khusus. 

6) Adanya puncak yang sangat padat, merupakan masalah 

tersendiri bagi marketing jasa. Pada masa puncak, ada 



Manajemen Pemasaran Jasa Lembaga Pendidikan Islam 

57 

kemungkinan layanan dipersingkat agar dapat melayani 

langganan sebanyak mungkin. Jika mutu jasanya tidak 

dikontrol, maka ini dapat berakibat negatif terhadap 

perusahaan, karena langganan yang merasa tidak puas. 

7) Usaha jasa sangat mementingkan unsur manusia. 

8) Distribusi jasa bersifat langsung dari produsen ke 

konsumen. 

 

Selanjutnya dalam pengelolaan jasa dalam kategori 

apapun akan menghadapi tantangan serupa. Tingkat 

penyesuaian dengan pelanggan akan mempengaruhi 

kemampuan untuk mengendalikan kualitas jasanya. Dalam 

kategori jasa massal, kepala sekolah selaku pengelola jasa 

massal akan menghadapi enam tantangan, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Melakukan rekrutmen guru dan karyawan sekolah. 

Tujuannya adalah untuk menyediakan calon pegawai 

yang cakap dan calon pegawai yang paling memenuhi 

kualifikasi untuk suatu posisi. 

2) Mengadakan program pelatihan guru dan karyawan 

sekolah. Tujuannya adalah memberdayakan guru dan 

karyawan sekolah agar mempunyai kemampuan serta 

sifat-sifat jasa pendidikan yang berkualitas.  

3) Mengadakan program pengembangan guru dan 

karyawan sekolah, yaitu semua aktifitas yang dirancang 

untuk meningkatkan kemampuan individu dalam 

menjalankan tugas yang efektif sesuai dengan perannya.  
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4) Mengendalikan seluruh kegiatan sekolah, agar tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan bisa tercapai dan 

berhasil. 

5) Meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan 

sekolah. Hal yang sangat penting dipahami oleh kepala 

sekolah terhadap gurunya adalah rasa aman dan hidup 

layak, kondisi kerja yang menyenangkan, rasa 

diikutsertakan, perlakuan yang wajar, rasa mampu, 

pengakuan dan penghargaan atas sumbangan, ikut 

ambil bagian dalam pembentukan kebijakan sekolah, 

serta berkesempatan untuk mempertahankan harga diri. 

6) Melakukan strategi pertumbuhan usaha di sekolah, 

yaitu dengan cara mendayagunakan seluruh sumber 

daya yang ada dengan cara yang paling efektif dan 

efisien dalam situasi yang dinamis, yang dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal.   

 

Adapun yang menjadi sasaran dari pemasaran jasa 

pendidikan itu adalah calon peserta didik dan orang tua 

peserta didik, serta masyarakat luas pada umumnya. 

Masyarakat luas termasuk di dalamnya pengguna lulusan. 

Davies dan Ellison mengemukakan segmen pasar di sektor 

pendidikan meliputi pasar internal dan pasar eksternal. Pasar 

internal itu meliputi pengelola sekolah dan jajaran di atasnya, 

staf sekolah (guru dan tenaga kependidikan lainnya), 

pengawas, siswa sedang sekolah, orang tua siswa yang 

anaknya sedang sekolah. Pasar internal itu meliputi calon 

siswa, calon orang tua siswa, alumni, calon staf, institusi 

pendidikan lainnya, masyarakat di sekitar sekolah, lembaga 
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komersial dan industri, yayasan pendidikan, kantor standar 

dalam dunia pendidikan (BAN-SM dan BAN-SD), pusat 

penataran guru, kelompok-kelompok dan organisasi di 

tingkat nasional yang terkait dengan dunia pendidikan. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran jasa pendidikan Islam itu adalah suatu proses 

mempersiapkan segala bentuk kegiatan yang akan diberikan 

kepada konsumen pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan 

Islam itu harus dilakukan dalam rangka untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumennya. Hal ini dilakukan oleh 

lembaga pendidikan Islam apabila ingin mampu bersaing 

dengan sekolah-sekolah umum lain.  Pemberian kepuasan 

secara terus-menerus dan berkesinambungan merupakan 

indikasi adanya proses layanan yang harus selalu melakukan 

inovasi dan pengembangan terhadap jasa yang dimiliki oleh 

lembaga pendidikan Islam. Untuk itulah kepala madrasah 

harus menjalankan mampu menjalankan madrasah yang 

dipimpinnya dengan mengadopsi teknik-teknik manajemen 

profesional yang telah banyak dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan bisnis. Sekalipun tujuan utama sekolah bukan 

laba, tetapi memberikan jasa yang dapat memuaskan 

konsumennya.  

 

D. Urgensi Pemasaran Jasa Pendidikan Islam 

Upaya untuk mewujudkan peradaban Islam baru yang 

mencerahkan dan menyejukkan masyarakat  dunia 

menyebabkan para pemikir Islam serius menggali saluran 

yang paling tepat untuk dilalui, sehingga benar-benar mampu 

mewujudkan impian itu. Menurut Fazlur Rahman, 
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BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 

 
Sebelum dijelaskan tentang konsep pendidikan Islam, 

akan dijelaskan terlebih dahulu tentang konsep pendidikan 

secara umum, sebagai bahan perbandingan dalam memahami 

persamaan dan perbedaan defenisi pendidikan umum dan 

pendidikan Islam. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan 

umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti 

(kekuatan batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak 

selaras dengan alam dan masyarakatnya. Marimba 

menyebutkan, yang dimaksud dengan pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan 

payung hukum pelaksanaan pendidikan di Indonesia, 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 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 diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Selanjutnya, secara filosofis Muhammad Natsir 

mengatakan bahwa yang dinamakan pendidikan itu ialah 

suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan 
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dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti 

sesungguhnya. Pengertian umum ini bila dihubungkan 

dengan Islam –sebagai suatu sistem keagamaan – 

menimbulkan pengertian baru yang secara implisit 

menjelaskan karakteristik yang dimilikinya. Ada tiga istilah 

konsep pendidikan dalam Islam, yaitu “tarbiyah, ta‟lim, dan 

ta‟dib”. Ketiga istilah ini mengandung makna amat yang amat 

dalam menyangkut manusia, masyarakat, serta lingkungan 

yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan 

antara satu dengan lainnya. Istilah ini juga menjelaskan 

tentang ruang lingkup dari pendidikan Islam itu sendiri, baik 

itu informal, formal dan non formal. 

Lebih rinci, Yusuf al-Qardhawi memberikan pengertian 

bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia 

seutuhnya, akal, dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak 

dan keterampilannya. Karena itu pendidikan Islam 

menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam keadaan 

damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk 

menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan 

kejahatannya, manis dan pahitnya. 

Secara sederhana pendidikan Islam dapat diartikan 

sebagai pendidikan yang semua komponennya didasarkan 

pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum 

dalam Al-Qur‟an dan Hadits, serta dalam pemikiran para 

ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam. Syed 

Muhammad Al-Naquid Al-Attas menyatakan bahwa 

pendidikan dalam arti Islam adalah sesuatu yang khusus 

hanya untuk manusia. Maksudnya pendidikan Islam secara 

filosofis harus memiliki konsepsi yang jelas dan tegas 
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mengenai manusia, yaitu manusia yang berkepribadian 

muslim, manusia sejati, insan kamil, dan manusia yang 

sempurna akhlaknya. Artinya pendidikan Islam 

sesungguhnya membentuk manusia yang prilakunya didasari 

dan dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah, yaitu manusia 

yang dapat  merealisasikan idealitas Islami yang 

menghambakan sepenuhnya kepada Allah SWT.   

Hal ini sesuai dengan tujuan hakiki penciptaan manusia 

di muka bumi ini, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah 

SWT. Firmannya dalam Surah Adz-Dzariyat: 56: 

ب َِ َّٓ  َخٍَْمذُ  َٚ ٌِْج ْٔطَ  ا اْلِ ِْ  اِلَّ  َٚ ْٚ ُ ١َؼْجُد ٌِ 

Artinya:  Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Q.S. Adz-
Dzariyat: 56) 

 Semua pengertian di atas lebih teknis dijelaskan oleh 

Endang Saifuddin Anshari, bahwa pendidikan Islam adalah 

proses bimbingan (pimpinan, tuntutan, usulan) oleh subjek 

didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, 

kemauan, dan intuisi) dan raga objek didik dengan bahan 

materi tertentu, pada jangka waktu tertentu, dengan metode 

tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah 

terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan 

ajaran Islam. 

 Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa 

pendidikan Islam itu adalah upaya serius dan hati-hati yang 

dilakukan oleh pendidik untuk membimbing semua potensi 

yang miliki oleh peserta didik agar bisa berkembang dengan 



Amiruddin, Ahmad Husein Ritonga & Samsu 

72 

baik, dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an dan Hadits, serta pada akhirnya bermuara 

kepada peserta didik bisa survive dalam kehidupannya, baik 

di dunia ini maupun di akhirat nanti. Pekerjaan ini tentu saja 

tidak mudah, tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua orang 

saja, dalam waktu yang singkat, dan sebagainya, tetapi 

melibatkan banyak sumber daya. Ketika sudah melibatkan 

banyak sumber daya, maka pada saat itu dibutuhkan ilmu 

atau seni untuk mengelola sumber daya tersebut, agar bisa 

berjalan dan bergandeng bersama untuk mencapai tujuan 

bersama. Inilah yang disebut dengan ilmu manajemen. 

Dengan manajemen yang baik, proses bimbingan terhadap 

peserta didik bisa berjalan dengan baik, dan pada akhirnya 

tujuan pendidikan pun bisa tercapai.  

Dari paparan di atas tentang konsep manajemen, 

pemasaran jasa dan pendidikan Islam dapat disimpulkan 

menjadi sebuah kesimpulan baru yaitu bahwa manajemen 

pemasaran jasa pendidikan Islam adalah suatu  proses 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap 

segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien 

dalam upaya menawarkan segenap jasa pendidikan Islam 

kepada konsumen madrasah, sehingga pada akhirnya 

terbangun citra positif terhadap lembaga pendidikan Islam.  

Memasarkan jasa pendidikan Islam bukanlah pekerjaan 

yang mudah, apalagi di era modernisasi yang penuh dengan 

persaingan ini. Berbagai macam upaya sudah ditempuh, 

namun lembaga pendidikan Islam pun masih saja dipandang 

sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Ada yang 

menganggap lembaga pendidikan Islam itu adalah lembaga 
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pendidikan “kelas dua” di republik ini. Namun demikian, 

madrasah tidak boleh berputus asa, madrasah harus terus 

berbenah diri, salah satu upaya serius yang harus 

diperhatikan adalah mendesain unggul dalam iman dan 

takwa, serta sangat perlu disertai dengan unggul dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Kalau kedua keunggulan ini 

terpenuhi, maka madrasah akan memiliki keunggulan yang 

komplit, madrasah pasti akan diminati oleh para 

konsumennya. Jika produk keunggulan ini sudah dimiliki, 

maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah 

mengoptimalkan manajemen pemasaran jasa pendidikannya.   
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BAB III 

KEPUASAN KONSUMEN 

 
Memahami prilaku konsumen adalah merupakan tugas 

penting bagi para produsen. Untuk itu lembaga pendidikan 

harus memahami konsep prilaku konsumen agar konsumen 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan 

melakukan transaksi pembelian dan merasakan kepuasan 

terhadap produk jasa pendidikan yang ditawarkan sehingga 

konsumen menjadi pelanggan tunggal (loyal). Karena sudah 

diketahui bahwa tujuan akhir dari pemasaran itu adalah 

memuaskan konsumen atau pelanggan. Tujuan utama 

pemasaran jasa pendidikan itu bukanlah mencari laba, tetapi 

memberikan kepuasan.  

Menurut Hawkins, pemasar telah membuktikan bahwa 

umumnya lebih menguntungkan untuk mempertahankan 

konsumen yang sudah ada daripada menggantikannya 

dengan konsumen baru. Mempertahankan arus konsumen 

mengharuskan mereka puas dengan pembelian dan 

penggunaan produk mereka. Jadi, kepuasan konsumen itu 

adalah perhatian utama bagi pemasar 

Menurut Hunt, definisi kepuasan konsumen ini dapat 

digolongkan ke dalam lima perspektif sebagai berikut: 

1) Normative Deficit Definition, yaitu perbandingan antara 

hasil (Outcome) aktual dengan hasil yang kultural dapat 

diterima.  

2) Equity Definition, yaitu perbandingan perolehan atau 

keuntungan yang didapatkan dari pertukaran sosial bila 
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perolehan tersebut tidak sama, maka pihak yang 

dirugikan akan tidak puas.  

3) Normative Standard Definition, yaitu perbandingan antara 

hasil aktual dengan harapan standar konsumen yang 

dibentuk dari pengalaman dan keyakinan mengenai 

tingkat kinerja yang seharusnya ia terima dari merk 

tertentu.  

4) Atributional Definition, yaitu kepuasan tidak hanya 

ditentukan oleh ada tidaknya diskonfirmasi harapan, 

namun juga oleh sumber penyebab diskonfirmasi.  

5) Procedural Fairnes Definition, yaitu kepuasan merupakan 

fungsi dari keyakinan atau persepsi konsumen bahwa ia 

telah diperlakukan secara adil 

 

Perilaku konsumen ini menurut Schiffman dan Kanuk 

adalah perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan 

memuaskan kebutuhan mereka. Kepuasan dalam Bahasa 

Inggris adalah Satisfaction, berasal dari bahasa latin: satis 

artinya cukup baik atau memadai, dan facio artinya membuat 

atau melakukan.  

Oxford Advanced Learner‟s Dictionary mendeskripsikan 

kepuasan sebagai “the good feeling that you have when you 

achieved something or when something that you wanted to happen 

does happen”; “the act to fulfilling a need or desire”; dan “an 

acceptable way of dealing with a complaint, a debt, an injury, etc. 

Kepuasan adalah cara pandang seseorang baik bersifat positif 

atau yang bersifat negatif tentang sesuatu, sehingga ketika 
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apa yang terjadi atau apa yang dipandang tersebut sesuai 

dengan kenyataan atau fakta, maka pada saat itulah orang 

akan merasakan kepuasan di dalam dirinya. Singkatnya 

kepuasan itu adalah perasaan seseorang disaat orang 

mengharapkan sesuatu dan diwaktu yang bersamaan 

harapan tersebut dapat dipenuhi. 

Kalau dalam dunia bisnis, kepuasan konsumen 

merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting, 

karena kepuasan konsumen merupakan tonggak utama 

dalam tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan. Oleh 

karena itu, dalam upaya pemenuhan kepuasan konsumen, 

perusahaan harus jeli dalam mengetahui pergeseran 

pergeseran kebutuhan dan keinginan konsumen yang setiap 

saat berubah.  Apabila produsen dapat menghasilkan produk 

dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Namun 

demikian, setiap konsumen memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda.  

Demikian pula dalam dunia pendidikan, kepuasan 

konsumen itu juga menjadi tujuan utama dan menjadi tolak 

ukur berhasil atau tidaknya proses pendidikan yang 

dijalankan oleh sekolah tersebut. Oleh karena itu, sekolah 

harus benar-benar selektif dan jeli melihat prilaku dan 

kebutuhan konsumen pendidikan yang juga sangat dinamis, 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan hidup mereka saat itu 

dan di masa yang akan datang. Apabila sekolah mampu 

menjawab kebutuhan konsumen, maka sekolah tersebut pasti 

diminati dan akan maju. Oleh karena itu sekolah harus 

mampu menyiapkan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. 
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Jasa itu diibaratkan seperti gula, dan konsumen diibaratkan 

seperti semut. Maka dimana ada gula, disitu pasti banyak 

semutnya. Kalau gula tetap banyak dan bertahan lama pasti 

semut akan datang lagi. Yang lebih luar biasanya lagi semut 

akan menyampaikan informasi tentang gula tersebut kepada 

semut-semut yang lain tanpa diminta. Semut inilah yang 

disebut dengan istilah konsumen yang loyal, yaitu melebihi 

konsumen yang puas. 

Menurut Westbrook & Reilly yang dikutip oleh Fandi 

Tjiptono berpendapat bahwa kepuasan konsumen adalah 

respon emosional terhadap pengalaman-pengalaman 

berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang dibeli, gerai 

ritel, atau bahkan pola prilaku (seperti prilaku berbelanja dan 

prilaku pembeli), serta pasar secara keseluruhan. Respon 

emosional dipicu oleh proses evaluasi kognitif yang 

membandingkan persepsi (atau keyakinan) terhadap obyek, 

tindakan atau kondisi tertentu dengan nilai-nilai (atau 

kebutuhan, keinginan, dan hasrat) individual.  

Secara umum kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 

kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) 

yang diharapkan. Jika kinerja di bawah harapan, pelanggan 

tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan puas. 

Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau amat 

senang.  

Dalam buku teks standar Marketing Management yang 

ditulis oleh Kotler dan Keller dan banyak dijadikan sebagai 

acuan, sang bapak pemasaran menyebutkan bahwa kepuasan 

konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 
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yang dihasilkan dari membandingkan kinerja yang dirasakan 

suatu produk (atau hasil) dengan harapan. Jika kinerja turun 

dan lebih rendah dari harapan pelanggan, maka pelanggan 

tidak puas. Jika itu sesuai dengan harapan, maka pelanggan 

puas. Jika melebihi harapan, maka pelanggan sangat puas 

atau senang. Jadi dari penjelasan di atas dapat dipahami 

bahwa kepuasan konsumen itu adalah keputusan sikap yang 

diambil oleh konsumen setelah melihat dan merasakan antara 

harapan, keinginan dengan kenyataan yang telah diterima. 

Artinya konsumen akan merasa puas apabila harapannya 

menjadi kenyataan. 

Sebaliknya, situasi ketidakpuasan konsumen itu terjadi 

manakala konsumen telah menggunakan produk atau 

mengalami jasa yang telah dibeli dan merasakan bahwa 

kinerja produk atau jasa ternyata tidak memenuhi 

harapannya. Maka ketidakpuasan ini bisa menimbulkan 

dampak atau sikap negatif terhadap merk, maupun 

produsen/penyedia jasa. Kondisi ini bisa berakibat pada 

berkurangnya kemungkinan pembelian atau penggunaan 

ulang, peralihan merk (brand switching), dan berbagai macam 

prilaku komplain. 

Oleh karena itu, dalam melakukan pengukuran 

kepuasan pelanggan tersebut, Kotler mengemukakan 

beberapa cara di antaranya adalah :  

a. Complaint and suggestion system (sistem keluhan dan 

saran), informasi dari saran dan keluhan ini  akan 

dijadikan data dalam melakukan antisipasi dari 

pengembangan perusahaan. 
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b. Customer satisfaction surveys (survei kepuasan 

pelanggan), tingkat keluhan konsumen dijadikan data 

dalam mengukur tentang kepuasan hal itu bisa melalui 

survei, pos, telpon, atau angket. 

c. Ghost shopping (pembeli bayangan), dengan 

mengirimkan orang untuk melakukan pembelian di 

perusahaan orang lain maupun diperusahaan sendiri 

untuk melihat secara jelas keunggulan dan kelemahan 

pelayanannya. 

d. Lost customer analysis (analisis pelanggan yang beralih), 

yaitu kontak yang dilakukan kepada pelanggan yang 

telah beralih pada perusahaan lain untuk dijadikan 

perbaikan kinerja dalam meningkatkan kepuasan. 

 

Selanjutnya yang tidak kalah penting harus dipahami 

oleh madrasah dalam rangka untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumennya adalah madrasah harus mengetahui 

faktor-faktor apa saja bisa membuat konsumen itu puas. 

Menurut Irawan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan adalah sebagai berikut:  

a. Kualitas produk atau jasa, biasanya pelanggan puas 

setelah menggunakan produk atau jasa tersebut, yang 

kualitas produknya baik.  

b. Harga, untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga 

murah adalah sumber kepuasan yang penting karena 

pelanggan akan mendapatkan value for money yang 

tinggi.  
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c. Service quality, kepuasan terhadap kualitas pelayanan 

biasanya sulit ditiru. Kualitas pelayanan merupakan 

driver yang mempunyai banyak dimensi.  

d. Emotional factor, pelanggan akan merasa puas karena 

adanya emotional value yang diberikan oleh brand dari 

produk tersebut.  

e. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, 

nyaman dan efisien, dalam mendapatkan produk atau 

pelayanan. 

 

Jadi, kepuasan konsumen mempunyai kontribusi yang 

sangat besar untuk keberhasilan tujuan sebuah organisasi 

atau lembaga, di antaranya adalah terciptanya loyalitas 

konsumen. Artinya konsumen lama bersedia 

merekomendasikan kepada calon konsumen baru agar 

bersedia menjadi konsumen baru. Dengan demikian, 

konsumen sebagai pemakai produk/jasa dan memiliki 

kontribusi terhadap keberhasilan sebuah organisasi atau 

lembaga harus dilayani dengan baik. Hal ini sejalan dengan 

perintah Allah dalam Surah „Abasa ayat 1-14: 

ٰٓٝ   َػجَطَ 
ٌٰ َٛ رَ َٚ  ْْ ٝ   َجۤبَءُٖ  اَ  ّ ب اْلَْػ َِ ٗ   ٠ُدِْز٠ْهَ  َٚ ٰٓٝ   ٌَؼٍََّ ٰو ْٚ  ٠َصَّ  فَزَْٕفَؼَُٗ  ٠َرَّوَّسُ  اَ

  ٜ ْوس  ب اٌرِّ َِّ ِٓ  اَ َِ   ٝ  ٕ ْٔذَ  اْظزَْغ َ ٗ   فَب ٌَ   ٜ ب رََصدٰ َِ ٝ   اَلَّ  َػ١ٍَْهَ  َٚ ٰو ب ٠َصَّ َِّ َ ا َٚ  ْٓ َِ 

ٝ   َجۤبَءنَ  َٛ  ٠َْعؼ  ُ٘ َٚ   ٝ ْٔذَ فَ  ٠َْخش  َ ُْٕٗ  ب ٝ   َػ ٰٙ ٰٓ  رٍََ ب َولَّ َٙ ْٓ ۗ   رَرِْوَسح   أَِّ َّ  َشۤبءَ  فَ

  ٖ ْٟ ۗ   ذََوَس خ    ُصُحف   فِ َِ َىسَّ َػخ   ُِّ ْٛ ْسفُ َسح   َِّ َّٙ َط ُِّ     ۗ 

Artinya:  Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena 
telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu 
barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), 



Amiruddin, Ahmad Husein Ritonga & Samsu 

82 

atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu 
pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun 
orang yang merasa dirinya serba cukup. Maka kamu 
melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau 
Dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun 
orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk 
mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada 
(Allah). Maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan 
(demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu 
adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang 
menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, di dalam 
Kitab-Kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi 
disucikan. (Q.S. „Abasa: 1-14)  

Ayat di atas diturunkan oleh Allah SWT (Asbab An-

Nuzul) karena ada peristiwa yang terjadi antara Rasulullah 

dengan Ibnu Ummi Makhtum. Banyak ulama tafsir 

menyebutkan bahwa Rasulullah SAW di suatu hari sedang 

berbicara dengan salah seorang pembesar Quraisy, yang 

beliau sangat menginginkan dia masuk Islam. Ketika beliau 

SAW sedang berbicara dengan suara yang perlahan dengan 

orang Quraisy itu, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum, 

salah seorang yang telah masuk Islam sejak lama. Kemudian 

Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah SAW. 

tentang sesuatu dengan pertanyaan yang mendesak. Dan 

Nabi SAW. saat itu sangat menginginkan andaikata Ibnu 

Ummi Maktum diam dan tidak mengganggunya, agar beliau 

dapat berbicara dengan tamunya yang dari Quraisy itu 

karena beliau sangat menginginkannya mendapat hidayah.  

Untuk itulah maka beliau bermuka masam terhadap 

Ibnu Ummi Maktum dan memalingkan wajah beliau darinya 

serta hanya melayani tamunya yang dari Quraisy itu. Maka 



Manajemen Pemasaran Jasa Lembaga Pendidikan Islam 

83 

Allah Swt. menurunkan surat ini untuk mengingatkan 

Rasulullah SAW. 

Dan setelah kejadian ini Allah SWT memerintahkan 

kepada Rasul-Nya untuk tidak boleh mengkhususkan 

peringatan terhadap seseorang secara tertentu, melainkan 

harus menyamakan di antara semuanya. Dalam hal ini tidak 

dibedakan antara orang yang mulia dan orang yang lemah, 

orang yang miskin dan orang yang kaya, orang merdeka dan 

budak belian, laki-laki dan wanita, serta anak-anak dan orang 

dewasa. Kemudian Allah-lah yang akan memberi petunjuk 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus, 

keputusan yang ditetapkan-Nya penuh dengan kebijaksanaan 

dan mempunyai alasan yang sangat kuat. 

Tafsiran ayat di atas apabila dikaitkan dengan 

pemasaran dapat dipahami bahwa melayani konsumen 

dengan baik dan setulus hati adalah sebuah keniscayaan dan 

wajib dilakukan. Tidak boleh memperlakukan konsumen 

dengan sikap yang tidak menyenangkan, karena setiap 

konsumen memiliki hak dan kesempatan yang untuk 

mendapatkan pelayanan yang prima dari organisasi atau 

lembaga. Sebaliknya, jika konsumen diperlakukan dengan 

tidak baik atau kurang menyenangkan, tentu saja konsumen 

tersebut akan kecewa, dan bahkan ia akan lari. Oleh karena 

itu memuaskan konsumen adalah perintah agama.  

Selanjutnya, dalam pandangan Islam standar syariat 

Islam merupakan tolak ukur untuk menilai kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen dalam pandangan Islam 

adalah tingkat perbandingan antara harapan terhadap suatu 
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produk, baik barang maupun jasa yang  seharusnya sesuai 

syariat dengan kenyataan yang diterima.  

Kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau 

kecewa dari konsumen yang berasal dari perbandingan 

antara kinerja produk/jasa dengan harapannya. Jika kinerja 

produk/jasa sesuai dengan harapan, konsumen puas atau 

senang. Sebaliknya, jika kinerja produk/jasa tidak sesuai 

dengan harapan, maka konsumen akan kecewa. Jika kinerja 

produk melebihi harapan, maka konsumen sangat puas atau 

sangat senang. Kepuasan konsumen dalam pemasaran Islam 

tidak hanya kinerja produk/jasa sesuai dengan harapan 

konsumen secara material, tetapi juga kinerja produk/jasa 

sesuai dengan harapan konsumen secara spritual.  

Oleh karena itu, Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa 

sebagai pedoman untuk mengetahui tingkat kepuasan yang 

dirasakan oleh konsumen, sebuah lembaga atau organisasi 

yang bergerak dibidang barang atau jasa harus melihat 

kinerja lembaganya berdasarkan hal-hal berikut: 

1. Sifat jujur dan benar. Lembaga harus menanamkan sifat 

jujur kepada seluruh personil yang terlibat dalam 

lembaga tersebut, termasuk kepada konsumen. Islam 

dengan tegas mengecam adanya dusta dalam 

perdagangan, apalagi disertai dengan sumpah palsu atas 

nama Allah. Karena salah satu prinsip bermu‟amalah 

dalam Islam itu adalah suka sama suka, atau senang 

sama senang. Hal ini berdasarkan sabda  Rasulullah 

berikut: 
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 َُ َظٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ َّٟ َصٍَّٝ ّللاَّ ْؼُذ إٌَّجِ ِّ س  لَبَي: َظ ِِ ِٓ َػب ِْ٘ت ْث َٚ  ْٓ َػ

ِٗ ث١َْؼ ب »٠َمُُٛي:  ْٓ أَِخ١ ِِ ُ  ثَبَع  ٍِ ْع ُّ ٌِ  ًُّ ُِ َل ٠َِح ٍِ ْع ُّ ٌْ ُُ أَُخٛ ا ٍِ ْع ُّ ٌْ ا

 ٌَُٗ َُٗ ِٗ َػ١ْت  إلَّ ث١ََّٕ ف١ِ َٚ  

Artinya:  “Dari Wahab Bin „Amir, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: Muslim itu 
adalah saudara muslim, tidak boleh bagi seorang 
muslim, apabila ia ingin berdagang dengan 
saudaranya dan menemukan cacat, kecuali 
diterangkannya”. (H.R. Ibnu Majah) 

Hadits ini sangat jelas menjelaskan tentang 

bagaimana cara bertransaksi yang benar. Sesama muslim 

tidak boleh tindakannya merugikan muslim yang lain. 

Maka jika transaksi jual harus benar-benar jujur 

terhadap barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan 

tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, apalagi ada 

cacatnya. Karena Islam tidak menginginkan setelah 

proses transaksi dilakukan ada yang tidak puas atau 

merasakan rugi.  

2. Sifat amanah, yaitu tidak mengambil sesuatu melebihi 

haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, serta 

mengembalikan hak apapun kepada pemiliknya. Penjual 

yang amanah adalah penjual yang menjelaskan ciri, 

kualitas, dan harga barang dagangan kepada konsumen 

tanpa melebih-lebihkan. Dengan demikian, lembaga 

pendidikan harus memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada konsumennya, dengan cara 

menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan jasa 

yang akan dijualnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak 
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timbul keraguan dalam diri konsumen terhadap jasa 

yang kita tawarkan.  

Dalam hal menjamin kepuasan konsumen, dalam 

Islam memperkenalkan hak yang disebut dengan khiyar 

(memilih). Rasulullah menganjurkan untuk memiliki 

hak khiyar ini. Beliau bersabda: 

 هللاُ  َٟ ِض زَ  سِ َّ ػُ  ِٓ ثْ اِ  ْٓ ػَ  غِ بفِ َٔ  ذُ ؼْ ِّ : ظَ بيَ لَ  دِ ١ْ ؼِ ظَ  ْٓ ٝ ثِ ١َ حْ ٠َ  ْٓ ػَ 

 َٚ  غِ بئِ ٌجَ اْ  خِ مَ ١ْ مِ ٌحَ ٟ اْ ملسو هيلع هللا ىلص لبي: "فِ  ِّٟ جِ إٌَّ  ِٓ . ػَ ُٗ ْٕ ػَ 
ُّ اْ ب َّ ُٙ ٞ ٌَ سِ زَ شْ ٌ

َ ّ  ٌِ بطَ  اءِ سَ اٌشَّ َٚ  غِ ١ْ ٌجَ ٟ اْ ( فِ اءُ سْ ٌشَّ )اَ  بزِ ١َ زِ خْ لِ ٟ اْ فِ  كُّ ٌحَ اْ   ُْ ب ٌَ َّ ُٙ َّٔ ب أ

ْ  سَ بجَ زَ ٠َ  ْٚ ب أَ ل  سِ زَ فْ ٠َ  ٜ سَ زَ ا اشْ ذَ ، "اثٓ ػّس ، إِ  غُ بفِ َٔ  بيَ ". لَ بزِ ١َ خِ بٌْ ثِ  ا

غِ بئِ ٌجَ اْ  ِٓ ػَ  زِ ْٛ فَ ٝ اٌْ ٍَ ػَ  ًَ صَ فَ ْٕ ، ٠َ  ُٗ جُّ حِ ئ ب ٠ُ ١ْ شَ   

Artinya: Dari Yahya bin Sa‟id, di a berkata, “Aku mendengar 
Nafi‟ dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi SAW, beliau 
bersabda: “sesungguhnya penjual dan pembeli 
berhak memilih (khiyar) dalam jual beli mereka 
selama belum berpisah atau dijadikan jual-beli 
sebagai khiyar”. Nafi‟ berkata, “Ibnu Umar apabila 
membeli sesuatu yang dia senangi, maka dia segera 
berpisah dengan penjualnya”. (H.R. Bukhori). 

Hadits ini menjadi dalil tentang bagaimana Islam sangat 

menjaga rasa dalam transaksi jual-beli. Hadits ini juga bukti 

bahwa kepuasan konsumen dalam Islam adalah prioritas 

utama. Karena prinsip utama dalam Islam itu adalah tidak 

boleh ada orang dirugikan atau terzholimi. Itu artinya apa 

yang dilakukan itu semuanya berorientasi untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen. 
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Selanjutnya, kepuasan konsumen  itu secara langsung 

ata tidak langsung sangat  besar manfaatnya bagi lembaga. 

Menurut Lovelock dan Lauren ada 6 (enam) manfaat 

kepuasan konsumen, yaitu seperti terlihat dalam gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 3: Manfaat Kepuasan Konsumen 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa konsumen 
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konsumen yang puas akan promosi dengan secara alamiah 

kepada konsumen lain, mengurangi kerja dan biaya untuk 

mencari konsumen baru, dan seterusnya. Oleh karena itu 

kepuasan konsumen merupakan prioritas utama kunci utama 

keberhasilan dari sebuah lembaga. Oleh karena itu, semua 

lembaga profit atau non profit jika ingin berhasil, maka semua 

yang dilakukan harus berorientasi untuk memuaskan 

konsumen.   

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan konsumen merupakan penilaian setiap konsumen 

dengan membandingkan antara kondisi yang ada dengan 

kondisi yang diharapkan. Jika produk atau jasa yang 

diberikan oleh perusahaan itu sesuai dengan ekspektasi 

konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Sebaliknya 

jika produk atau jasa yang diberikan perusahaan tidak sesuai 

dengan ekspektasi konsumen, maka konsumen akan merasa 

kecewa atau tidak puas. Dalam syari‟at Islam memberikan 

kepuasan kepada konsumen merupakan hal utama yang 

harus dilakukan, dan haram hukumnya mengecewakan 

konsumen. Hal ini dicontohkan dalam proses pemasaran 

barang dalam Islam, yaitu transaksi jual-beli. Kunci meraih 

keberhasilan dalam pemasaran barang/jasa adalah 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Untuk itu, kepuasan atau ketidakpuasan konsumen dari 

proses transaksi yang sudah dilakukan dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 4. Model Kepuasan/Ketidakpuasan Mowen 

 

Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen adalah sebagai berikut, (1) Faktor 

Kebudayaan; (2) Faktor sosial; (3) Faktor pribadi; (4) Faktor 

psikologis. Buchari Alma menyebutkan bahwa sangat banyak 

sebab-sebab timbulnya ketidakpuasan konsumen terhadap 

sesuatu sesuatu, antara lain, (1) Tidak sesuai harapan dengan 

kenyataan yang dialami; (2) Layanan selama proses 

menikmati jasa tidak memuaskan; (3) Perilaku personil 

tidak/kurang menyenangkan; (4) Suasana dan kondisi fisik 

lingkungan tidak menunjang; (5) Cost terlalu tinggi, karena 

jarak terlalu jauh, banyak waktu yang terbuang, dan harga 

terlalu tinggi; (6) Promosi atau iklan terlalu muluk, tidak 

sesuai dengan kenyataan. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
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berdampak besar terhadap kepuasan konsumen. Oleh karena 

itu sudah menjadi keharusan bagi setiap lembaga pendidikan 

Islam, khusus madrasah untuk dapat merencanakan, 

melaksanakan dan mengendalikan proses pemasaran 

pendidikan dengan baik, sehingga pada akhirnya konsumen 

merasakan keinginan dan kebutuhannya terpenuhi setelah 

memakai produk/jasa lembaga pendidikan Islam. Karena 

apabila konsumen puas terhadap jasa yang diberikan oleh 

madrasah, maka akan banyak manfaat yang didapatkan oleh 

madrasah, seperti pada gambar 3 di atas. 

Berikut ini adalah teori model hubungan antara 

manajemen pemasaran jasa madrasah terhadap kepuasan 

konsumen. Model ini adalah hasil studi kasus yang dilakukan 

oleh Fatkuroji dengan judul Desain Model Manajemen 

Pemasaran Berbasis Layanan Jasa Pendidikan pada MTs 

Swasta Se-Kota Semarang: 
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Gambar 5: Model Hubungan Manajemen  

Pemasaran Terhadap Kepuasan Konsumen. 
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Model di atas memperlihatkan hubungan yang jelas 

antara perencanaan pemasaran yang baik dengan 

pelaksanaan pemasaran dengan menggunakan strategi 7P+1 

terhadap kepuasan konsumen. Pada tahap pengawasan 

terlihat pada animo pendaftaran siswa baru dan pada 

akhirnya berdampak pada out put akan menjadi konsumen 

yang loyal.   

Gambar berikut ini merupakan teori model yang penulis 

gunakan dalam studi kasus ini, yaitu tentang manajemen 

pemasaran jasa dalam meningkatkan kepuasan konsumen di 

MAN Provinsi Jambi. Teori model ini penulis adopsi dari 

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dalam bukunya yang 

berjudul Marketing Management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 :  Teori Model tentang Hubungan Antara 
Manajemen   Pemasaran dengan Kepuasan Konsumen 
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BAB IV 

STUDI KASUS  

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  

PROVINSI JAMBI 
 

A. Temuan Studi kasus dan Pembahasan Hasil Studi 

kasus 

Berdasarkan data yang penulis temukan melalui 

observasi, wawancara dan penelusuran dokumentasi di 

Madrasah Aliyah Negeri Provinsi Jambi, khususnya di MAN 

2 Tebo, MAN 1 Batang Hari, dan MAN 2 Muaro Jambi, maka 

dapat penulis paparkan berkenaan dengan manajemen 

pemasaran jasa dalam meningkatkan kepuasan konsumen di 

MAN Provinsi Jambi tersebut sebagai berikut, yaitu: 

1. Perencanaan dan Pengorganisasian Pemasaran Jasa 

dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen di MAN 

Provinsi Jambi 

Perencanaan dalam pemasaran jasa adalah bentuk 

pertama dari proses manajemen yang mengarah pada 

pelaksanaan pemasaran, dimana tujuan utamanya yaitu 

untuk mencapai tujuan dari pemasaran itu sendiri. 

Perencanaan pemasaran jasa itu dilakukan pada serangkaian 

proses yang sistematis dan melalui koordinasi untuk 

mendapatkan keputusan rencana pemasaran. Oleh karena itu, 

perencanaan pemasaran jasa pendidikan sangat penting 

dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh 

keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen.  Semua itu tentu saja bisa 
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dilaksanakan dengan dukungan yang optimal dari sumber 

daya yang ada. 

Suatu lembaga pendidikan baru akan dapat melakukan 

pemasaran dengan baik dan berhasil dalam rangka untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan,  apabila memiliki 

pengetahuan tentang kecenderungan kondisi pasar lembaga 

pendidikan terlebih dahulu. Dengan itu semua, lembaga 

pendidikan akan dapat mengembangkan pendidikannya bagi 

berbagai macam segmen pasar yang dimilikinya. Oleh karena 

itu, kurikulum yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan 

harus benar-benar berorientasi pada keinginan dan 

kebutuhan konsumennya. Untuk memperluas segmentasi 

pasar, lembaga pendidikan itu perlu menawarkan berbagai 

jenis layanan yang menarik kepada konsumennya.  

Dalam rangka untuk mengetahui kebutuhan 

konsumennya, maka dibutuhkan perencanaan strategis untuk 

merancang desain pemasaran lembaga pendidikan yang baik 

dan benar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

perencanaan pemasaran tersebut, yaitu: a) Identifikasi Pasar, 

b) Segmentasi Pasar dan Positioning, c) Diferensiasi Produk, 

dan d) Komunikasi Pemasaran. 

Langkah-langkah perencanaan pemasaran jasa ini 

pulalah yang juga mestinya dilakukan oleh MAN di Provinsi 

Jambi, sebagai langkah awal untuk membenahi lembaga 

pendidikannya. Karena semua kegiatan tidak akan mungkin 

bisa berjalan dengan baik, jika tidak diawali dengan proses 

perencanaan. Perencanaan pemasaran merupakan pedoman 

atau panduan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, agar 

dalam pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif dan efisien.  
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Berkenaan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan data 

hasil studi kasus yang penulis dapatkan berkaitan dengan 

langkah-langkah dalam perencanaan pemasaran jasa yang 

dilakukan oleh MAN di Provinsi Jambi,  dapat penulis 

uraikan sebagai berikut:  

a. Identifikasi Pasar Madrasah.  

Berdasarkan hasil studi kasus yang penulis lakukan di 

MAN Provinsi Jambi berkaitan dengan masalah identifikasi 

pasar madrasah di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) MAN 2 Tebo  

Pada tahapan identifikasi pasar madrasah ini, 

berdasarkan observasi yang penulis lakukan, ditemukan 

bahwa dalam implementasinya, MAN 2 Tebo belum secara 

khusus dan terencana melakukan identifikasi pasar 

madrasahnya, belum pernah ada program khusus  yang 

dilakukan oleh MAN 2 Tebo untuk meneliti atau 

mengidentifikasi kondisi atau apa yang menjadi kebutuhan 

dan keinginan pasar madrasahnya.  

Hal ini dibuktikan dari dokumentasi rapat rutin, 

tepatnya sebelum tahun ajaran baru, penulis tidak 

menemukan ada agenda rapat yang membahas tentang 

identifikasi pasar atau penyebutan istilah lain untuk 

menganalisis kondisi, kebutuhan dan keinginan konsumen 

MAN 2 Tebo.  

Selanjutnya, melalui observasi secara langsung yang 

penulis lakukan, penulis melihat bahwa MAN 2 Tebo ini 

masih tetap bertahan pada ciri khas pendidikan umum yang 

berciri khas agama, sesuai ketentuan dari pemerintah. 

Sehingga apa yang mereka lakukan setiap hari terkesan 
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mengalir atau datar-datar saja, dan seperti itulah rutinitas 

yang mereka lakukan setiap hari. Maka dalam rapat-rapat 

rutin yang mereka lakukan, baik mingguan, bulanan dan 

tahunan pembahasan rapatnya hanya yang berkaitan dengan 

rutinitas madrasah sehari-hari, misalnya kalau rapat rutin 

awal tahun ajaran baru mereka hanya membahas tentang 

pembagian tugas mengajar, penyusunan roster, masalah guru 

atau pegawai yang PNS, dan lain-lain. Hal ini dikuatkan dari 

hasil wawancara dengan Bapak TP, selaku kepala Madrasah 

sebagai berikut:  

“Setiap awal semester kita pasti melaksanakan rapat dengan 
semua guru dan tata usaha, setelah itu ada rapat mingguan, 
rapat bulan dan rapat tahunan. Kalau dalam rapat tahunan 
itu biasanya menyampaikan tentang pembagian tugas-tugas 
guru, misalnya penyusunan roster, pembagian tugas 
tambahan guru, dan merencanakan kegiatan atau program-
program yang ada di sekolah ini untuk satu tahun ke depan. 
Di akhir tahun biasanya rapat lagi, untuk mengevaluasi 
program-program yang sudah dilaksanakan tadi” 

Namun demikian arah pengembangan lembaga mereka 

tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai keagamaan 

sebagai basis utama dalam pengelolaan pendidikannya. 

Bimbingan tambahan yang biasa dilakukan oleh siswa setiap 

hari, misalnya para siswa dibekali pengetahuan dan 

kemampuan dalam melaksanakan ibadah praktis sehari-hari, 

itupun juga belum terprogram dan terlaksana dengan baik. 

Program lain yang akan direalisasikan pada tahun ajaran baru 

ini yaitu program khusus Tahfizh Al-Qur‟an.  
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Program  ini pun juga direncanakan akan dijadikan 

sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal bukan karena 

hasil identifikasi pasar madrasah, tetapi karena pada saat ini 

MAN 2 Tebo memiliki 1 orang guru PNS yang Hafizh Al-

Qur‟an. Jadi, dapat disimpulkan bahwa program Tahfizh Al-

Qur‟an yang akan dilaksanakan ini belum berdasarkan 

kebutuhan dan keinginan siswa dan masyarakat, tetapi hanya 

sekedar mempertimbangkan potensi guru yang dimiliki saja. 

Jika program ini tetap dilakukan, maka tidak menutup 

kemungkinan program ini tidak bisa bertahan lama atau 

kurang diminati oleh siswa. Apalagi jika program ini tidak 

dipersiapkan dengan matang oleh MAN 2 Tebo. 

Jadi, secara rutin, khusus dan terprogram MAN 2 Tebo 

belum melakukan proses identifikasi pasar sebelum 

penerimaan siswa baru dilakukan, misalnya mengadakan 

riset atau survey langsung ke pasar madrasah, atau bentuk 

pengumpulan informasi lain. Padahal tujuan identifikasi 

pasar itu adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

untuk mendesain produk MAN 2 Tebo ke depan agar relevan 

dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya.  Walaupun 

demikian, MAN 2 Tebo juga sudah ada melakukan 

identifikasi pasar madrasahnya, hanya saja bentuknya masih 

sangat sederhana, yaitu bertanya secara lisan saja kepada 

calon siswa baru tentang apa yang menjadi harapan atau 

alasan mereka memilih untuk sekolah di MAN 2 Tebo. Ini 

pun tidak ditanyakan kepada semua calon siswa baru, tetapi 

hanya kepada beberapa orang siswa baru saja. Hal ini 

dibuktikan dari hasil observasi langsung yang penulis 

lakukan pada saat penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 
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2020/2021. Temuan ini juga dikuatkan dengan hasil 

wawancara penulis dengan Bapak AM, selaku Wakil Kepala 

Madrasah Bidang Kurikulum, beliau mengatakan bahwa: 

“Biasanya......setiap akhir tahun pelajaran kami selalu 
mengadakan rapat rutin, agenda rapatnya kami mengevaluasi 
kegiatan-kegiatan selama satu semester yang 
lalu.....selanjutnya kami membahas tentang persiapan-
persiapan untuk tahun ajaran baru, misalnya pembentukan 
panitia penerimaan peserta didik baru. Jadi....dalam rapat 
rutin tersebut kami tidak pernah secara spesifik membahas 
tentang identifikasi pasar seperti yang bapak bilang. Untuk 
penerimaan peserta didik baru biasanya mengalir saja seperti 
biasa, membentuk panitia, menyiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan, misalnya membuat spanduk kemudian kami 
pasang di gerbang depan, hanya itu saja......tidak ada cara-
cara atau perencanaan khusus yang kami lakukan. Kalau 
untuk identifikasi pasar tetap kami lakukan juga....ya 
semacam survey kecil-kecilanlah untuk mengetahui 
kebutuhan dan keinginan siswa terhadap madrasah ini, tetapi 
tidak rutin dan tidak terprogram dengan baikla....”. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu DAW selaku 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, beliau 

mengatakan bahwa identifikasi pasar  MAN 2 Tebo dilakukan 

dengan cara mempertimbangkan geografis. Karena 

berdasarkan kondisi real yang selama ini terjadi, terutama 

tentang pasar yang menjadi lumbung siswa baru MAN 2 

Tebo, umumnya siswa MAN 2 Tebo berasal dari daerah atau 

desa yang berada di sekitar  kota Tebo. Karena animo mereka 

untuk masuk ke MAN 2 Tebo lebih besar dari pada 
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masyarakat di kota Tebo ini sendiri. Berikut hasil wawancara 

dengan beliau:  

“Untuk mengidentifikasi karena kita ini khususnya di Muara 
Tebo memang kota.....,tapikan kota kecil pak......Kalau bicara 
mengenai identifikasi pemasaran, pertama.... kita melihat 
letak geografisnya,  karena sebagian konsumen, apalagi 
sekolah Madrasah kita itu melihat konsumen yang mau 
masuk ke Madrasah kita ini biasanya terdapat di letak 
geograsinya agak sedikit jauh dari pusat kota karena 
mayoritas yang didaerah agak desa itu keinginan untuk 
masuk madrasah lebih besar daripada siswa yang berada 
dipusat kota ini. Oleh karena itu pertama yang dilakukan 
adalah menembus kesana langkah sekolah kami untuk 
menuju kesananya sekolah adakan sebuah promosi” 

Berdasarkan temuan studi kasus di atas, berkaitan 

dengan identifikasi pasar madrasah di MAN 2 Tebo, dapat 

disimpulkan bahwa MAN 2 Tebo dalam prakteknya sudah 

melakukan proses identifikasi pasar madrasahnya, yaitu 

melakukan studi kasus dan analisis terhadap kondisi, 

kebutuhan dan keinginan konsumennya. Namun, terlihat 

bahwa proses identifikasi pasar madrasahnya belum 

dilakukan dengan baik dan benar. Misalnya: Pertama, survey 

pasar dilakukan belum sesuai dengan kriteria survey 

sebenarnya, misalnya belum menggunakan metodologi studi 

kasus yang benar, sehingga hasil dari survey “kecil-kecilan” 

yang dilakukan tidak begitu kuat dan valid. Kedua, 

identifikasi pasar madrasah hanya dilakukan ketika calon 

siswa baru mendaftar, yaitu dengan cara bertanya sambilan 

saja, dengan pertanyaan yang tidak terstruktur, dan tidak 
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terencana dengan baik. Jumlah calon siswa yang ditanya juga 

tidak mewakili semua calon siswa baru. Namun demikian, 

berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan, 

menyebutkan bahwa setelah mereka diterima nanti diterima 

di MAN 2 Tebo mereka tetap disuruh untuk mengisi sebuah 

formulir, yang di dalamnya ada pilihan program yang mereka 

inginkan. 

 

2) MAN 1 Batang Hari 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis 

lakukan di MAN 1 Batang Hari, penulis mendapatkan data  

bahwa MAN 1 Batang Hari belum melakukan proses 

indentifikasi pasar madrasah secara terencana, terprogram 

dan terstruktur dengan baik. Hal ini dibuktikan dari 

dokumentasi hasil rapat rutin akhir semester dan awal 

semester, penulis tidak menemukan di dalam buku agenda 

rapat rutin, ada agenda rapat dan hasil rapat yang membahas 

tentang tata cara atau bentuk identifikasi pasar yang akan 

dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari dalam rangka untuk 

menyaring, menerima dan menyambut penerimaan siswa 

baru, khususnya untuk tahun pelajaran 2019/2020. Penulis 

tidak menemukan ada point-point yang menjelaskan tentang 

tata cara untuk mengetahui  kondisi, kebutuhan dan 

keinginan dari para calon siswa baru mereka. Hal ini juga 

dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak 

RA, selaku kepala Madrasah MAN 1 Batang Hari.  Dalam 

wawancara tersebut beliau tidak ada sama sekali menjelaskan 

tentang cara atau bentuk identifikasi pasar madrasah yang 

telah dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari. Biasanya, dalam 
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rapat-rapat rutin hanya membahas tentang persoalan rutinitas 

madrasah saja, sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Di dalam rapat akan diadakan pembagian tugas sesuai 
dengan kemampuan pembina masing-masing, disarankan 
supaya membuat jadwal kegiatan. Di dalam rapat pula 
disampaikan tentang pembagian tugas pokok sebagai guru, 
atau pun tugas tambahan. Tugas tambahan berupa Waka, 
pembina OSIS, Pembina keagamaan, Pembina olahraga dan 
seni dan pramuka juga termasuk ekstrakurikuler lainnya”. 

Namun pada pertanyaan berikutnya beliau ada sedikit 

menyinggung persoalan kebutuhan siswanya, bahwa salah 

satu yang dibutuhkan oleh para siswa terhadap madrasahnya 

adalah bisa membaca Al-Qur‟an, tetapi beliau tidak 

menjelaskan tentang bagaimana cara madrasah untuk 

mengetahui kondisi, kebutuhan dan keinginan konsumennya 

tersebut, sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Secara umum, anak-anak yang masuk ke madrasah ini 
adalah orang dusun, biasanya orang dusun itu kepingin 
anaknya bisa mengetahui agama. Salah satunya seperti bisa 
baca Al-Qur‟an. Makanya setelah sholat zhuhur dibiasakan 
anak-anak untuk membaca Al-Qur‟an. Itupun tidak 
diwajibkan, hanya dibiasakan saja”. 

Pendapat di atas diperjelas oleh Bapak VH, selaku Wakil 

Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, beliau mengatakan 

bahwa identifikasi pasar MAN 1 Batang Hari memang benar 

belum dilaksanakan dengan baik, misalnya terencana dan 

terprogram. Selama ini, untuk mengetahui kebutuhan siswa 

dan orang tua siswa berdasarkan hasil dari evaluasi belajar 
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mereka. Dari hasil tersebut akan terlihat kecendrungan-

kecendrungan potensi dan bakat para siswa. Bagi yang kuat 

dibidang eksak diarahkan untuk memilih jurusan MIPA. 

Sedangkan yang kuat di teori dan hapalan, diarahkan untuk 

memilih IPS. Di samping itu juga, dari data evaluasi ini 

pulalah madrasah membuat program-progam sekolah 

selanjutnya. Kemudian juga dilihat dari daya serap lulusan 

bersaing di tengah masyarakat, sebagaimana penjelasan hasil 

wawancara dengan beliau berikut: 

“Identifikasi memang diawali dari evaluasi. Kita melihat 
perkembangan-perkembangan saat ini, tentu kecenderungan-
kecendrungan dari orang tua ingin melihat anaknya ada 
mempunyai kemampuan 2 hal, yaitu kemampuan 
akademis.... kemudian kemampuan spiritual. Nah dari 
evaluasi ini, tentu waktunya agak panjang. Yang pertama kita 
melakukan apa yang disebut dengan daya serap......kita lihat 
out put atau lulusan kita selama ini yang bisa bersaing di 
masyarakat. Lalu hal penting seperti apa, nah ini yang 
menjadi bahan kita untuk menunjukan kualitas. Memang 
kalau dilihat secara ekonomis, misalnya ekonomi gitu ya...... 
kecenderungan kita melihat bahwa ya....masyarakat kita 
sekarang ini pinginnya serba gratis. Nah serba gratis, awal 
kita mengatakan bahwa sekolah gratis kita buktikan. Gratis 
itu memang kemampuan rata-rata masyarakat tetap 
menjangkau biaya sekolah. Dan yang kedua perilaku anak 
didik dimasyarakat itu juga menjadi bagian yang penting dari 
orang tua itu ,bagaimana anak ini bisa berperilaku baik dan 
cerdas. Yang ketiga bagaimana anak itu memang bisa 
melakukan pengabdian setelah keluar dari madrasah. Oleh 
karena itu perencanaan-perencanaan yang kita lakukan yang 
pertama adalah seperti madrasah-madrasah lain juga, kita 
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melakukan seleksi, sosialisasi, kemudian kita melakukan 
penjurusan-penjurusan sesuai dengan minat anak. Kalau 
memang anak itu memang kuatnya di eksak kita masukan ke 
MIPA, kalau memang dia kuat diteori dan kemudian daya 
hapalannya lebih dimajukan dia bisa ke IPS”. 

Pernyataan di atas juga dikuatkan dari hasil wawancara 

dengan Ibu HD, selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang 

Kesiswaan, beliau mengatakan bahwa cara yang dilakukan 

oleh MAN 1 Batang Hari mengidentifikasi kebutuhan pasar 

atau konsumen madrasahnya yaitu dengan cara mempelajari 

kondisi masyarakat sekitar dan kondisi siswa yang masuk. 

Berikut pernyataan beliau :  

“Cara kami identifikasi konsumen madrasah kami yaitu 
mempelajari masyarakat sekitar terutama anak-anak yang 
masuk sekolah....... gambaran mereka ketika orang tua 
memasukkan anaknya ke MAN 1 Batang Hari pasti mereka 
mempunyai tujuan. Nah...salah satunya menyusun program 
bersama anak-anak pun tidak hanya mendapatkan pelajaran 
umum akan tetapi juga mendapatkan pendidikan agama”. 

Lebih lanjut, Ibu HD. menambahkan bahwa cara lain 

yang bisa dilakukan untuk identifikasi kebutuhan dan 

keinginan konsumen adalah menerima masukan  langsung 

dari masyarakat melalui rapat, tetapi itu belum pernah 

dilakukan, sebagaimana hasil wawancara berikut ini: 

“Jika masukan secara langsung akan diundang dalam bentuk 
rapat,  tapi itu belum ada dilakukan, cuma.... ketika mereka 
memasukkan anaknya itu lah mereka secara tidak langsung 
atau tidak resmi. Dari situlah para guru menyerap apa yang 
diinginkan bapak/ibu tersebut. Dan disitulah para guru 
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memberikan fasilitas seperti latihan pidato/ceramah setelah 
sholat Dzuhur diberi waktu 10 menit, dilatih menjadi imam 
dari hari Selasa, Rabu, Kamis secara rutin setiap hari dalam 
program keagamaan, dan di setiap hari Jjum‟at ada 3 atau 4 
minggu dalam sebulan dan anak-anak akan di ganti 
jadwalnya untuk memperdalam dibidang agamanya semisal 
dalam kajian Fiqih, pembacaan surah Yasin dan Tahlil, 
dikarenakan itulah yang di harapkan masyarakat, membaca 
ayat Al-Qur‟an seperti surah Al-Kahfi” 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut di 

atas dapat dipahami bahwa MAN 1 Batang Hari dalam 

implementasinya telah melakukan proses identifikasi pasar, 

yaitu menggali dan mencari informasi terkait dengan kondisi, 

kebutuhan dan keinginan konsumennya, tetapi proses 

identifikasi pasarnya tersebut belum dilakukan secara formal, 

terstruktur dan sistematis. Misalnya bentuk atau cara 

identifikasinya tidak pernah dibahas  dalam rapat-rapat rutin 

madrasah, terutama sekali dalam rapat persiapan penerimaan 

siswa baru. Idealnya sebelum penerimaan siswa baru 

dilakukan pihak madrasah sudah melakukan identifikasi dan 

menganalisis pasar madrasah, agar madrasah mendapatkan 

informasi tentang kondisi, kebutuhan dan keinginan dari 

calon konsumennya.  

Sehingga data-data tersebut bisa dijadikan sebagai dasar 

dalam menetapkan program-program unggulan madrasah. 

Tujuannya adalah agar antara harapan dan keinginan 

konsumen dengan program-program madrasah  bisa sejalan 

dan seirama. Artinya apa yang diharapkan oleh konsumen 

bisa dipenuhi oleh madrasah, sekalipun kadang-kadang 
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madrasah juga tidak bisa 100% memuaskan atau memenuhi 

harapan mereka. Tetapi paling tidak, dari segi perencanaan 

dan persiapan sudah dilakukan semaksimal mungkin. 

Biasanya kalau perencanaan dilakukan dengan baik, maka 

hasil yang didapatkan pun akan lebih baik.  

Ada beberapa cara sederhana identifikasi pasar yang 

dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari, yaitu: Pertama, 

menganalisis hasil evaluasi belajar siswa, karena dari hasil 

tersebut dapat dilihat kecendrungan-kecendrungan bakat dan 

minat mereka, Kedua, melihat daya serap para alumni setelah 

tamat dan sejauh mana keandalan mereka di tengah 

masyarakat, Ketiga, mempelajari dan menganalisis keadaan 

masyarakat, artinya membaca dan menyimpulkan tradisi-

tradisi yang dominan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat, terutama sekali tradisi keagamaannya.  

 

3) MAN 2 Muaro Jambi 

Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh madrasah 

dalam rangka untuk memasarkan jasa madrasahnya adalah 

melakukan proses identifikasi pasar. Proses identifikasi pasar 

madrasah ini dilakukan agar  madrasah mendapatkan respon 

terhadap kondisi dan keinginan konsumen madrasah. Respon 

ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan 

dalam menyusun segenap program madrasah.  

Berdasarkan studi kasus yang penulis lakukan, 

ditemukan bahwa dalam implementasinya, MAN 2 Muaro 

Jambi melakukan identifikasi pasar madrasah dengan 

beberapa cara, yaitu: Pertama, membentuk tim/panitia 

sosialisasi dengan terlebih dahulu mengadakan rapat, yang di 
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dalamnya ditentukan dan disepakati target pasar mana yang 

akan dikunjungi dan dianalisis kebutuhan mereka apa saja. 

Misalnya ke MTs.N 2 Sengeti, MTs.N 3 Sengeti dan SMPN 6 

Sengeti. Selama ini, 3 sekolah inilah yang menjadi lumbung 

siswa bagi MAN 2 Muaro Jambi. Kesimpulan sementaranya 

berarti konsumen-konsumen di sekolah ini merasa cocok 

dengan program-program yang ditawarkan oleh MAN 2 

Muaro Jambi, sehingga mereka masih bertahan menjadi 

pelanggan MAN 2 Muaro Jambi. Hal ini sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak OD, selaku Kepala Madrasah 

MAN 2 Muaro Jambi, berikut: 

“Baik pak Amir.....Ada identifikasi pasar yang kami lakukan, 
jadi.... kami sebelum melaksanakan sosialisasi itu kami 
mengadakan rapat, dalam rapat ini kami dengan salah satu 
agendanya pembentukan panitia. Nah.....dengan panitia 
sosialisasi ini kami sudah merancang begitu, misalnya, target 
kami kayak disini kita ada 2 MTS yaitu MTS 2 dan MTS 3. 
Nah..... Alhamdulillah, seperti pada tahun ini kami dari MTS 
3 ini 60 siswa dan target kami 30 siswa dan kebanyakan target 
kita berhasil, dan dari MTS 2 sekitar 80-an siswa..... masih 
termasuk lumbung kami juga itu masih sekitar 30an, 20an itu 
masih dapat. Nah yang sisa nya itu kalau tahun sebelumnya 
lumbung kami itu SMP 6. Melihat kondisi ini kami merasa 
yakin kalau kami selama ini bisa memberikan ilmu 
pengetahuan, keterampilan dan karakter yang mereka 
harapkan dari kami”. 

Kedua, melibatkan komite madrasah, dengan cara 

komite mengadakan rapat dan mengundang  seluruh wali 

siswa. Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasannya yaitu 

menyerap atau menyaring kebutuhan dari orang tua siswa 
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terhadap anak-anaknya. Sehingga pada saat itu diputuskan 

pembentukan jurusan baru, yaitu jurusan agama. Harapan 

orang tua siswa pada waktu itu, agar anak-anak mereka nanti 

bisa memahami agama dengan baik. Hal ini dibenarkan oleh 

Bapak AB, selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, 

beliau mengatakan dengan adanya jurusan agama ini akan 

lebih membuat MAN 2 Muaro Jambi menjadi lebih agamis 

lagi, dan terkesan seperti semi pesantren jadinya, 

sebagaimana wawancara dengan Bapak AB, berikut: 

“Disini kita melibatkan komite, komite itu salah satu unsur 
yang  mendukung sekolah kita. Jadi disana ada ketua  
Komite, kita adakan rapat pertemuan dengan wali murid 
untuk memasarkan.... bagaimana sekolah kita selanjutnya. 
Contoh dulu.....Kita mau mengambil jurusan terakhir, kita 
ambil jurusan  Agama.... karena di dalam aliyah ada jurusan 
agama ada jurusan bahasa..... terus masyarakat khususnya di 
dalam Komite itu, yang dibutuhkan agama saja jadi kita ini 
mirip Semi pesantren. Itulah gunanya komite......gunanya 
mengadakan rapat dan memutuskan sekolah kita yang 
dibutuhkan adalah jurusan Agama.... jadi kita bisa tau”. 

Hal senada juga dikuatkan dari hasil wawancara dengan 

Ibu IMR, selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, 

beliau mengatakan salah satu cara untuk mengetahui 

keinginan siswa dan orang tua siswa adalah mengadakan 

rapat/pertemuan rutin setiap awal tahun dengan orang tua 

siswa. Dalam rapat tersebut salah satu agendanya adalah 

pihak madrasah menampung aspirasi dari orang tua siswa. 

Hasilnya sebagian besar orang tua siswa menginginkan anak-

anak memiliki kemampuan dalam ibadah-ibadah praktis. 
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Misalnya menjadi imam sholat, memimpin yasinan dan 

tahlilan, memimpin pembacaan doa, dan sebagainya. 

Berdasarkan keinginan-keinginan tersebut kemudian pihak 

madrasah mengejawantahkannya dalam bentuk program –

program madrasah, sebagaimana hasil wawancara berikut:  

“Setiap awal tahun itu ada pertemuan dengan wali murid, 
jadi kami sharing.... yang bapak ibu kami pingin dari sekolah 
ini seperti apa? .... Nah....itu salah satu program yang kami 
terapkan dari perolehan permintaan wali murid, agar apa 
yang anaknya dapat berdaya gunalah di masyarakat.....gak 
usah muluk-muluklah.... ibaratnya seperti itu, dan itu sudah 
dicontohkan sama wali murid.... buk minimal anak kami bisa 
mimpin yasin, anak kami bisa adzan, anak kami bisa jadi 
imam.... itu...,itulah catatan yang kami buat bagaimana 
program ini apa yang diinginkan orang tua kita bisa 
laksanakan. kedua itu hafalan....hafalan jus 30, Nah.... jadi 
kami disini bapak! itu anak kelas 12, syarat untuk 
pengambilan ijazah adalah hafalan jus 30. Jadi minimal tamat 
Aliyah dia hafal lah jus 30, jadi intinya kata orang tua itu 
karna kita anak kita tamat Aliyah buk biar jangan sama 
dengan anak yang tamat SMA maupun sekolah umum 
lainnya. Ada juga yang kami banggakan dari Aliyah dia bisa 
ini... dia bisa itu, itulah yang kami tangkap dari orang tua 
waktu itu kan....,karna kami setiap tahun akhir, awal tahun... 
Sebenarnya, awal-awal tahun ini kami sudah kumpulkan, 
namun karna kita pandemi kan keadaan tidak bisa 
mengumpulkan orang disitu kami mensosialisasikan aturan 
tata tertib sekolah, disitu juga kami share... apakah setuju... 
apalagi program sekolah  yang orang tua ingin”. 
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Data-data di atas juga dikuatkan dari hasil observasi 

terhadap dokumentasi yang penulis dapatkan, yaitu pada 

buku agenda rapat ditemukan salah satu point agenda rapat 

yaitu  tata cara menyerap informasi dari orang tua siswa. Di 

samping itu ditemukan juga dokumentasi foto kegiatan rapat 

atau pertemuan dengan orang tua siswa tahun ajaran 

2019/2020. Dalam studi kasus ini penulis tidak bisa 

melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan rapat 

tersebut, karena belum mendapatkan surat izin riset dari 

Perguruan Tinggi dan Dinas PTSP Provinsi Jambi. Sementara 

untuk rapat awal tahun ajaran baru 2020/2021, tidak bisa 

dilaksanakan oleh pihak madrasah karena kendala Pandemi 

Covid 19 yang tidak dibolehkan mengumpulkan massa. 

Dengan demikian, ini menjadi penyebab utama penulis tidak 

bisa observasi secara langsung terkait identifikasi pasar 

madrasah MAN 2 Muaro Jambi untuk rapat awal tahun 

ajaran baru dengan orang tua siswa  tahun 2020 yang lalu.  

Adapun analisis penulis terhadap temuan studi kasus 

terkait dengan identifikasi pasar madrasah yang dilakukan 

oleh MAN 2 Tebo, MAN 1 Batang Hari, dan MAN 2 Muaro 

Jambi di atas, dapat disimpulkan bahwa proses identifikasi 

pasar madrasah yang mereka lakukan belum maksimal. 

Menurut penulis, hal ini sangat beralasan, yaitu: Pertama, 

karena kegiatan identifikasi pasar madrasah  mereka belum 

direncanakan dengan baik ditingkat madrasah, sehingga 

sebagian besar warga madrasah belum memahami dengan 

baik tentang proses, tujuan dan kegunaan dari identifikasi 

pasar madrasah ini dilakukan. Kedua,  kalaupun ada yang 

sudah dilaksanakan, itu pun belum dilakukan dengan 
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kontinyu, serius, dan sungguh-sungguh, sehingga hasil dari 

proses yang belum sungguh-sungguh tentu saja masih sangat 

diragukan validitas dan keandalannya. Sehingga pada 

akhirnya, konsumen tidak mendapatkan layanan jasa yang 

maksimal sesuai dengan yang mereka harapkan. Maka 

disinilah letak pentingnya identifikasi pasar madrasah itu 

harus dilakukan, yaitu sebagai bahan pijakan dan 

pertimbangan bagi madrasah dalam menyusun program-

program madrasah yang sejalan dengan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat secara luas.  

Analisis di atas sejalan dan dikuatkan dengan pendapat 

Riva‟i yang mengatakan setiap kegiatan pemasaran itu harus 

diawali dengan melakukan riset, mendesain, menciptakan, 

memperkenalkan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan-

nya kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui 

perantara. Dengan demikian, pemasaran itu menjadi suatu 

proses untuk memenuhi kebutuhan dan dapat memuaskan 

konsumen. 

Oleh karena itu, proses identifikasi pasar madrasah ini 

semestinya harus dilakukan dengan baik dan benar. Karena 

hasil dari studi kasus dan analisis pasar ini sesungguhnya 

menjadi dasar bagi madrasah dalam menyusun kegiatan-

kegiatannya. Yang terpenting lagi dari semua itu adalah akhir 

dari seluruh program madrasah adalah untuk memenuhi 

harapan dan kebutuhan siswa. Oleh karena itulah, Islam 

sangat menekankan bahwa proses pemasaran itu harus 

dilakukan dengan sebaik-baiknya dan harus dilandasi dengan 

semangat untuk beribadah kepada Allah SWT, serta 
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orientasinya demi untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk 

kepentingan pribadi maupun golongan. 

 

b. Segmentasi Pasar Madrasah dan Positioning 

Segmentasi pasar yaitu tindakan mengidentifikasi dan 

membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara 

terpisah. Karena masing-masing konsumen ini memiliki 

kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang berbeda, dan 

tentu saja juga membutuhkan produk/jasa yang berbeda pula 

atau bahkan bisa saja ada yang sama. Sedangkan positioning 

(pemosisian) adalah penetapan posisi pasar sebagai upaya 

untuk mengkomunikasikan keunggulan bersaing 

produk/jasa yang dimiliki ke dalam benak konsumen. Tujuan 

lainnya juga upaya untuk membangun kepercayaan di mata 

konsumen, bahwa produk/jasa yang dihasilkan layak 

dipercaya dan berkwalitas. Oleh karena itu, dalam dunia 

pendidikan keberadaan segmentasi pasar dan positioning 

sangat membantu pihak madrasah untuk meyakinkan para 

wali murid agar mau bergabung dengan madrasah tersebut.  

Berdasarkan hasil studi kasus yang penulis lakukan di MAN 

Provinsi Jambi berkenaan dengan segmentasi pasar dan 

positioning dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) MAN 2 Tebo 

Segmentasi pasar madrasah merupakan tahapan kedua 

yang harus dilakukan oleh madrasah setelah melakukan 

proses identifikasi pasar madrasah. Artinya setelah data 

tentang kondisi, kebutuhan dan keinginan konsumen 

madrasah didapatkan, maka tahapan selanjutnya yang harus 
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dilakukan adalah mengklasifikasi kelompok konsumen sesuai 

dengan ciri khas dan karakternya masing-masing.  

Proses segmentasi pasar madrasah di MAN 2 Tebo 

dilakukan dengan cara yang umum dilakukan oleh MA/SMA 

lainnya, yaitu sistem penjurusan. Sampai saat ini, MAN 2 

Tebo hanya memiliki dua jurusan, yaitu MIPA dan IIS. 

Teknisnya, setiap awal tahun ajaran baru, siswa baru dites 

kemampuannya oleh pihak madrasah, sebagai dasar bagi 

sekolah untuk menentukan jurusan yang tepat bagi para 

siswa tersebut. Bagi yang kuat kemampuan eksaknya akan 

ditempatkan di kelas MIPA, sedangkan yang kuat 

kemampuan nalarnya ditempatkan di kelas IIS.  Di samping 

itu, MAN 2 Tebo juga melakukan segmentasi pasar dengan 

sistem seleksi ketika penerimaan siswa baru, yaitu dengan 

cara  tes membaca Al-Qur‟an, dan bagi yang tidak bisa sama 

sekali membaca Al-Qur‟an, maka tidak diluluskan. Kemudian 

mereka juga melakukan tes terhadap kemampuan praktik 

ibadah, tes bakat dan minatnya. Sebagaimana wawancara 

berikut: 

“Walaupun keadaan siswa itu tidak sama, namun kita tetap 
sama dalam hal melayaninya, begitu mereka masuk ke kelas 1 
sekolah langsung menawarkan mereka sesuai dengan hobi, 
bakat mereka... kita lakukan dengan cara pendataan terhadap 
minat mereka. Di samping itu sebelum masuk mereka 
diadakan tes, pertama seperti membaca Al-Qur‟an, praktik 
ibadah, kedua, tes bakat dan minat..... dari situlah kita  tau 
bakat dan minat yang dimiliki oleh mereka” 
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Hal ini senada dengan disampaikan oleh Ibu YB, selaku 

guru Bimbingan dan Konseling, beliau mengatakan bahwa 

pembagian kelompok di MAN 2 Tebo hampir sama dengan 

madrasah aliyah yang lain. Secara umum pengelompokannya 

sesuai dengan jurusan yang telah dimiliki oleh madrasah 

tersebut. Para siswa juga ada diberikan kesempatan untuk 

memilih jurusan apa yang ingin dipilih, tetapi hasil tes 

penjurusan tetap menjadi tolak ukur utama. Sebagaimana 

hasil wawancara berikut: 

“Untuk kami di MAN 2 Tebo ini....saat ini kami baru punya 
dua jurasan, yaitu MIPA dan IIS. Jadi pengelompokan siswa 
kami tetap mengacu kepada dua jurusan tersebut....Cuma 
cara memilihnya tetap melalui tes. Kalau teknisnya...biasanya 
kami memberikan paket soal kepada siswa baru, mirip seperti 
ujian semester....setelah itu hasilnya, kami olah dan analisis 
untuk menentukan lokal MIPA dan IIS.” 

Hasil wawancara di atas juga diperkuat dengan hasil 

wawancara penulis dengan salah seorang siswa yang 

berinisial AS, beliau mengatakan hal sama seperti yang telah 

disampaikan di atas. Beliau mengatakan bahwa ketika beliau 

masuk ke MAN 2 Tebo ini dahulu beliau melewati beberapa 

tahap, salah satunya yaitu mengikuti tes untuk menentukan 

jurusan yang akan di ambil dan beliau akhirnya lulus di 

jurusan MIPA, sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Alhamdulillah....saya masuk MAN ini karena memang 
keinginan dari diri saya sendiri....karena saya sebelumnya 
sekolah di MTsN Tebing Tinggi Tebo. Agar ilmu yang saya 
peroleh sebelumnya bisa nyambung dengan ilmu yang saya 
dapatkan sekarang. Alhamdulillah...ketika saya baru masuk 
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di kelas X dahulu mengikuti tes dan saya lulusnya dijurusan 
MIPA.....saya pun senang karena saya juga suka dengan ilmu 
eksak..” 

Berdasarkan temuan studi kasus di atas, dapat dianalisis 

bahwa proses segmentasi pasar madrasah telah dilakukan 

oleh MAN 2 Tebo, walaupun proses segmentasinya sama 

dengan segmentasi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain, 

misalnya dalam hal penjurusan MIPA dan IIS. Namun ada 

segmentasi yang agak sedikit berbeda dilakukan oleh MAN 2 

Tebo, yaitu melakukan Tes Baca Al-Qur‟an dalam setiap 

penerimaan siswa baru. Ini artinya, MAN 2 Tebo sudah 

menyadari tentang pentingnya proses segmentasi terhadap 

siswanya, karena mereka adalah objek yang memang berbeda 

kondisinya, kebutuhannya, dan keinginannya. Semuanya 

harus dilayani oleh madrasah, sekalipun tidak semuanya 

mampu dilayani dengan baik oleh MAN 2 Tebo. Oleh karena 

itulah, MAN 2 Tebo harus betul-betul melakukan identifikasi 

pasar madrasah dengan sebaik-baiknya, karena proses 

segmentasi pasar madrasah ini tidak bisa terlepas dari proses 

identifikasi pasar madrasah yang telah dilakukan 

sebelumnya. Maka, apabila proses sebelumnya benar dan 

serius, maka proses segmentasinya akan menjadi lebih 

mudah, efektif dan efisien. 

Tahapan selanjutnya yaitu, positioning jasa madrasah 

MAN 2 Tebo. Positioning artinya menetapkan posisi, yaitu 

bagaimana madrasah menempatkan posisi daya jualnya atau 

membedakan posisi dirinya di tengah-tengah pesaing jasa 

madrasah lainnya. Misalnya, dengan kejelasan posisi yang 

dimiliki oleh MAN 2 Tebo, tentu akan sangat memudahkan 
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bagi konsumen untuk menentukan pilihannya terhadap MAN 

2 Tebo, karena punya ciri khas yang berbeda dengan sekolah 

lain yang sederajat.  

Selama ini MAN 2 Tebo belum menampakkan secara 

jelas posisi strategisnya atau ciri khas utama yang 

dimilikinya. Apa yang ditampilkan oleh MAN 2 Tebo selama 

ini hampir sama dengan tampilan madrasah/sekolah lain, 

misalnya Pramuka, Paskibraka, Drum Band dan sebagainya. 

Penulis belum menemukan, baik dari hasil observasi dan 

wawancara, daya tarik pembeda yang dimiliki oleh MAN 2 

Tebo. Sehingga sangat wajar, jika sampai saat ini sangat sulit 

bagi konsumen atau calon konsumen untuk mengingat atau 

menanamkan dalam-dalam pada benak mereka posisi MAN 2 

Tebo yang unik dan unggul tersebut. Akhirnya MAN 2 Tebo 

terkesan seperti jalan ditempat saja, salah satu indikatornya 

terlihat dari persentase jumlah siswanya yang tidak pernah 

meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Padahal 

salah satu indikator madrasah yang berkwalitas itu adalah 

dilihat dari kuantitas siswanya.   

 

2) MAN 1 Batang Hari 

Berdasarkan temuan studi kasus di lapangan 

menunjukkan bahwa proses segmentasi pasar madrasah yang 

dipilih oleh MAN 1 Batang Hari yaitu berdasarkan kebutuhan 

konsumen dan ketersediaan jasa yang dimiliki oleh MAN 1 

Batang Hari. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak RA, 

Selaku Kepala Madrasah MAN 1 Batang Hari, beliau 

mengatakan bahwa sebagian besar siswa yang masuk ke 

MAN Batang Hari berasal dari dusun-dusun yang berada di 
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sekitar kota Muara Bulian. Maka biasanya kebutuhan orang-

orang dusun tersebut terhadap madrasah sangat sederhana, 

yaitu mereka menginginkan anak-anak mereka bisa dan 

terbiasa membaca Al-Qur‟an, memimpin kegiatan Yasinan 

dan Tahlilan, bisa baca Khotbah, bisa membaca doa, bisa jadi 

imam dan menyelenggarakan jenazah. Inilah sebenarnya 

kebutuhan dasar yang diinginkan oleh orang tua terhadap 

MAN 1 Batang Hari. Berdasarkan ini pulalah MAN 1 Batang 

Hari mengelompokkan pasar MAN 1 Batang Hari, 

sebagaimana hasil wawancara berikut:  

“Secara umum, anak-anak yang masuk ke madrasah ini 
adalah orang dusun, biasanya orang dusun itu kepingin 
anaknya bisa mengetahui agama. Salah satunya seperti bisa 
baca Al-Qur‟an. Makanya setelah sholat Zhuhur dibiasakan 
anak-anak untuk membaca Al-Qur‟an. Itupun tidak 
diwajibkan, hanya dibiasakan saja. Di samping itu mereka 
juga meminta tolong supaya anaknya bisa memimpin Yasin, 
Tahlil, Khutbah, membaca do‟a, Imam dan kegiatan belajar 
Jenazah. Biasanya di dalam rapat kebanyakan mereka tidak 
secara terbuka tetapi diharapkan memasuki anak ke dalam 
madrasah Aliyah tersebut agar bisa memahami untuk dirinya 
sendiri,.......dan kegiatan Jenazah berada dibidang 
keagamaan.... program rutin dan ada jadwalnya, yang di 
ajarkan oleh bapak Sofyan......katakanlah agenda sekolah” 

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu HD, menurut 

beliau setiap orang tua yang memasukkan anaknya ke MAN 1 

Batang Hari pasti ada tujuannya. Oleh karena itulah satu cara 

untuk mengetahui keinginan mereka yaitu dengan cara 

menyusun program berdasarkan aspirasi dan kebutuhan dari 

siswa dan orang tua siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa 
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mereka tidak hanya ingin mendapatkan pelajaran umum saja, 

tetapi yang lebih penting adalah pendidikan agama. 

Berdasarkan kebutuhan mereka itu pulalah MAN 1 Batang 

Hari mengelompokkan mereka menjadi beberapa kelompok 

bimbingan. Sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Jika ada masukan secara langsung akan diundang dalam 
bentuk rapat, tapi itu belum ada dilakukan, Cuma.... ketika 
mereka memasukkan anaknya itu lah mereka secara tidak 
langsung atau tidak resmi menyampaikan keinginan mereka. 
Dari situlah para guru menyerap apa yang diinginkan 
bapak/ibu tersebut. Dan disitulah para guru memberikan 
fasilitas seperti latihan pidato/ceramah setelah sholat Dzuhur 
dan diberi waktu 10 menit, dilatih menjadi imam dari hari 
Selasa, Rabu, Kamis secara rutin setiap hari dalam program 
keagamaan, dan di setiap hari Jum‟at ada 3 atau 4 minggu 
dalam sebulan dan anak-anak akan di ganti jadwalnya untuk 
memperdalam di bidang agamanya, misalnya dalam kajian 
Fiqih, pembacaan surah Yasin dan Tahlil..... dikarenakan itu 
lah yang di harapkan masyarakat, membaca ayat Al-Qur‟an 
seperti surah al-kahfi, dan lain-lain....” 

Hasil wawancara ini juga diperkuat dari hasil observasi 

yang penulis lakukan terhadap dokumentasi kegiatan 

keagamaan di MAN 1 Batang Hari. Dari dokumen-dokumen 

tersebut terlihat bahwa pengelompokan tersebut memang 

benar dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari, sekalipun penulis 

tidak melihat secara langsung kegiatan tersebut dilakukan. 

Karena pada saat  penulis melakukan observasi di MAN 

1Batang Hari, kegiatan belajar mengajar siswa dilakukan 

secara daring (online) karena sedang mewabah pandemi 

Covid-19 sampai berakhirnya jadwal studi kasus penulis di 
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MAN 1 Batang Hari. Inilah alasan, mengapa penulis hanya 

melakukan analisis terhadap dokumentasi kegiatan-kegiatan 

tersebut.  

Walaupun penulis sudah melihat secara langsung 

dokumentasi kegiatan-kegiatan tersebut, penulis mencoba 

untuk mendalami kebenaran dari kegiatan-kegiatan tersebut, 

dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa orang 

siswa/siswi kelas XI MAN 1 Batang Hari. Berdasarkan 

wawancara dengan MD, IA, dan DD, kegiatan-kegiatan 

tersebut memang benar-benar dilaksanakan, tetapi belum 

terprogram dengan baik, misalnya belum ada bimbingan dan 

pengawasan secara khusus terhadap kegiatan-kegiatan 

tersebut. Kegiatannya hanya sekedar rutinitas harian saja. 

Kondisi ini juga dibenarkan oleh dua orang alumni 

tahun 2019, yang berinisial OB dan R, dan mereka 

mengatakan hal yang serupa dengan apa yang disebutkan di 

atas. Bahwa kegiatan keagamaan, misalnya baca Al-Qur‟an, 

kegiatan Yasinan setiap Jumat itu memang  belum dibimbing 

secara khusus, maksudnya tidak ada pelatihan tentang tata 

cara membaca Tahlil, Doa, dan lain-lain. Kegitan itu 

dilakukan bersama-sama semua siswa MAN 1 Batang Hari. 

Kalau untuk Sholat Dzuhur berjemaah memang diwajibkan, 

tetapi itu juga tidak berjalan efektif, karena masih banyak 

siswa yang tidak mengikuti kegiatan Sholat Dzuhur 

berjamaah tersebut.   

Temuan studi kasus di atas, dapat dianalisis bahwa 

segmentasi pasar madrasah MAN 1 Batang Hari berdasarkan 

kebutuhan konsumen belum dijalankan dengan baik. Hal ini 

dirasakan langsung oleh para siswa dan alumni yang 
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merasakan bahwa mereka merasa belum mendapatkan 

manfaat yang signifikan dari kegiatan tersebut. Karena 

kegiatan-kegiatan tersebut memang belum direncanakan dan 

dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana 

kebutuhan siswa akan terpenuhi, apabila proses 

bimbingannya belum dilaksanakan dengan maksimal. 

Akhirnya tentu siswa atau konsumen akan kecewa dengan 

madrasah ini. Sehingga sangat wajar, kalau sekiranya 

madrasah ini kurang diminati oleh konsumennya.   

Selanjutnya, berkaitan dengan proses positioning, 

berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa sampai 

saat ini MAN 1 Batang Hari belum juga mampu memastikan 

secara kongkrit posisi atau ciri khas utama madrasah, 

sehingga itu menjadi spesialisasi dari MAN 1 Batang Hari. 

Selama ini, apa yang ditonjolkan oleh MAN 1 Batang Hari di 

depan publik sama dengan apa yang ditampilkan oleh 

madrasah/sekolah lain, misalnya Pramuka, Paskibraka, Drum 

Band dan sebagainya. Belum penulis temukan, baik dari hasil 

observasi dan wawancara, daya tarik pembeda yang dimiliki 

oleh MAN 1 Batang Hari. Sehingga sangat wajar, jika sampai 

saat ini sangat sulit bagi konsumen atau calon konsumen 

untuk mengingat atau menanamkan dalam-dalam pada 

benak mereka posisi MAN 1 Batang Hari yang unik dan 

unggul tersebut. Akhirnya MAN 1 Batang Hari terkesan 

seperti jalan ditempat saja, salah satu indikatornya terlihat 

dari persentase jumlah siswanya yang juga tidak pernah 

meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Sama halnya 

dengan yang terjadi dengan MAN 2 Tebo. Padahal salah satu 
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indikator madrasah yang berkwalitas itu dapat dilihat dari 

kuantitas siswanya.   

 

3) MAN 2 Muaro Jambi 

Segmentasi pasar madrasah dilakukan oleh MAN 2 

Muaro Jambi dengan cara melihat karakteristik masyarakat 

yang sangat tinggi kecendrungan mereka terhadap 

pengetahuan agama bagi anak-anaknya. Sekalipun mereka 

juga tidak menafikan kebutuhan anak-anaknya terhadap 

pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Berdasarkan 

kondisi tersebut MAN 2 Muaro Jambi melalui rapat bersama 

komite menetapkan Jurusan Agama sebagai wadah bagi 

konsumen yang ingin lebih mendalami pengetahuan agama. 

Namun demikian, jurusan ini tetap memberikan porsi 

pengetahuan umum sama dengan jurusan lain, yaitu Jurusan 

MIPA dan Jurusan IIS. Sedangkan wadah untuk menampung 

aspirasi konsumen di bidang umum, tetapi tetap ada muatan 

pelajaran agamanya, tetapi agak sedikit berbeda dengan 

Jurusan Agama, yaitu Jurusan MIPA dan Jurusan IIS.  

Berdasarkan kecenderungan kebutuhan masyarakat ini, 

maka MAN 2 Muaro Jambi menetapkan 3 Jurusan dalam 

pengelompokan konsumennya, yaitu Jurusan Agama, Jurusan 

MIPA dan Jurusan IIS. Sebagaimana wawancara dengan 

Bapak AB, selaku Waka Bidang Kurikulum berikut: 

“Dalam setipa kegiatan kita selalu berusaha melibatkan 
komite, komite itu salah satu unsur  yang  mendukung 
sekolah kita  ini...., jadi disana ada ketua  Komite, kita adakan 
rapat pertemuan dengan wali murid  Untuk memasarkan 
bagaimana sekolah kita. Contoh dulu Kita mau mengambil 
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jurusan terakhir kita ambil jurusan Agama.....Karena di dalam 
aliyah ada jurusan agama....ada Jurusan bahasa, terus 
masyarakat khususnya di dalam rapat Komite itu 
menyusulkan jurusan agama saja, karena di tengah-tengah 
masyarakat itu sangat dibutuhkan pengetahuan agama. Jadi 
kita ini mirip Semi pesantren. Itulah gunanya komite...... 
gunanya diadakan rapat untuk memutuskan sekolah kita 
yang dibutuhkan jurusan Agama....Jadi kita bisa tau”.  

Hal ini juga dikuatkan dari hasil observasi yang yang 

penulis lakukan di MAN 2 Muaro Jambi, penulis melihat 

secara langsung pembagian jurusan dilihat dari ketersediaan 

ruang kelas untuk belajar masing-masing jurusan. Kemudian 

dikuatkan dari dokumen-dokumen yang penulis lihat, 

misalnya struktur sekolah, struktur kelas, dan beberapa 

dokumen kegiatan lain yang membuktikan adanya 

segmentasi pasar berdasarkan jurusan. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak AB, beliau 

menambahkan bahwa pemilihan jurusan agama ini memang 

benar-benar berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Prosesnya melalui penjaringan di tengah 

masyarakat pada saat rapat komite dilaksanakan, sehingga 

dari situlah jurusan agama ditetapkan. Selanjutnya pihak 

madrasah juga menyusun program-program keagamaan 

untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 

pengetahuan agama anak-anaknya. Sebagaimana hasil 

wawancara berikut: 

“Iya...... maka dari itu kita akan jaring masyarakat sekitar  Ini 
misalnya apa yang diperlukan oleh masyarakat dari segi 
jurusan.... kita pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan 
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masyarakat. Setelah itu kita tetapkan beberapa program 
keagamaan, antara lain kalau dibidang keagamaan anak wajib 
punya setoran dan hafalan. Kalau tentang penyelenggaraan 
shalat jenazah itu yang utama segmen Pasar yang sangat 
dibutuhkan.... jadi anak-anak harus bisa membaca Yasin dan 
Tahlil itu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian 
mengadakan pelombaan penyelenggaraan jenazah”. 

Hal serupa juga dibenarkan oleh Bapak MH, selaku guru 

Bimbingan dan Konseling, beliau mengatakan bahwa 

kebutuhan masyarakat secara umum di sekitar MAN 2 Muaro 

Jambi ini yaitu pengetahuan agama. Karena mayoritas siswa 

yang masuk ke madrasah ini berasal dari kampung-kampung 

yang masih kental tradisi keagamaanya. Jadi mereka 

kepingin, setelah tamat dari madrasah ini bisa  berguna di 

tengah masyarakatnya, khususnya masalahh ibadah sehari-

hari. Oleh karena itu, kondisi inilah yang menjadi dasar bagi 

MAN 2 Muaro Jambi menetapkan jurusan terakhirnya adalah 

jurusan agama, bukan jurusan bahasa. Sebagaimana hasil 

wawancara berikut: 

“Jadi kalau saya selidik-selidik sebelum siswa masuk ke MAN 
2 ini alasannya ketika saya Tanya “kenapa kamu kepingin 
masuk MAN 2?”. Dia kan biasanya manggil saya bisa bapak, 
abang atau kakak, jadi dia bilang “ saya masuk ke MAN 2 ini 
bang karena MAN 2 ini  ketika sudah jadi siswa disitu yang 
keluar dari MAN 2 itu bisa baca Doa, bisa memimpin Tahlil, 
bakat agama itu bisa bang, jadi kami pingin seperti itu. Dan di 
MAN 2 juga ada labor Komputer, labor Bahasa juga bang 
maka itu yang menarik minat kami. Aktif juga dibidang 
olahraga bang”. Itu kata mereka waktu saya tanyakan”. 
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Selanjutnya, berkaitan dengan proses positioning MAN 2 

Muaro Jambi, berdasarkan temuan studi kasus yang penulis 

dapatkan, bahwa salah satu bentuk posisi tawar yang 

ditonjolkan oleh MAN 2 Muaro Jambi yaitu keunggulan 

dibidang agama, karena mereka menganggap bahwa saingan 

terberat mereka saat ini adalah SMAN 2 Muaro Jambi, dan 

SMA biasanya aspek keagamaannya minim.  Oleh karena 

itulah MAN 2 Muaro Jambi mencoba menempatkan posisi 

pada aspek keagamaan tersebut. Bentuk kongkrit dari 

kegiatan keagamaan yang ditonjolkan oleh MAN 2 Muaro 

Jambi adalah penyelenggaraan jenazah dan pemimpin 

kegiatan Yasinan dan Tahlilan, sebagaimana hasil wawancara 

berikut: 

“Kita menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat atau 
keberadaan kita agar bermanfaat untuk masyarakat di 
antaranya kita harus tahu bahwa sekolah umum yang 
menjadi saingan kita......keagamaannya minim, maka kita bisa 
menempatkannya bahwa agama kita majukan. Secara 
kurikulum pelajaran agama yang kita ajarankan saja agama 
kita sudah 12  mata Pelajaran.....apalagi kita masukkan 
kedalam jurusan agama. Maka dari itu, ada nilai lebih 
dibidang keagamaan....jadi  membuat keberadaan Aliyah ini 
bisa punya status atau tempat keberadaan di dalam 
lingkungan masyarakat disini”.  

Kemudian aspek yang lainnya, berdasarkan observasi 

yang penulis lakukan, secara umum sama dengan apa yang 

ditampilkan oleh madrasah/sekolah lain, misalnya Pramuka, 

Paskibraka, Drum Band dan sebagainya. Sehingga temuan 

studi kasus ini, baik dari hasil observasi dan wawancara, daya 
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tarik pembeda yang dimiliki oleh MAN 2 Muaro Jambi 

memang ada pada kegiatan keagamaanya. Salah satu temuan 

khusus dibidang keagamaan yaitu, MAN 2 Muaro Jambi 

mempunyai buku pegangan untuk siswa yang berjudul “ 

Bekal Siswa Kembali Ke Masyarakat ”. Di dalamnya berisi 

tentang pedoman ibadah praktis sehari-hari, misalnya: 

Yasinan, Tahlilan dan Do‟a Arwah, dan masih banyak yang 

lainnya. Buku ini memang benar diberikan kepada semua 

siswa, sebagai pegangan bagi mereka berkaitan dengan 

amaliah praktis sehari-hari.  

Temuan lain yang penulis dapatkan berkaitan dengan 

kegiatan keagamaan yang menjadi ciri khas MAN 2 Muaro 

Jambi yaitu setiap pagi para siswa diwajibkan untuk datang 

jam 7.00 WIB dan diwajibkan pula untuk langsung ke 

musholla untuk melaksanakan kegiatan keagamaan rutin. 

Antara lain: hari Selasa sholat Dhuha, hari Rabu hafalan Juz 

30 (khususnya surah-surah pendek), hari Kamis setoran 

Hafalan, hari Jum‟at Yasinan, dan hari Sabtu Olah Raga. 

Sebagaimana wawancara dengan Bapak PD, berikut: 

“iya... kita ada budaya salam dan sapa anak sebelum masuk, 
mereka harus  memberikan salam kepada guru...dan kami 
semua berbaris dekat gerbang untuk menyambut mereka, dan 
anak wajib salam dan langsung diarahkan ke mushalla.  
Karena kita masuk jam 7:20, tapi anak sudah kita wajibkan 
datang ke sekolah jam 7:00, karna ada pembiasaan 
ibadah...dan   tidak boleh langsung ke kelas, diarahkan ke 
mushalla......kalau hari selasa shalat dhuha, hari Rabu Hafalan 
Al-Qur‟an, Hari kamis Setoran hafalan, hari  Jumat Yasinan 
dan hari sabtu Olahraga”. 
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c. Diferensiasi Produk/Jasa 

Diferensiasi produk/jasa ini merupakan upaya yang 

dilakukan oleh madrasah untuk membedakan karakteristik 

produk/jasa yang dihasilkannya, dengan produk/jasa yang 

dihasilkan oleh madrasah lain atau kempetitor lainnya. 

Sehingga dengan perbedaan produk/jasa yang dimiliki oleh 

madrasah tersebut menjadi sebuah ciri khas atau keunggulan 

tersendiri bagi madrasah, dan pada akhirnya produk/jasa 

tersebut menjadi nilai jual tersendiri bagi madrasah dan 

menjadi penyebab konsumen memutuskan untuk memilih 

produk/jasa yang dihasilkan oleh madrasah tersebut. Dalam 

dunia pendidikan, diferensiasi dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, misalnya: memiliki lingkungan dan gedung 

sekolah yang bersih, nyaman dan tertata dengan rapi, 

memakai pakaian seragam madrasah yang menarik, program 

eskul yang unik dan berprestasi, layanan madrasah yang 

prima, dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil studi kasus yang penulis lakukan di 

MAN Provinsi Jambi, berkaitan dengan diferensiasi 

produk/jasa ini dapat penulis uraikan sebagai berikut: 

1) MAN 2 Tebo 

Diferensiasi produk madrasah merupakan upaya untuk 

membedakan ciri khas produk yang dihasilkan oleh 

madrasah, dengan produk yang dihasilkan oleh 

sekolah/madrasah saingan yang lain. Sehingga dengan 

bedanya produk tersebut menjadi keunggulan tersendiri bagi 

madrasah, dan pada akhirnya para calon konsumen pun 

memutuskan untuk memilih produk dari madrasah tersebut. 

Dalam pengimplementasian diferensiasi produk ini, MAN 2 
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Tebo telah louncing Pelatihan Drum Band dan Program 

Tahfizh Al-Qur‟an. Adapun Hasil dari pembinaan keagamaan 

selama ini, ada beberapa orang siswa MAN 2 Tebo telah 

mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten, dan bidang Fahmil 

Qur‟an mengikuti MTQ Tingkat Provinsi. Sebagaimana 

wawancara berikut: 

“Keunggulan produk sekolah kita ini yaitu dalam kegiatan 
Drum Band dan dalam kegiatan keagamaan kita ada Tahfidz 
karena kebanyakan dari mereka alumni pesantren dan 
mereka juga sudah ada dan pernah program Hafalan Al-
Qur‟an jadi disini kita tinggal lanjutkan. Selama ini saya 
sendiri yang membimbingnya, dan alhamdulillah.....mulai 
tahun ajaran baru ini, program Tahfiz ini akan kami 
masukkan ke dalam salah satu mata pelajaran muatan lokal. 
Karena kami sekarang memiliki 1 orang guru yang memang 
seorang Hafiz Al-Qur‟an. Kalau untuk hasil dari pembinaan 
yang telah dilakukan selama ini....kalau dibidang keagamaan 
ada Tahfidz jadi kita Mengikuti MTQ tingkat kabupaten, 
Fahmil Qur‟an tingkat provinsi.” 

Pernyataan di atas dikuatkan pula oleh pernyataan 

Bapak AD, selaku guru mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits dan 

sekaligus Pembina Program Tahfiz. Beliau mengatakan 

bahwa program Tahfiz ini selanjutnya akan dijadikan sebagai 

salah satu mata pelajaran muatan lokal. Karena melihat trend 

saat ini, banyak bermunculan rumah-rumah Tahfiz, maka 

MAN 2 Tebo juga ingin ikut andil dalam mencetak para 

hafizh ini, apalagi kalau program ini didukung oleh semua 

pihak. 
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Berdasarkan temuan studi kasus di atas berkaitan 

dengan diferensiasi produk yang dilakukan oleh MAN 2 

Tebo, dapat dianalisis bahwa MAN 2 Tebo belum begitu 

mampu menonjolkan produk-produk yang  memang benar-

benar berbeda dengan produk sekolah/madrasah yang 

lainnya. Sehingga dengan produk itu menjadi daya tarik 

tersendiri bagi konsumen untuk memilih produk MAN 2 

Tebo. Kalau pun memang program Tahfiz Al-Qur‟an yang 

akan menjadi pembeda produknya dengan sekolah lain, 

menurut penulis sangat berat tantangan yang akan dihadapi 

oleh MAN 2 Tebo untuk melaksanakan atau mensukseskan 

program Tahfiz Al-Qur‟an ini, apalagi MAN 2 Tebo tidak 

menerapkan sistem Boarding School (sekolah berasrama) 

seperti yang diterapkan oleh sekolah/madrasah lain, 

misalnya MAN Insan Cendikia Muaro Jambi dan SMAN 

Negeri Titian Teras Muaro Jambi.  

Tantangan selanjutnya menurut penulis, program Tahfiz 

Al-Qur‟an yang telah louncing oleh MAN 2 Tebo ini akan 

menghadapi persaingan berat dari pondok-pondok pesantren 

yang memiliki program khusus Tahfizh Al-Qur‟an, atau 

rumah-rumah tahfizh yang sedang menjamur luar biasa luar 

saat ini. Ditambah lagi kalau mereka sudah mendapatkan 

brand image yang luar biasa di tengah masyarakat. Di samping 

itu, secara performance tentu saja pondok pesantren dan 

rumah-rumah Tahfizh lebih mapan dan siap untuk 

menggembleng para santrinya dengan durasi waktu yang full 

24 jam, serta diperkuat lagi dengan kurikulum khusus 

Tahfizh Al-Qur‟annya yang sudah baku, mapan dan mungkin 

juga sudah teruji. Semua ini tentu saja akan menjadi pekerjaan 
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rumah yang luar biasa berat bagi MAN 2 Tebo, kalau tetap 

ingin menjadikan Program Tahfizh Al-Qur‟an sebagai 

diferensiasi produknya.  

 

2) MAN 1 Batang Hari 

Implementasi diferensiasi produk yang dilakukan oleh 

MAN 1 Batang Hari yaitu optimalisasi pembinaan pramuka 

dan drum Band, karena selama ini dua kegiatan inilah yang 

sudah terbina dengan baik, yaitu setiap sore Jumat dan Sabtu. 

Sebagaimanan hasil wawancara dengan wakil kepala bidang 

kurikulum berikut: 

“Madrasah kita pulangnya udah jam setengah 4 sore, jadi 
kalau jam setengah 4 itu udah masuk full day jadinya..... Jadi 
tidak ada lagi waktu untuk anak yang lain, yang ada itu ya.... 
ekstra kita pramuka saja, karena itu hari jum‟at. Hari jum‟at 
kita pulangnya jam 11, hari sabtu kita pulang jam 1. Nah 
sementara anak kita ini banyak juga yang tidak berdomisili 
disini. Mereka rata-rata rumahnya jauh dari madrasah ini. 
Untuk saat ini itu yang unggul itu...., ya inilah memang 
kondisinya, memang pramuka yang baru bisa, dan drum band 
ini juga yang menjadi keunggulan, karena itu memang yang 
terbina”. 

Hal serupa dikuatkan dari wawancara dengan Ibu AZ, 

selaku guru mata pelajaran Geografi, beliau mengatakan 

bahwa salah satu keunggulan yang dimiliki oleh MAN 1 

Batang Hari yaitu Grup Drum Band, karena ini dibina 

langsung salah seorang guru mata pelajaran. Di samping itu 

kegunaannya juga sangat banyak, apalagi kalau ada event-

event penting dari kabupaten, maka biasanya yang tampil itu 
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adalah grup drum band MAN 1 Batang Hari, misalnya 

kegiatan MTQ, peringatan HUT Kabupaten Batang Hari, dan 

lain-lain. 

Kondisi ini juga diperkuat dari hasil observasi yang 

penulis lakukan di MAN 1 Batang Hari, yaitu penulis melihat 

secara langsung dokumentasi tentang kegiatan pramuka dan 

drum band tersebut, antara lain misalnya: Kegiatan Temu 

Pramuka Garuda Se-Kwarda Jambi  Tahun 2019, Pengujian 

Calon Pramuka Garuda Gudep 04.029.030 Pangkalan MAN 1 

Batang Hari, Penerimaan Tamu Ambalan, Lomba Gerak Jalan 

Indah Pramuka Tahun 2019, Lomba LKBB tahun 2019, Lomba 

Cerdas Tangkas Pramuka Tahun 2019, dan lain-lain.  

Berhubung studi kasus ini dilakukan pada masa 

Pandemi Covid-19, maka penulis tidak bisa melihat secara 

langsung/secara fisik kegiatan-kegiatan kepramukaan di 

MAN 1 Batang Hari, karena seluruh kegiatan belajar 

mengajar dilakukan secara daring dan beberapa program 

madrasah tidak bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya. 

Namun demikian, teknik pengumpulan data secara observasi 

tetap penulis lakukan, tetapi yang penulis observasi adalah 

dokumen-dokumen kegiatan di MAN 1 Batang Hari yang 

berkaitan dengan keperluan studi kasus ini. 

 

3) MAN 2 Muaro Jambi 

Berdasarkan temuan lapangan, bahwa implementasi 

diferensiasi produk yang dilakukan oleh MAN 2 Muaro Jambi 

yaitu pada pembinaan keagamaan. Karena kegiatan ini 

dianggap menjadi salah satu produk unggulan dan menjadi 

pembeda dari sekolah/madrasah lain yang berada di 
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Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan keagamaan yang sangat 

diprioritaskan itu adalah pembinaan penyelenggaraan 

jenazah dan pembinaan yasinan dan tahlilan. Adapun alasan 

utama menjadikan kegiatan keagamaan  ini sebagai pembeda 

MAN 2 Muaro Jambi yaitu adanya keinginan yang kuat dari 

siswa itu sendiri, sebagaimana wawancara dengan Bapak OD, 

selaku Kepala Madrasah berikut ini: 

“Jadi begini....kalau mereka dari MTS mereka memang 
keinginan mereka itu satu.... yaitu memperdalam dan 
mengejar apa yang harus mereka dapatkan di sekolah 
madrasah Aliyah ini. Tapi kalau dari SMP mereka yang 
mereka kejar itu satu memang..... dengan melihat prestasi 
yang kami dapatkan, salah satunya di event-event di luar...Nah 
yang kedua sebenarnya, saya kemarin ngasih kan materi di 
MATSAMA, salah satu tujuan mereka itu mereka ingin 
memperdalam keagamaan, karena setelah saya tanya 
kemarin, sewaktu saya ngasih materi disana..... saya tanya 
satu-satu dan mereka memang kewalahan dalam agama. dan 
mereka setelah saya tanya memang ilmu itu pak yang saya 
cari, dan ilmu itu yang mau saya tuntut. “bisa” saya bilang 
begitu kan..... seandainya memandikan jenazah menshalatkan 
jenazah? “tidak bisa pak” jadi tujuan kamu ke sini? ya itu pak 
salah satunya. Jadi.... yang jelas pada dasarnya yang dikejar 
mereka itu baik dari SMP maupun MTS memang mengejar 
yang sifatnya keagamaan.” 

Hal ini juga dikuatkan dari hasil wawacara dengan Ibu 

SA, selaku orang tua Alumni MAN 2 Muaro Jambi yang agak 

memaksa anaknya untuk masuk MAN 2 Muaro Jambi. 

Alasannya karena di MAN dengan SMAN sangat jauh 

berbeda, di MAN lebih banyak pelajaran agamanya. Karena 
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faktor agama itulah beliau dan suami sangat memaksa 

anaknya untuk sekolah di MAN, sebagaimana hasil 

wawancara berikut: 

“Pada umumnya anak saya...saya arahkan ke sekola agama 
karena pendidikan agama di Aliyah dengan SMA itu sangat 
jauh berbeda, di SMA pendidikan agama hanya ada 3 jam 
dalam satu minggu. Padahal sebelumnya anak saya ini, mau 
masuk SMA, tapi saya dan papanya tidak boleh sama sekali. 
Sampai-sampai anak kami 3 hari tidak keluar kamar, karena 
ingin masuk SMA. Tapi alhamdulillah akhrinya, dihari 
terakhir pendaftaran MAN, dia mau juga masuk ke MAN 2 
Muaro Jambi. Alasan kami hanya kepingin anak kami 
memiliki pengetahuan agama, untuk bekal dia ke akhirat 
nanti”. 

Temuan di atas diperkuat dengan hasil observasi yang 

penulis lakukan di MAN 2 Muaro Jambi terkait dengan 

dokumen-dokumen kegiatan keagamaan yang telah 

dilakukan, misalnya kegiatan Bimbingan Tahsin Al-Qur‟an, 

Bimbingan Sholawat Barzanji, Bimbingan Penyelenggaraan 

Jenazah, Pembinaan Kaligrafi, dan lain-lain. Sekalipun 

kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa lagi penulis lihat pada 

tahun pelajaran 2019/2020 yang lalu secara langsung karna 

bertepatan dengan masa Pandemi Covid-19, namun penulis 

dapat menemukan bukti-bukti, bahwa kegiatan-kegiatan 

tersebut memang benar-benar dilaksanakan oleh MAN 2 

Muaro Jambi. Hal ini dibuktikan dengan foto-foto kegiatan, 

serta adanya laporan pertanggungjawaban dari pembina 

kepada pimpinan madrasah. Semua dokumen-dokumen itu, 
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meyakinkan penulis bahwa kegiatan-kegiatan tersebut 

memang benar dilaksanakan. 

 

d. Komunikasi Pemasaran Madrasah 

Komunikasi pemasaran madrasah yaitu suatu proses 

penyampaian pesan-pesan kepada pasar /konsumen 

madrasah mengenai keunggulan produk/jasa yang 

dihasilkan oleh madrasah, agar mereka mengetahui apa-apa 

jasa yang dimiliki oleh madrasah. Proses ini sangat penting 

dan sangat berpengaruh dalam proses pemasaran 

produk/jasa yang dimiliki oleh madrasah. Beberapa kegiatan 

yang bisa dilakukan oleh madrasah sebagai bentuk 

komunikasi pemasaran madrasah, yaitu: menyelenggarakan 

event-event menarik, kompetisi ilmiah antar sekolah, kegiatan 

seminar dan workshop, publikasi prestasi secara masif dan 

terorganisir, pekan olahraga madrasah, pekan seni madrasah, 

dan sebagainya. Agar semua kegiatan madrasah bisa 

diketahui dan dikenal oleh publik, maka biasa dilakukan 

dengan cara promosi melalui iklan di TV, Radio, Majalah, 

Spanduk, dan lain-lain.  

Berdasarkan hasil studi kasus yang penulis lakukan di 

MAN Provinsi Jambi, berkaitan dengan komunikasi 

pemasaran madrasah dapat penulis uraikan sebagai berikut: 

1) MAN 2 Tebo 

Komunikasi pemasaran biasanya dilakukan dengan cara 

promosi. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis tidak 

membahas pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh MAN 2 

Tebo, tetapi lebih pada perencanaan komunikasi pemasaran 

yang dilakukan oleh MAN 2 Tebo. Sedangkan untuk rincian 
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pelaksanaan promosinya akan diuraikan pada bagian 

selanjutnya, yaitu pelaksanaan pemasaran jasa MAN 2 Tebo.  

Berdasarkan temuan studi kasus yang penulis dapatkan 

melalui wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa 

MAN 2 Tebo telah merencanakan komunikasi madrasahnya 

pada saat rapat rutin dilakukan, terutama di akhir semester 

genap dan awal semester ganjil. Salah satu agenda dalam 

rapat akhir semester genap adalah menentukan langkah-

langkah atau teknis penerimaan siswa/siswi baru, mulai dari 

pembentukan panitia penerimaan siswa baru dan 

perencanaan penerimaan siswa baru. Contoh salah satu yang 

direncanakan itu adalah menentukan dan menetapkan bentuk 

promosi yang akan dilakukan, sebagaimana hasil wawancara 

dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum berikut: 

“Kalau diawal semester, terutama diawal tahun Ajaran baru 
kami selalu  melaksanakan rapat rutin.....agendanya antara 
lain penyampaian atau  pembagian jam mengajar, menyusun 
program tahunan. Tapi biasanya untuk program tahunan 
lebih rinci dibuat langsung masing-masing waka atau masing-
masing pembina....untuk rapat diakhir semester genap, kita 
lebih fokus kepada evaluasi KBM dan persiapan penerimaan 
peserta didik baru. Biasanya..... dalam rapat itu sudah 
langsung ditentukan panitianya. Selama ini yang selalu 
menjadi ketuanya langsung ditunjuk secara aklamasi yaitu 
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Beliaulah yang langsung 
jadi ketuanya...untuk teknis penerimaannya diserahkanlah 
kepada panitia untuk membahasnya...” 

  



Amiruddin, Ahmad Husein Ritonga & Samsu 

134 

Hal ini juga dikuatkan dari data dokumentasi yang 

penulis dapatkan, bahwa di dalam buku agenda rapat rutin 

MAN 2 Tebo tersebut memang benar ada agenda rapat yang 

membahas tentang persiapan penerimaan siswa baru. Rapat 

tersebut juga menghasilkan kesepakatan tentang komposisi 

panitia penerimaan siswa baru, cara promosi yang akan 

dilakukan, misalnya pemasangan spanduk di gerbang, 

promosi melalui website MAN 2 Tebo, dan lain-lain. 

 

2) MAN 1 Batang Hari 

Secara umum, perencanaan komunikasi madrasah yang 

dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari hampir sama dengan 

yang dilakukan oleh MAN 2 Tebo. Berdasarkan studi kasus 

yang dilakukan, ditemukan bahwa perencanaan komunikasi 

madrasah MAN 1 Batang Hari dilakukan dalam rapat rutin 

madrasah, salah satunya yaitu rapat rutin akhir semester dan 

awal semester. Agenda rapat antara lain membahas tentang 

evaluasi kegiatan belajar mengajar dan persiapan penerimaan 

siswa baru.  Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak RA, 

berikut: 

“Iya...kalau itu iya pak amir.....rapat-rapat itu selalu kami 
laksanakan, apalagi kalau mau melaksanakan kegiatan-
kegiatan tertentu pak, tapi biasa insedentil la sifatnya 
pak...yang paling rutin itu awal semester dan akhir semester. 
Apalagi awal semester tahun ajaran baru, banyak hal yang 
harus dimusyawarahkan, misalnya pembagian jam mengajar, 
penyusunan program madrasah, terutama kegiatan-kegiatan 
kesiswaan....kalau akhir semester itu biasanya...ya paling-
paling evaluasi saja. Tapi kalau diakhir semester dua biasanya 
juga membahas tentang tata penerimaan siswa baru...apa-apa 
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saja yang harus disiapkan, terutama sekali pembentukan 
panitianya, selanjutnya cara promosi yang dilakukan... 
misalnya turun ke sekolah-sekolah, atau yang lainnya.”  

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu PH, sebagaimana 

hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa sebelum kegiatan 

promosi dilakukan biasanya dilaksanakan musyarawah 

dalam rapat madrasah dengan seluruh majelis guru dan tata 

usaha. Dibahas secara umum saja, sedangkan teknis detailnya 

dilakukan oleh panitia dan pimpinan saja.  Sebagaimana 

wawancara berikut: 

“Iya....kalau untuk guru secara detail dan rincinya belum 
dibahas...atau secara terstruktur, tetapi untuk secara 
umumnya...iya disampaikan kepada kami para guru, 
biasanya disampaikan dalam dalam rapat rutin. Untuk teknis 
lebih detail biasanya dibahas oleh rekan-rekan panitia dengan 
pimpinanla, karena merekalah yang akan menjalankan 
program tersebut”. 

Pernyataan di atas juga dikuatkan berdasarkan temuan 

observasi yang penulis lakukan pada saat rapat itu 

dilaksanakan. Observasi ini juga dikuatkan dari risalah rapat 

rutin, yaitu dalam buku agenda rapat rutin MAN 1 Batang 

Hari. Dalam buku agenda rapat tersebut  ditemukan data-

data yang berkaitan rencana pembahasan dan hasil dari 

pembahasan rapat tersebut. Misalnya, direncanakan untuk 

tahun ajaran 2020/2021 MAN 1 Batang Hari akan melakukan 

kunjungan promosi ke MTs/SMP, tetapi karena terkendala 

kondisi mewabahnya pandemi Covid-19 sehingga membuat 

sekolah-sekolah tidak bisa melaksanakan belajar tatap muka, 
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tetapi diganti dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Akhirnya 

MAN 1 Batang Hari pun tidak bisa melaksanakan promosi di 

sekolah-sekolah. Sebagai alternatif lain, diputuskan cara 

promosi dilakukan melalui website MAN 1 Batang Hari, dan 

pemasangan panduk, yaitu di gerbang MAN 1 Batang Hari. 

 

3) MAN 2 Muaro Jambi 

Adapun bentuk perencanaan komunikasi madrasah 

yang dilakukan oleh MAN 2 Muaro Jambi juga tidak jauh 

berbeda dengan yang dilakukan oleh MAN 2 Tebo dan MAN  

Batang Hari. Perencanaan komunikasi madrasah 

direncanakan dan dilakukan melalui rapat rutin madrasah. 

Dalam dokumen rapat ditemukan agenda pembahasan rapat 

tentang teknis rekreutman dan cara penerimaan siswa baru. 

Juga ditemukan penyusunan kegiatan program-program 

ekstrakurikuler, event-event, dan bentuk pembinaan-

pembinaan lainnya.  

Bentuk perencanaan komunikasi madrasah lain yang 

dilakukan oleh MAN 2 Muaro Jambi yaitu persiapan untuk 

melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah MTs/SMP dan 

mengikuti event-event di luar madrasah. Sebelum kegiatan 

tersebut dilaksanakan kepala madrasah sudah 

mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam 

proses sosialisasi tersebut, yaitu membentuk tim sosialisasi, 

brosur-brosur, latihan-latihan rutin, dan lain-lain. Bentuk lain 

yang dilakukan yaitu pembenahan fasilitas madrasah, agar 

senang dilihat oleh masyarakat. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan kepala madrasah berikut: 
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“Kalau dari segi bagaimana saya bisa mengelola MAN ini... 
yang paling utama kita mulai dari siswa. Itu keinginan saya 
dalam memajukan MAN 2 Muaro Jambi ini dan sudah saya 
sampaikan kepada guru, pihak TU......semakin banyak siswa 
itu tentulah kita semakin enak kita menjalankan program” 
yang ada pada MAN ini.  

Pada kesempatan itulah saya dalam menjalankan 

penerimaan siswa baru seperti yang sekarang ini, sebelum 

melaksanakan penerimaan siswa baru itu..... di tahun pertama 

saya di sini pada september tahun 2017, saya masih 

melanjutkan sistem yang dilaksanakan oleh saya sebelumnya. 

Yaitu sistem yang saya laksanakan pada saat saya di MAN 1 

sungai gelam dulu. Jadi, kami sosialisasi dari Aliyah ini ke 

SMP” ke MTS” dengan membawa brosur, dengan membawa 

spanduk, di panitia itu dibagi.... termasuk saya juga ikut 

turun. Disitu saya memerikan arahan..... nanti akan 

dipromosikanlah oleh panitia ini di masing-masing sekolah 

tersebut, dengan memberikan brosur, setelah memberikan 

brosur itu, mereka berikan arahan, mereka berikan 

sambutan”.  

Nanti setelah itu diberikan kesempatan sharing. Nah 

pada kesempatan itu, september tahun 2017 sampai 2019 itu 

berjalan, dengan berjalan seperti itu, tapi ada kelemahan kami 

ini karena kami berada di kota kabupaten kami berdekatan 

dengan SMA dan SMK”. Saya ingat.. tapi saya tetap berusaha 

bagaimana pun juga kami tetap menarik bagaimana pun 

caranya kami tetap menarik peminat, salah satunya dengan 

cara setiap ada event-event, kami usahakan ikut, seperti 

kemarin pada saat tahun 2019 kami mewakili untuk tingkat 
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provinsi yang dilaksanakan di Batang Hari, ikut lomba 

tradisional yaitu Enggrang.  

Alhamdulillah pada saat itu kami mendapat juara II 

setelah itu kami ikut lagi di Festival Candi Muaro Jambi, 

Kompangan kami mendapat juara II, Tari Kreasi juara II, 

Vokal Solo juara I. Jadi semua itu kami ikuti kalau untuk di 

Kemenag kompetisi madrasah, kami rata – rata ada... fisika 

juara I, MTK juara II Ekonomi juara III, Biologi juga dapat 

juara II, nah...setelah itu kami ketingkat provinsi. Pada tingkat 

provinsi kami hanya lolos 1 orang, dari provinsi kami lolos ke 

nasional hanya 1 orang yaitu matematika nah setelah di 

nasional se-Indonesia itu kan kami dapat lagu juara ke 3 yaitu 

perunggu atas nama Ike Nurjanah nah itu dalam pengemasan 

dari pada siswa. Kalau bentuk pengemasan dari sekolah ini 

kami memang bisa di katakan saya, TU dan bendahara kami 

berusaha supaya sekolah ini bukan dari hasil kegiatan saja 

bisa promosi, tapi sekolah kami berusaha perbaikan,  saya 

datang kesini pos satpam belum ada, dan saya berusaha 

bagaimana pun juga terbentuklah pos satpam setelah itu 

ruangan ini dulunya hanya ada atap belum ada plaster belum 

ada dek belum ada keramik itu pun kami berusaha 

bagaimana pun juga sehingga terbentuk lah ruangan ini” 

Semuanya itu direncanakan oleh MAN 2 Muaro Jambi, 

sebagai bagian dari upaya untuk memaksimalkan persiapan 

promosi MAN 2 Muaro Jambi. Salah satu indikator yang 

penulis temukan pada dokumen madrasah yaitu adanya 

rencana anggaran yang dialokasikan oleh kepala madrasah 

untuk kegiatan-kegiatan tersebut di atas. 
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e. Layanan Jasa Madrasah 

Layanan jasa madrasah ini merupakan bagian yang 

sangat penting dalam pemasaran jasa pendidikan. Karena 

layanan madrasah ini bersentuhan langsung dengan apa yang 

diterima dan dirasakan oleh konsumen selama mereka berada 

di madrasah. Mereka akan menilai secara langsung 

kesesuaian antara harapan dengan kenyataan yang mereka 

terima dan mereka dapatkan, serta ketepatan janji yang telah 

diberikan oleh madrasah ketika promosi dilakukan oleh 

madrasah. Ketika layanan madrasah ini tidak didapatkan oleh 

konsumen, tentu saja mereka tidak puas dan kecewa. Padahal 

tujuan dari pemasaran jasa pendidikan itu adalah untuk 

memenuhi harapan konsumen, yaitu kepuasan konsumen. 

Pada bagian layanan madrasah ini, penulis hanya 

memberikan penekanan pada sisi perencanaan layanan 

madrasah saja, dan tidak membahas secara detail bentuk atau 

pelaksanaan layanan madrasah yang dilakukan di MAN 

Provinsi Jambi. Penjelasan tersebut akan dibahas pada 

rumusan masalah berikutnya, yaitu pada pelaksanaan 

pemasaran jasa di MAN Provinsi Jambi. Oleh karena itu, 

berdasarkan hasil studi kasus yang penulis lakukan di MAN 

Provinsi Jambi, berkaitan dengan perencanaan pelayanan 

madrasah ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) MAN 2 Tebo 

Bentuk layanan madrasah secara umum yang disiapkan 

oleh MAN 2 Tebo yaitu dengan mengusung slogan “Kampus 

CERDAS (Competen, Efektif, Ramah, Disiplin, Agamis, 

Santun)”. Slogan ini menjadi dasar bagi MAN 2 Tebo dalam 
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melayani seluruh warga madrasahnya. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan bapak TP, berikut: 

“Pada prinsipnya...semua madrasah itu sama....semuanya 
ingin melayani semua siswanya dengan baik. Karena itu 
pulalah semua program itu harus dibuat dan direncanakan 
dengan baik. Kami disini berusaha sekuat tenaga untuk bisa 
melayani siswa kami dengan sebaiknya-baiknya. Modal 
pertamanya, guru-guru dan pegawai harus pintar, disiplin, 
ramah dan santun....inilah yang selalu kami sampaikan dalam 
rapat kepada para guru dan TU. Apalagi kita ini madrasah, 
banyak pelajaran agamanya...tentu harus berbeda dengan 
sekolah-sekolah umum, etika dan sopan santun harus betul-
betul kita perhatikan 

Hal ini juga dikuatkan dari hasil wawancara dengan 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Ibu DAW, beliau 

mengatakan bahwa melayani kebutuhan siswa selama 

mereka berada di madrasah ini adalah kewajiban bagi semua 

guru. karena itulah kewajiban-kewajiban yang harus 

dijalankannya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.  

Agar budaya ini bisa berjalan, maka setiap rapat rutin selalu 

disampaikan dan selalu diingatkan kepada seluruh majelis 

guru dan TU untuk selalu melayani siswa dengan baik, adil 

dan ramah. Sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Layanan kami kepada para siswa dilakukan dengan prinsip 
keadilan. Mereka selalu kami upayakan untuk bisa 
diperlakukan dengan baik dan adil. Kami tidak boleh 
mendeskriminasi mereka...karena mereka punya bakat dan 
minat yang berbeda-beda. Makanya setelah mereka masuk 
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kami berikan blangko.....agar mereka bisa isi dan memilih 
program-program ekstra yang ada di madrasah ini”. 

 
2) MAN 1 Batang Hari 

Slogan layanan madrasah yang ditetapkan oleh MAN 1 

Batang Hari yaitu melayani dengan sepenuh hati, profesional, 

ramah, dan santun. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala MAN 1 Batang Hari, menyebutkan bahwa prinsip 

utama layanan madrasah yang ditetapkan oleh MAN 1 

Batang Hari untuk standar pelayanan yang diberikan kepada 

para siswa khususnya, yaitu melayani dengan sungguh-

sungguh dan jangan sampai siswa tidak dilayani atau 

terkendala dalam proses pembelajarannya. Sebagaimana hasil 

wawancara berikut: 

“Untuk standar pelayanan kami kepada siswa kami 
mengikuti standar kantor.... maksud dari kementerian agama. 
Kalau menetapkan standar khusus...kami belum membuat 
secara resmi. Yang jelas standar umumnya... saya selalu 
menyampaikan kepada guru..... bahwa anak-anak jangan 
sampai terkendala atau tidak kita tanggapi, dikarenakan 
banyak proses pembelajaran....maksudnya belajar anak jangan  
terkendala”. 

Selanjutnya, salah satu bentuk implementasi dari 

layanan madrasah MAN 1 Batang Hari terhadap 

permasalahan yang dihadapi oleh siswanya yaitu adanya 

inisiatif dari beberapa orang guru melakukan iuran untuk 

membantu meringankan beban yang dihadapi oleh beberapa 

orang siswanya, misalnya membantu memberikan uang jajan. 

Kegiatan ini sering dilakukan oleh para guru, yang biasanya 
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diinisiasi oleh wakasis untuk mengajak guru-guru yang lain 

iuran. Tetapi kegiatan ini belum menjadi bagian dari bentuk 

layanan madrasah yang tertulis atau terprogram. 

Sebagaimana wawancara dengan Ibu HD, selaku wakasis 

berikut: 

“Ada beberapa orang guru yang merasa ada anaknya 
bermasalah.... itu akan dibantu, seperti anak yang tidak 
mempunyai uang jajan.... para guru akan iuran untuk 
memecahkan masalah tersebut. Ada uang bazda....., dan guru-
guru berkeinginan dana bazda itu disalurkan ke sekolah atau 
ke anak-anak yang tidak mampu”. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu HD tentang bentuk 

layanan dan perhatian guru kepada siswa di MAN 1 Batang 

Hari dalam melayani siswanya. Sebagaimana wawancara 

berikut:  

“Kalau masalah itu.... alhamdulillah saya rasa anak-anak 
puas. Anak-anak ini kan pada umumnya berasal dari dusun 
atau tempat yang lingkungannya lebih ke pedalaman, jadi 
motivasi untuk belajarnya itu kurang dan malah gurunya 
yang semangat untuk mengajar anak-anak itu. Misalnya 
ketika anak-anak bosan dalam belajar guru akan 
membawanya ke lapangan untuk belajar di bawah pohon 
atau alam, supaya anak- anak tersebut semangat belajar. Jika 
keluhan dalam belajar, sepertinya tidak pernah. Kalo anak-
anak yang nakal itu lain lagi, bisa kita selesaikan dengan cara 
baik-baik”. 
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3) MAN 2 Muaro Jambi 

Bentuk layanan madrasah yang direncanakan dan 

dilakukan oleh MAN 2 Muaro Jambi yaitu melayani dengan 

membudayakan salam, senyum, sapa, dan santun. Budaya ini 

selalu ditekankan oleh kepala madrasah kepada guru dan tata 

usaha dalam melayani siswa dan para tamu yang datang ke 

madrasah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak OD, 

selaku kepala madrasa berikut:  

“Salah satunya selalu saya tekan kan kepada kawan-
kawan....mulai dari depan itu..... satpam, itu kan sudah saya 
perbaiki....tadinya belum ada pos sekarang kan sudah saya 
tegakkan pos. Pos yang baru ditegakkan dalam segi 
permanen.... sekarang sudah saya jadikan bentuk kamar, saya 
selalu tekankan begitu orang masuk kita tanya 
keperluannya..... apa nanti akan dilayani kesini, dan yang lain 
lagi yang melayani, setelah di tunjuk disitu tanya 
keperluannya,  apa dan jika ingin bertemu dengan kepala 
madrasah ditanya keperluannya apa..... gituu kan, kita tetap 
berikan pelayanan prima,. Salam, senyum, sapa, dan santun”. 

Begitu juga terhadap para siswa, MAN 2 Muaro Jambi 

juga menetapkan prosedur dan layanan yang baik. Para guru 

dan TU bersama-sama memberikan perhatian, mengurus dan 

memberikan pelayanan yang baik kepada para siswa, 

misalnya jika ada yang sakit diurus dan didampingi, bahkan 

jika harus dibawa ke puskesmas harus didampingi oleh guru, 

sebagaimana wawancara berikut:  

“Iya...kalau misalnya ada siswa yang mau keluar kita sudah 
tetapkan ada guru yang piket.... nah guru piket itu sudah 
pegang satu lembar surat. Jadi jika ada yang mau keluar atau 



Amiruddin, Ahmad Husein Ritonga & Samsu 

144 

kondisinya sakit mau berobat, itu nanti bawa surat itu. Dan 
jika ada yang sakit parah... nanti kan ada guru UKS nya, dan 
guru itulah yang membawanya ke puskesmas. Kalau dia mau 
keluar fotocopy atau mau pulang itu pakai surat izin itu tadi 
yang ditanda tangani oleh guru piket dan nanti anak ini akan 
memberikannya pada satpam”. 

Berdasarkan temuan studi kasus dalam pembahasan di 

atas, terkait dengan perencanaan pemasaran jasa dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen di MAN Provinsi, maka 

berikut ini dapat penulis tampilkan matrik perbandingan 

perencanaan pemasaran yang telah dilakukan oleh MAN 2 

Tebo, MAN 1 Batang Hari, dan MAN 2 Muaro Jambi dalam 

meningkatkan meningkatkan kepuasan konsumennya. 

Berdasarkan uraian perbandingan perencanaan 

pemasaran jasa yang dilakukan oleh MAN Provinsi Jambi di 

atas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pemasaran MAN 

2 Muaro Jambi lebih unggul dan menempati posisi nomor 1, 

disusul MAN 2 Tebo, dan terakhir MAN 1 Batang Hari, yang 

tergambar pada grafik berikut: 
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Gambar 13: Grafik Perbandingan Perencanaan Pemasaran 
Jasa dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen di MAN 

Provinsi Jambi 
 

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan dan 

menunjukkan bahwa MAN 2 Muaro Jambi lebih baik 

perencanaan pemasaran jasa yang dilakukannya, 

dibandingkan dengan MAN 2 Tebo yang menempati posisi 2, 

dan MAN 1 Batang Hari menempati posisi 3.  

Selanjutnya, setelah melakukan perencanaan terhadap 

pemasaran jasa yang akan dilakukan oleh MAN di Provinisi 

yaitu melakukan pengorganisasian pemasaran jasa. 

Pengorganisasian pemasaran jasa madrasah  merupakan 

suatu  proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia 
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(kepala madrasah, guru, dan tata usaha) dan faktor fisik 

(sarana), agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan 

bisa mencapai tujuan yang benar. Ruang lingkup 

pengorganisasian pemasaran jasa meliputi: pembagian kerja, 

wewenang, tanggung jawab dan pelaporan kerja. Tujuannya 

adalah agar setiap orang di dalam organisasi bertanggung 

jawab dalam melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah 

dibebankan kepadanya sehingga tidak terjadi overlapping 

pekerjaan.  

Berdasarkan studi kasus yang telah penulis lakukan di 

MAN 2 Tebo, MAN 1 Batang Hari, dan MAN 2 Muaro Jambi 

tentang pengorganisasian pemasaran jasa dalam 

meningkatkan kepuasan konsumennya dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. MAN 2 Tebo 

Pengorganisasian pemasaran jasa yang dilakukan oleh 

MAN 2 Tebo dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan 

konsumennya dilakukan oleh kepala madrasah dengan cara 

mengeluarkan surat keputusan kepala  madrasah tentang 

pembagian tugas pokok guru dan tugas tambahan guru 

sebagai wakil kepala madrasah, wali kelas, pembina dan lain-

lain. Pembagian kerja ini dilakukan  oleh kepala madrasah 

pada setiap awal semester ganjil atau setiap awal tahun ajaran 

baru.  Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak TP, 

selaku kepala madrasah berikut: 

“Setiap ajaran tahun baru biasanya kita selalu rapat tahunan. 
Agenda utama dalam rapat tersebut yaitu menyampaikan 
pembagian tugas guru dalam mengajar, misalnya jumlah jam 
mengajar dan roster pembelajaran. Kemudian membacakan 
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SK kepala madrasah tentang tugas tambahan guru, baik 
sebagai wakil kepala madrasah, sebagai wali kelas, dan 
sebagai pembina-pembina, misalnya pembina OSIS, Pembina 
Pramuka, Pembina UKS, Kepala Perpustakaan, Pembina 
Labor, dll. Itu selalu rutin kita lakukan setiap tahun ajaran 
baru pak....” 

Hasil wawancara di atas dibenarkan oleh wakil kepala 

madrasah bidang kurikulum dan beliau mengatakan bahwa 

pembagian kerja atau pembagian tugas guru di MAN 2 Tebo 

dilakukan pada setiap awal semester ganjil. Kewenangan 

pembagian kerja ini ada di tangan kepala madrasah, tetapi 

kadang-kadang juga mengajak beliau untuk menentukan 

guru-guru yang bertugas sebagai pembina-pembina dan 

sebagai wali kelas. Kalau untuk wakil-wakil kepala madrasah, 

biasanya beliau langsung yang menentukannya. Tipe kepala 

madrasah ini biasanya, beliau akan menunjuk atau 

menggunakan seseorang menjadi wakilnya jika dilihatnya 

guru tersebut mau bekerja dan beliau sendiri nyaman dengan 

guru tersebut. Kalau sudah seperti itu kondisinya, biasanya 

jarang diganti dan akan tetap beliau pakai sebagai wakil 

kepala madrasah sampai akhir. 

Temuan wawancara di atas juga penulis kuatkan dari 

hasil observasi yang penulis lakukan pada saat MAN 2 Tebo 

melaksanakan rapat tahun ajaran baru 2020/2021 yang lalu. 

Agenda utama dalam rapat tersebut yaitu menyampaikan 

roster pelajaran kepada para majelis guru dan menyampaikan 

tugas tambahan guru, baik sebagai wakil kepala madrasah, 

sebagai wali kelas, dan sebagai pembina, dalam rangka 

memasuki tahun ajaran baru. Walaupun pembelajaran 
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dilakukan secara daring, karena pandemi Covid 19, namun 

pembagian tugas tambahan guru tetap dilakukan, terutama 

untuk para wakil dan wali kelas. Sedangkan untuk pembina-

pembina tetap ditetapkan, sekalipun kegiatan-kegiatannya 

tidak bisa secara maksimal dilakukan karena Covid 19, 

misalnya kegiatan pramuka, paskibraka, dan lain-lain. 

Temuan di atas juga dikuatkan dari temuan 

dokumentasi yang penulis dapatkan, yaitu adanya dokumen 

Surat Keputusan Kepala Madrasah Nomor 049 Tahun 2019 

Tentang Pembagian Tugas Guru dan Tata Usaha. Di dalam 

lampiran surat keputusan kepala madrasah tersebut 

ditemukan pembagian tugas guru dalam pengembangan diri, 

yaitu: 

1) Pembina KSM : Dwi Asri Wilujeng, S.Si 

2) Pembina Pramuka PA/PI : Saji Suryanto, S.Pd.I/ 

 Wahyuni, S.Pd.I 

3) Pembina Sanggar Seni : Ardianto, S.Pd 

4) Pembina Paskibraka : Etty Ekariani, S.Pd 

5) Pembina PMR : Dina Rahmana, S.Pd.I 

6) Pembinaan Kegamaan Islam : Asnadi, S.Th.I, M.E.I 

7) Pembina OSIM : Kartika Sari, S.Pd 

8) Pembina Drum Band PA/PI : Dian Kurniawan, S.Pd/ 

   Yulia Bulqis, S.Pd 

9) Pembina KIR : Sosi Oktarina, S.Pd 

10) Pembina Olah Raga : Dian Kurniawan, S.Pd 

11) Pembina Jurnalistik : Lukman Hakim, M.Pd 

12) Pembina UKS : Kiki Detriyani, S.Pd 
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Selanjutnya, berdasarkan dokumentasi yang penulis 

temukan bahwa semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

MAN 2 Tebo selalu diawali  dengan proses pengorganisasian, 

yaitu membentuk kepanitiaan, memberikan wewenang dan 

tanggung jawab kepada panitia untuk dapat melaksanakan 

kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melaporkannya 

kepada kepala madrasah. Adapun contoh bentuk kegiatan 

yang selalu dibentuk kepanitiaanya oleh kepala madrasah 

yaitu, panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB), panitia 

Matsama (masa ta‟aruf siswa madrasah), panitia pembuat 

bibit soal, panitia pemilihan OSIM, dan kepanitiaan kegiatan-

kegiatan lainnya. Penulis juga menemukan dokumen-

dokumen laporan pertanggungjawaban yang berkaitan 

dengan setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-

masing kepanitiaan. Artinya setiap selesai melaksanakan 

kegiatan, masing-masing panitia melaporkan hasil 

kegiatannya kepada kepala madrasah. Begitu juga dengan 

kegiatan pembinaan lainnya, masing-masing pembina selalu 

membuat laporan pertanggungjawaban terhadap semua 

rangkaian pembinaan yang telah dilakukan. Di dalam laporan 

tersebut berisi surat keputusan kepala madrasah, absensi, 

foto-foto kegiatan, dan lain-lain. 

 

b. MAN 1 Batang Hari 

Secara formal, pengorganisasian pemasaran jasa yang 

dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari yaitu melalui proses 

penerbitan surat keputusan kepala madrasah tentang 

pembagian tugas pokok dan tugas tambahan guru MAN 1 

Batang Hari untuk satu tahun pelajaran. Surat keputusan 
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kepala madrasah tersebut selalu dibuat dan ditetapkan pada 

setiap awal semester ganjil. Proses penyusunan komposisi 

organisasi madrasah tersebut sepenuhnya berada di tangan 

kepala madrasah, terutama untuk penentuan tugas tambahan 

guru sebagai wakil kepala madrasah. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan bapak RA, selaku kepala madrasah, 

berikut: 

“Setiap awal tahun ajaran baru kami selalu mengadakan rapat 
rutin madrasah, karena kita akan memulai proses kegiatan 
belajar mengajar. Dalam rapat tersebut kita bicarakan segala 
sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum KBM kita mulai. 
Yang paling penting itu....tentang pembagian roster pelajaran, 
pembagian jam mengajar untuk guru...dan menentukan para 
pembina-pembina yang kita butuhkan, misalnya pembina 
pramuka, OSIS, UKS, dan lain-lain. Kalau untuk wakil kepala 
madrasah, saya biasanya jarang melakukan pergantian, 
biasanya tetap yang tahun sebelumnya, kecuali kalau ada 
pertimbangan lain...”. 

Penjelasan di atas juga disampaikan oleh bapak VH,  

selaku wakil kepala madrasah bidang kurikulum, beliau 

mengatakan bahwa pembagian tugas guru sebagai wakil 

kepala madrasah sepenuhnya berada di tangan kepala 

madrasah. Beliaulah yang menentukan orang-orang yang 

beliau percayai untuk menempati posisi sebagai wakil kepala 

madrasah. Sedangkan untuk tugas tambahan guru sebagai 

wali kelas dan pembina lainnya lebih banyak diserahkan 

kepada wakil kepala bidang kurikulum untuk menentukan 

orang-orangnya, namun tetap berdasarkan persetujuan 

kepala madrasah, sebagaimana hasil wawancara berikut: 
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“Untuk menentukan tugas tambahan guru biasanya kami 
lakukan pada setiap awal semester....semester ganjil 
maksudnya, karena semester genap biasanya tidak ada 
perubahan, kecuali ada hal-hal yang mengharuskan ada 
revisi. Kalau untuk awal tahun ajaran baru....disitulah kepala 
madrasah menunjuk tugas tambahan guru, terutama untuk 
wakil...kebanyakan yang jadi wakil itu guru-guru senior, 
dengan juga mempertimbangkan jumlah jam mengajarnya. 
Kalau jadi wakilkan...sudah dihitung 12 jam pelajaran. Kalau 
untuk wali kelas dan pembina-pembina biasanya beliau 
serahkan kepada saya untuk menentukannya, tapi terakhir.... 
saya tetap meminta persetujuan dari beliau.... Jadi pada saat 
rapat awal tahun baru, tinggal membacakan saja surat 
keputusan tersebut...” 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu AZ, selaku guru 

mata pelajaran Geografi, beliau mengatakan bahwa 

pembagian tugas tambahan guru wajib dan selalu dilakukan 

oleh kepala madrasah pada setiap awal semester. Dalam rapat 

rutin awal semester selalu disampaikan kepada majelis guru 

tentang tugas tambahannya masing-masing, baik sebagai 

wakil, wali kelas, maupun pembina-pembina. Ini selalu 

dilakukan, terutama sekali pada awal tahun ajaran baru. 

Setelah SK itu dibacakan, para guru juga diberikan foto copy 

SK tersebut, sebagai pegangan bagi para guru untuk 

menjalankan tugas-tugas tambahan tersebut. 

Temuan studi kasus dari hasil wawancara di atas, juga 

dikuatkan dengan hasil temuan dokumentasi yang penulis 

dapatkan, bahwa pembagian tugas dan wewenang di MAN 1 

Batang Hari memang benar dijalankan. Hal ini dibuktikan 

dengan dokumen yang penulis dapatkan, yaitu dokumen 
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Surat Keputusan Kepala Madrasah Nomor 028 Tahun 2020 

Tentang Tugas Tambahan Guru Untuk Membantu 

Sebahagian Tugas Kepala Madrasah pada Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Batang Hari Tahun Pelajaran 2019/2020. Pada 

lampiran surat keputusan tersebut tercantum dengan jelas 

nama-nama guru dan jenis tugas tambahan yang dibebankan 

kepada mereka, baik sebagai wakil kepala madrasah, kepala 

tata usaha, kepala perpustakaan, bendahara, wali kelas, 

pembina-pembina, dan lain-lain. Sebagian dari gambaran 

pembagian tugas dalam surat keputusan tersebut sebagai 

berikut:   

1) Wakamad Kurikulum : Very Hariyadi, S.Ag, M. Ud 

2) Wakamad Humas : Drs. Ali Alhamidi, M.Pd.I 

3) Wakamad Kesiswaan : Siti Hadijah, S.Ag 

4) Wakamad Sarpras : Dr. Jamilah, M.Pd.I 

5) Kepala Tata Usaha : Hawani, S.Pd.I  

6) Bendahara : Azizawati, SE 

7) Pembina Pramuka Putri : Hj. Rohmi, S.Pd.I 

8) Pembina Pramuka Putra : Abdul Muthalib 

9) Pembina OSIM : Ismailiah, S.Pd.I 

10) Pembina Drum Band  : Feri Hariyadi, M. Ud 

11) Pembina UKS & PIK RR : Eli Suryani, S.Ag 

12) Pembina Keagamaan : Sopian, S. Ag 

13) Kepala Pepustakaan : Hermanto, M. Pd  

 

Adapun rincian temuan dokumentasi surat keputusan 

kepala madrasah MAN 1 Batang Hari di atas, tentang 

pengorganisasian pemasaran jasa dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen MAN 1 Batang Hari, penulis lampirkan 

pada bagian lampiran-lampiran dalam hasil studi kasus ini   
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Selanjutnya, berdasarkan dokumentasi yang penulis 

temukan juga bahwa semua bentuk kegiatan yang dilakukan 

oleh MAN 1 Batang Hari juga selalu diawali  dengan proses 

pengorganisasian, yaitu membentuk kepanitiaan, 

memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada panitia 

untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-

baiknya, serta melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada 

kepala madrasah. Adapun contoh bentuk kegiatan yang 

selalu dibentuk kepanitiaanya oleh kepala madrasah yaitu, 

panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB), panitia 

MATSAMA (Masa Ta‟aruf Siswa Madrasah).  

Penulis juga menemukan dokumen-dokumen laporan 

pertanggungjawaban yang berkaitan dengan setiap kegiatan 

yang telah dilakukan oleh masing-masing kepanitiaan. 

Artinya setiap selesai melaksanakan kegiatan, masing-masing 

panitia melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala 

madrasah. Begitu juga dengan kegiatan pembinaan lainnya, 

masing-masing pembina selalu membuat laporan 

pertanggungjawaban terhadap semua rangkaian pembinaan 

yang telah dilakukan. Di dalam laporan tersebut berisi 

proposal kegiatan, absensi, foto-foto kegiatan, dan lain-lain. 

 

c. MAN 2 Muaro Jambi 

Pengorganisasian pemasaran jasa yang dilakukan oleh 

MAN 2 Muaro Jambi dalam rangka untuk meningkatkan 

kepuasan konsumennya dengan beberapa langkah, yaitu : 

Pertama, kepala madrasah memberikan kesempatan kepada 

para majelis guru untuk melakukan pemilihan secara 

langsung orang-orang yang layak untuk menjadi wakil kepala 
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madrasah, baik waka kurikulum, waka kesiswaan, waka 

humas dan waka sarpras. Artinya wakil kepala madrasah 

dipilih secara demokratis oleh para majelis guru, bukan 

dipilih secara sepihak oleh kepala madrasah. Kedua, kepala 

madrasah dan wakil kepala bidang kurikulum memilih dan 

menetapkan pembagian tugas guru sebagai guru mata 

pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademik yang 

dimiliki atau yang serumpun, serta jumlah beban mengajar 

selama satu semester. Ketiga, kepala madrasah dan wakil 

kepala bidang kurikulum memilih dan menetapkan tugas 

tambahan guru sebagai wali kelas, pembina, dan lain-lain. 

Setelah semuanya selesai, barulah kepala madrasah 

mengeluarkan surat keputusan untuk melegitimasi 

pembagian tugas tersebut, baik sebagai wakil kepala 

madrasah, wali kelas dan pembina-pembina. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Bapak AB, selaku Waka Bidang 

Kurikulum berikut: 

“Selama ini, kewenangan untuk pembagian tugas pokok guru 
dalam mengajar dilakukan oleh saya sendiri, selaku Waka. 
kurikulum....sayalah biasanya yang menentukan mata 
pelajaran yang dipegang oleh masing-masing guru dengan 
mempertimbangkan keahlian mereka. Untuk jumlah beban 
mengajar tentu saja mengikuti aturan yang sudah ada, yaitu 
minimal 24 jam pelajaran bagi guru yang ASN dan guru yang 
sudah sertifikasi....gitu ya.... Kalau untuk pembagian tugas 
wakil kepala madrasah, beberapa kali dilakukan melalui 
proses pemilihan. Gurulah yang diminta untuk memilih para 
wakil dan kepala hanya menerima saja hasil tersebut....kalau 
untuk pembina, biasanya itu diserahkan kepada waka 
kurikulum untuk menentukannya, dengan tetap 
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berkoordinasi dengan waka-waka yang lain. Kalau sudah 
selesai barulah disampaikan kepada kepala madrasah untuk 
dikeluarkan SK-nya....” 

Proses pembagian tugas yang dijelaskan oleh Waka 

Kurikulum di atas senada dengan hasil wawancara dengan 

Ibu IMR, selaku Waka Kesiswaan. Beliau mengatakan bahwa 

pembagian tugas guru di MAN 2 Muaro Jambi dilakukan 

pada setiap awal tahun ajaran baru dan berlaku selama satu 

tahun pelajaran. Cara yang biasa dilakukan oleh MAN 2 

Muaro Jambi yaitu kepala madrasah mengeluarkan surat 

keputusan tentang pembagian tugas guru dan tata usaha, 

serta tugas tambahan guru sebagai wakil kepala madrasah, 

wali kelas dan pembina-pembina lainnya. Semua pembagian 

tugas guru dan tata usaha itu dilakukan dengan penuh 

pertimbangan yang matang. Khusus untuk pembagian tugas 

wakil kepala madrasah, biasanya dipilih secara langsung oleh 

para majelis guru dan kepala madrasah hanya mengesahkan 

saja hasil dari pemilihan yang dilakukan oleh para majelis 

guru tersebut. 

Temuan wawancara di atas dikuatkan dari hasil 

observasi yang penulis lakukan pada saat MAN 2 Muaro 

Jambi melaksanakan rapat rutin awal semester ganjil tahun 

ajaran 2020/2021. Pada saat itu, setelah kepala sekolah 

menyampaikan sambutannya, waka kurikulum yang sudah 

dipilih sebelumnya, langsung membacakan surat keputusan 

kepala madrasah tentang pembagian tugas pokok guru dan 

tata usaha, serta tugas tambahan guru sebagai wali kelas dan 

pembina. Dalam rapat tersebut, kepala sekolah meminta dan 

menegaskan kembali tugas dan wewenang semua guru sesuai 
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dengan tupoksinya masing-masing.  Walaupun pembelajaran 

dilakukan secara daring, karena pandemi Covid 19, namun 

tugas pokok dan tugas tambahan guru tetap dilakukan 

dengan semaksimal mungkin, terutama untuk para wali 

kelas.  

Temuan studi kasus dari hasil wawancara dan observasi 

di atas, juga dikuatkan dengan hasil temuan dokumentasi 

yang penulis dapatkan, bahwa pembagian tugas dan 

wewenang di MAN 2 Muaro Jambi memang benar 

dijalankan. Hal ini dibuktikan dengan dokumen yang penulis 

dapatkan, yaitu dokumen Surat Keputusan Kepala Madrasah 

Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penunjukan dan Pembagian 

Tugas Tenaga Pembantu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 

Muaro Jambi Tahun Pelajaran 2020/2021. Pada lampiran surat 

keputusan tersebut terorganisir dengan jelas pembagian tugas 

tambahan guru MAN 2 Muaro Jambi, baik sebagai wakil 

kepala madrasah, kepala tata usaha, kepala perpustakaan, 

bendahara, wali kelas, pembina-pembina, dan lain-lain. 

Sebagian gambaran dari pembagian tugas dalam surat 

keputusan tersebut sebagai berikut: 

1) Wakamad Kurikulum : Ali Bashori, S.Pd, M.Pd 

2) Wakamad Humas : Makhdi, S. Ag 

3) Wakamad Kesiswaan : Indah Mustika Rini, S.Ag 

4) Wakamad Sarpras : Sagiati, S.Ag 

5) Kepala Tata Usaha : Uyub, S.Pd.I  

6) Bendahara : Nopriandi 

7) Pembina Pramuka Putri : Sri Wahyuni, SE 

8) Pembina Pramuka Putra : Yan Madi, S.Pd 

9) Pembina OSIM : Ishar, S.Pd.I 

10) Pembina Olah Raga : Akbar Putra, S.Pd 
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11) Pembina UKS : Asnawi, S.Ag 

12) Pembina PMR : Yenny Zarnely, SH 

13) Kepala Pepustakaan : Hamdani, S.IP   

 

Adapun rincian temuan dokumentasi surat keputusan 

kepala madrasah MAN 2 Muaro Jambi di atas, tentang 

pengorganisasian pemasaran jasa dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen MAN 2 Muaro Jambi, penulis lampirkan 

pada bagian lampiran-lampiran dalam hasil studi kasus ini   

Selanjutnya, berdasarkan dokumentasi yang penulis 

temukan juga bahwa semua bentuk kegiatan yang dilakukan 

oleh MAN 2 Muaro Jambi juga selalu diawali  dengan proses 

pengorganisasian, yaitu membentuk kepanitiaan, 

memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada panitia 

untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-

baiknya, serta melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada 

kepala madrasah. Adapun contoh bentuk kegiatan yang 

selalu dibentuk kepanitiaannya oleh kepala madrasah yaitu, 

panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB), panitia 

MATSAMA (Masa Ta‟aruf Siswa Madrasah), panitia Pekan 

Olah Raga, Seni dan Agama (PORSENIMA). 

Penulis juga menemukan dokumen-dokumen laporan 

pertanggungjawaban yang berkaitan dengan setiap kegiatan 

yang telah dilakukan oleh masing-masing kepanitiaan. 

Artinya setiap selesai melaksanakan kegiatan, masing-masing 

panitia melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala 

madrasah. Begitu juga dengan kegiatan pembinaan lainnya, 

masing-masing pembina selalu membuat laporan 

pertanggungjawaban terhadap semua rangkaian pembinaan 
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yang telah dilakukan. Di dalam laporan tersebut berisi 

proposal kegiatan, absensi, foto-foto kegiatan, dan lain-lain. 

Berdasarkan temuan studi kasus tentang 

pengorganisasian pemasaran jasa yang dilakukan oleh MAN 

2 Tebo, MAN 1 Batang Hari, dan MAN 2 Muaro Jambi di atas, 

dapat disimpulkan proses pengorganisasian yang terkait 

dengan pembagian tugas dalam suatu kegiatan atau bagian 

dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan setiap 

awal tahun ajaran baru ketiga MAN ini selalu melakukan atau 

menetapkan tugas tambahan bagi sebagian besar guru, mulai 

dari tugas sebagai wakil kepala madrasah, wali kelas kelas, 

pembina-pembina, kepanitiaan dalam berbagai kegiatan dan 

lain-lain. Pembagian tugas ini sangat jelas dilakukan oleh 

kepala sekolah, dengan cara menentukan atau menunjuk 

orang-orang yang memiliki kemampuan dibidangnya 

masing-masing. Sebagai bukti keseriusan dan kejelasan dalam 

pembagian tugas ini, kepala sekolah selalu mengeluarkan 

Surat Keputusan Kepala Madrasah terkait dengan pembagian 

tugas-tugas tambahan guru tersebut.  

Berdasarkan data studi kasus pada pembahasan di atas, 

maka dapat dilihat pada tabel berikut data tentang 

perbandingan pengorganisasian pemasaran jasa dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen di MAN Provinsi Jambi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian pemasaran jasa dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen di MAN Provinsi Jambi sudah 

dilakukan. Pembagian tugas dan wewenang dilakukan dalam 

bentuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Madrasah 

Tentang Pembagian Tugas Pokok dan Tugas Tambahan guru 
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di MAN Provinsi Jambi, baik sebagai Wakil Kepala Marasah, 

Wali Kelas, dan Pembina-pembina lainnya. Namun dari segi 

pelaporan kerja, MAN 2 Tebo dan MAN 2 Muaro Jambi lebih 

baik daripada MAN 1 Batang Hari. 

Adapun grafik tentang pengorganisasian pemasaran jasa 

di MAN Provinsi Jambi dapat dilihat berikut ini: 

 

 
Gambar 14: Grafik Perbandingan Pengorganisasian 

Pemasaran Jasa di MAN Provinsi Jambi 

 

Berdasarkan data grafik di atas dapat disimpulkan 

bahwa 3 MAN di Provinsi Jambi ini sudah menjalankan 

proses pengorganisasian yang cukup baik, yaitu dengan cara 

membagi tugas pokok guru dan tugas tambahan guru, serta 

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

24

25

26

27

28

29

30

31

MAN 2 Tebo MAN 1 Batang
Hari

MAN 2 Muaro
Jambi

Pembagian Kerja,
Wewenang dan
Tanggung Jawab

Pelaporan Kerja



Amiruddin, Ahmad Husein Ritonga & Samsu 

160 

Namun demikian, setiap akhir semester masing-masing 

bidang belum melaporkan hasil kerja mereka secara rutin dan 

lengkap kepada kepala madrasah, baik lisan maupun tulisan. 

Tapi MAN 2 Tebo dan MAN 2 Muaro Jambi  lebih sering 

menyampaikan laporan kinerja daripada MAN 1 Batang Hari. 

Hal ini dibuktikan dari SPJ yang penulis temukan di 

Bendahara Madrasah. 

Terkait hal tersebut, Jejen Musfah mengatakan bahwa 

kejelasan tugas individu atau kelompok tentu saja akan 

melahirkan tanggungjawab. Oleh karena itu seorang 

pemimpin harus memberikan tugas kepada orang-orang yang 

tepat, sesuai dengan kedudukan dan kompetensinya, 

sehingga pekerjaan itu berjalan atau selesai sesuai dengan 

mutu yang diharapkan. 

Terkait dengan fungsi perorganisasian ini sesungguhnya 

sangat relevan dengan ajaran Islam. Sebelum berkembangnya 

ilmu manajemen modern ini, Islam telah mengatur masalah-

masalah yang berhubungan dengan pengorganisasian, 

terutama sekali yang berhubungan dengan pengelolaan 

personil.  Firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 122 

yang berbunyi:  

ب َِ َٚ  َْ َْ  َوب ْٛ ُٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ا ا ْٚ ِْٕفُس َ١ ٌِ  
َل  َوۤبفَّخ   ْٛ ْٓ  َٔفَسَ  فٍََ ِِ  ًِّ ُْ  فِْسلَخ   ُو ُٙ ْٕ  َطۤبىِٕفَخ   ِِّ

ا ْٛ ُٙ َّ ١َزَفَم ِٓ  فِٝ ٌِّ ٠ْ ا اٌدِّ ْٚ ِْٕرُز ُ١ ٌِ َٚ  ُْ ُٙ َِ ْٛ ا اِذَا لَ ْٰٓٛ ُْ  َزَجؼُ ِٙ ُْ  ا١ٌَِْ ُٙ َْ  ٌَؼٍََّ ْٚ  ࣖ ٠َْحرَُز

Artinya: Dan tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya 
(ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 
golongan di antara mereka beberapa orang untuk 
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 
untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 
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mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu 
dapat menjaga dirinya. (Q.S. At-Taubah: 122) 

Apabila ayat ini dikaitkan dengan proses manajemen, 

maka ayat ini menggambarkan bagaimana ajaran Islam 

mengatur pembagian tugas dalam kehidupan. Dijelaskan 

bahwa masing-masing manusia atau kelompok mempunyai 

kewajiban dan perannya masing-masing, meskipun misalnya 

dalam keadaan perang. Namun Al-Qur‟an tetap 

memerintahkan adanya golongan yang pergi menuntut ilmu 

dan memberikan peringatan kepada mereka yang tinggal. Ini 

merupakan gambaran dari pembagian tugas yang telah 

dicontohkan oleh Al-Qur‟an. Artinya pengorganisasian 

merupakan elemen yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan sebuah organisasi.  

Begitu juga dalam sebuah madrasah, tidak akan 

mungkin semua pekerjaan itu  hanya dibebankan atau hanya 

dikerjakan oleh  satu orang saja, misalnya hanya dibebankan 

kepada seorang kepala madrasah saja. Tentu saja pekerjaan 

itu tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan mampu 

dilakukan dengan maksimal. Sehingga pada akhirnya, hasil 

dari kegiatan tersebut juga tidak akan optimal. Oleh karena 

itu dibutuhkanlah pembagian kerja yang jelas, yaitu siapa 

melakukan apa. Kepala madrasah harus memberikan tugas 

kepada orang-orang yang tepat, yaitu orang-orang yang 

memiliki kapasitas, kapabilitas dan komitmen yang tinggi 

terhadap pekerjaannya. Sehingga diharapkan pekerjaan 

tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan 

pada akhirnya tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai.   
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2. Pelaksanaan Pemasaran Jasa dalam Meningkatkan 

Kepuasan Konsumen di MAN Provinsi Jambi 

Pelaksanaan pemasaran jasa adalah suatu proses yang 

mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan 

pemasaran untuk mencapai sasaran. Pelaksanaan pemasaran 

jasa itu mencakup aktivitas sehari-hari, dari bulan ke bulan 

yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Pada 

dasarnya, dalam pelaksanaan pemasaran jasa pendidikan 

dapat menggunakan berbagai macam strategi. Penggunaan 

strategi tersebut tentu saja sangat dipengaruhi dan 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasar pendidikannya. 

Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, penulis melihat 

Teori Marketing Mix (Bauran Pemasaran) sangat tepat 

digunakan sebagai pelaksanaan strategi pemasaran jasa 

pendidikan, khususnya oleh Madrasah Aliyah Negeri 

Provinsi Jambi. Strategi marketing mix ini digunakan oleh 

madrasah sebagai alat yang di dalamnya terdiri dari beberapa 

variabel program pemasaran yang sangat perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan 

positioning yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan 

sukses, sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya.  

Menurut Imam Machali dan Ara Hidayat, dalam 

konteks pendidikan, marketing mix (bauran pemasaran) ini 

memiliki beberapa unsur yang sangat penting dan dapat 

dipadukan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya dapat 

menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan 

untuk memenangkan persaingan. Pernyataan ini sangat 

relevan dengan teori dari Kotler tentang marketing mix ini, 
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yaitu bauran pemasaran merupakan serangkaian unsur-unsur 

pemasaran yang dapat dikendalikan oleh lembaga dan 

dipadukan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai tujuan 

dalam pasar sasaran. 

Unsur-unsur utama yang terdapat dalam marketing mix 

(bauran pemasaran) ini dikenal dengan istilah 7P, yaitu: 

product (produk), price (harga), place (tempat/lokasi), 

promotion (promosi), people (sumber daya manusia), physical 

evidence (bukti fisik/sarana) dan process (proses/layanan yang 

diberikan). Adapun uraian teoritis secara singkat dan 

pembahasan hasil studi kasus mengenai aspek 7P ini, dapat 

penulis uraikan sebagai berikut: 

a. Product (Produk) Jasa Madrasah 

Produk/jasa pendidikan merupakan segala sesuatu 

yang ditawarkan atau diberikan oleh sekolah/madrasah 

kepada para konsumennya, dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumennya tersebut. Maka, 

produk/jasa madrasah yang ditawarkan dan diberikan 

tersebut harus dipastikan benar-benar berkwalitas dan 

bermutu, sebab konsumen pada umumnya tidak senang 

dengan produk/jasa yang kurang bermutu, apalagi harga 

atau biayanya mahal. Tujuan dari semua itu tidak lain adalah 

agar konsumen merasa puas terhadap produk/jasa yang 

diterimanya.  

Adapun bentuk produk/jasa utama yang bisa 

ditawarkan dan diberikan oleh madrasah kepada 

konsumennya adalah produk/jasa dibidang akademik 

(kurikulum). Di samping itu, madrasah juga harus bisa 

membuat produk/jasa layanan pendidikan lebih bervariasi, 
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seperti kegiatan olah raga, kesenian, keagamaan dan bentuk 

kegiatan lain yang bisa menambah kualitas madrasah, 

sehingga itu bisa menjadi daya tarik bagi para konsumennya. 

Menurut Imam Machali dan Ara Hidayat, produk dalam 

konteks jasa pendidikan madrasah adalah segala jasa yang 

diberikan kepada para konsumen, bisa dalam bentuk reputasi 

(nama baik madrasah), prospek, dan macam-macam pilihan 

program lain yang terdapat di dalam madrasah. 

Jadi, madrasah yang mampu bertahan dan mampu 

memenangkan persaingan dengan kompetitor-kompetitor 

lainnya, salah satu kriterianya adalah madrasah yang dapat 

menawarkan dan meyakinkan konsumennya dengan 

produk/jasa yang berkwalitas dan bermutu. Karena 

umumnya, konsumen akan memilih dan menetapkan 

pilihannya kepada sekolah/madrasah yang pengelolaan 

pendidikannya baik dan memiliki peluang dan masa depan 

yang cerah, misalnya punya brand image yang baik, mudah 

dan berpengaruh positif untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan berikutnya, diperhitungkan ketika mencari 

pekerjaan, serta alumni yang mampu berinteraksi di tengah 

masyarakat. Inilah sesungguhnya produk/jasa yang harus 

betul-betul diperhatikan oleh madrasah, terutama Madrasah 

Aliyah Negeri Provinsi Jambi agar bisa bertahan, bisa 

diminati konsumen, dan bisa memenangkan persaingan.  

 

b. Price (harga) Jasa Madrasah 

Secara sederhana harga jasa madrasah adalah sejumlah 

biaya yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh 

konsumen madrasah kepada pihak madrasah untuk 
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mendapatkan suatu produk/jasa madrasah yang telah 

ditawarkan atau diberikan oleh madrasah. Penentuan dan 

penetapan harga jasa madrasah ini sangat penting 

dipertimbangkan dengan matang oleh pihak madrasah 

dengan tetap memperhatikan kwalitas jasa, konsumen yang 

dituju, dan suasana pasar madrasah. Karena dengan 

penetapan harga yang baik, dapat memberikan keunggulan 

bagi madrasah dalam memasarkan jasa pendidikan 

madrasahnya.  

Di era saat ini, bagi konsumen madrasah, murah atau 

mahalnya harga jasa yang tawarkan sangat relatif, tergantung 

pada kwalitasnya. Artinya dengan dengan harga jasa 

madrasah yang murah bukan berarti konsumen akan 

langsung mau menerima atau membeli jasa tersebut, akan 

tetapi konsumen akan tetap memperhatikan kwalitas jasanya. 

Apalagi kalau harga jasa madrasah yang mahal tanpa 

dibarengi oleh kwalitas jasa yang baik, tentu saja konsumen 

akan sangat berat untuk membelinya. Biasanya, apabila ada 

madrasah yang menetapkan harga jasa madrasah yang mahal, 

sudah dipastikan dibarengi dengan kwalitas jasa yang baik 

dan sudah teruji yang diberikan.  

Adapun Jenis harga jasa madrasah yang biasa 

ditawarkan dan ditetapkan oleh madrasah, misalnya uang 

SPP, Investasi bangunan, biaya ekstrakurikuler, dan biaya-

biaya lain yang dibutuhkan oleh madrasah.  Semakin banyak 

kegiatan dan tantangan untuk meningkatkan prestasi 

madrasah, tentu saja semakin banyak pula biaya yang 

dibutuhkan oleh madrasah.  
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c. Place (Lokasi/Tempat) Jasa Madrasah 

Jika berbicara tentang lokasi madrasah, berarti 

berhubungan dengan dimana tempat gedung madrasah itu 

berdiri atau berada, serta tempat dilakukannya semua 

aktifitas madrasah. Letak lokasi madrasah sedikit banyak 

menjadi pertimbangan bagi calon konsumen dalam 

menetapkan pilihannya. Tentu saja, lokasi madrasah yang 

strategis, tenang, aman, serta aksesnya mudah untuk 

dijangkau, menjadi salah faktor daya tarik tersendiri untuk 

dipilih oleh calon konsumen madrasah. Apalagi kalau 

dibandingkan dengan sekolah/madrasah lain yang lokasinya 

kurang strategis, jauh, kurang nyaman karena ditengah 

keramaian, aksesnya pun sulit, ditambah lagi ada unsur-

unsur mistiknya, misalnya dekat dengan pemakaman, 

tempatnya dikenal seram dan sebagainya.  

Oleh karena itu, penempatan lokasi madrasah yang 

strategis merupakan keuntungan yang luar biasa, sebab lokasi 

juga menjadi salah satu penentu ramai atau tidaknya 

madrasah tersebut dikunjungi. Lokasi juga menjadi salah satu 

penentu dipilih atau tidaknya madrasah tersebut oleh calon 

konsumen.  

Rata-rata konsumen madrasah senang lokasi madrasah 

di kota, dan mudah dijangkau dengan kendaraan umum. 

Akan tetapi lokasi yang baik bukanlah segala-galanya, karena 

ada fenomena saat ini, sekalipun lokasi madrasah tersebut 

biasa-biasa saja, jauh dari kota, akses jalan yang tidak begitu 

bagus, tidak dijangkau oleh transportasi umum, namun 

madrasah tersebut sangat diminati oleh para konsumen 

madrasah. Setelah diteliti ternyata faktor daya tariknya 
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adalah produk/jasa madrasahnya sangat baik dan bahkan 

ada yang sudah teruji.  

Sebaliknya, ada juga madrasah yang secara lokasi cukup 

bagus dan strategis, misalnya berada di tengah kota, bisa 

diakses dengan transportasi umum, lokasinya yang nyaman 

karena tidak berada di dekat keramaian, tetapi madrasah 

tersebut tetap kurang diminati oleh konsumen madrasahnya. 

Lebih ironisnya lagi, jika calon konsumennya tersebut berada 

di sekitar madrasah tersebut. Kondisi ini, sesungguhnya apa 

yang terjadi dan apa masalah madrasah ini sehingga kurang 

atau bahkan tidak diminati oleh konsumennya?.  

 

d. Promotion (Promosi) Jasa Madrasah 

Promosi jasa madrasah adalah suatu proses penyebaran 

informasi, mempengaruhi atau membujuk, mengingatkan 

konsumen terhadap produk/jasa madrasah agar konsumen 

bersedia menerima, membeli dan loyal terhadap produk/jasa 

yang ditawarkan oleh madrasah. Promosi merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan program pemasaran jasa 

madrasah. Karena sebaik apapun program madrasah, tetapi 

konsumen belum pernah mengenalnya atau belum yakin 

bahwa produk/jasa madrasah tersebut akan berguna bagi 

mereka, maka mereka pun akan ragu untuk bergabung 

dengan madrasah tersebut. Maka tujuan dari promosi jasa 

madrasah ini sesungguhnya adalah untuk memberikan 

informasi dan meyakinkan konsumen terhadap produk/jasa 

yang dimiliki oleh madrasah agar konsumen mau mengambil 

manfaat dari produk/jasa yang dihasilkan oleh madrasah 

tersebut. Disinilah letak pentingnya promosi jasa madrasah 
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tersebut dilakukan oleh setiap madrasah, agar konsumen 

madrasah mau memberikan perhatian dan berminat untuk 

menggunakan jasa madrasah. Di samping itu, promosi juga 

bertujuan untuk mengimbangi promosi yang dilakukan oleh 

sekolah kompetitor, serta mendorong calon konsumen untuk 

lebih banyak memilih madrasah sebagai pilihan utamanya.  

Bentuk kegiatan promosi yang bisa dilakukan oleh 

madrasah adalah dengan cara menggunakan iklan di media 

elektronik dan media cetak, misalnya: TV, Radio, Internet (FB, 

Twitter, WA, Instagram), Surat Kabar, Majalah, Baliho, 

Brosur, dan lain-lain. Adapun yang dipromosikan tersebut 

adalah ketika ada event-event tertentu, ada prestasi yang 

diraih, atau kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh 

madrasah, misalnya gotong royong, pelaksanaan upacara dan 

senam, dan sebagainya. Cara lain yang juga bisa dilakukan 

oleh madrasah adalah melalui keterlibatan para alumni untuk 

selalu mempromosikan almamaternya kepada masyarakat, 

hal ini sangat memberikan dampak yang sangat signifikan, 

karena masyarakat lebih percaya dengan kesaksian orang-

orang yang pernah terlibat di dalamnya. Cara lain yaitu 

promosi secara langsung ke tengah-tengah masyarakat, 

misalnya mengadakan bakti sosial, safari dakwah Ramadhan, 

dan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang berada di bawah 

MAN.  

 

e. People (SDM) Madrasah 

People yang dimaksud dalam studi kasus ini ialah 

segenap sumber daya manusia/orang yang berperan secara 

aktif dalam memberikan dan menyajikan jasa madrasah 
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untuk mempengaruhi keinginan para konsumen madrasah. 

Secara sederhana people adalah semua orang yang ikut 

berpartisipasi dalam proses penyampaian jasa madrasah, 

misalnya kepala madrasah, guru, dan tata usaha. Jadi semua 

sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh seluruh warga 

madrasah memiliki efek yang luar biasa terhadap cara 

pandang para konsumen madrasah dan penentu utama 

berhasil atau tidaknya penyampaian jasa madrasah. Karena 

people merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung 

dengan konsumen madrasah. Di tangan merekalah penentu 

berhasil atau tidaknya produk/jasa itu diterima oleh para 

konsumen madrasah. Dengan demikian, SDM madrasah 

(guru dan pegawai tata usaha) harus betul-betul profesional 

dibidangnya masing-masing. Bagi guru, tentu harus memiliki 

kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi pendidik, 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Sedangkan 

pegawai tata usaha harus benar-benar orang-orang yang ahli 

dalam bidang administrasi.  

 

f. Physical Evidence (Bukti Fisik) Jasa Madrasah 

Bukti fisik jasa madrasah yaitu semua sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh madrasah yang berfungsi 

sebagai tempat diprosesnya semua jasa madrasah. Dalam 

teori marketing mix (bauran pemasaran), physical evidence 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pertama, model gedung dan 

denah lokasi gedung, misalnya ruang belajar, gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga, dan 

sebagainya. Kedua, bukti pendukung yaitu nilai tambah yang 
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bila berdiri sendiri tidak akan berperan apa-apa, seperti rapor, 

catatan siswa dan lain-lain.  Jadi sarana fisik madrasah 

merupakan komponen sentral dalam keberlangsungan suatu 

madrasah. Faizin juga menegaskan bahwa pada lembaga 

pendidikan, gedung atau bangunan dengan segala sarana dan 

fasilitas pendukungnya, dapat dikatakan sebagai physical 

evidence. 

Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana 

madrasah sangat berkontribusi besar terhadap ketertarikan 

calon konsumen untuk memilih madrasah tersebut sebagai 

tempat belajarnya. Bagi calon konsumen, ketersediaan sarana 

prasarana madrasah menjadi bukti permulaan, bahwa 

madrasah ini siap untuk menerima dan memproses dirinya. 

Karena tidak bisa dinafikan, bahwa belajar yang baik dan 

efektif itu sangat membutuhkan fasilitas pendukung yang 

memadai, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas 

olah raa dan seni, dan sebagainya. 

 

g. Process ( Proses) Jasa Madrasah 

Secara sederhana, defenisi proses adalah tata cara dalam 

sebuah rangkaian aktifitas yang tujuannya untuk 

menyampaikan jasa dari produsen kepada konsumen. Dalam 

konteks pendidikan, proses adalah semua aktifitas yang 

mempengaruhi terhadap segala aktifitas pembelajaran di 

sekolah/madrasah guna tercapainya jasa dan tujuan yang 

diinginkan. Dengan demikian, sangat perlu kiranya untuk 

selalu diperhatikan dan ditingkatkan proses yang terjadi 

dalam penyaluran jasa  dari madrasah kepada konsumen, 

yaitu kegiatan belajar mengajar dari guru kepada siswa. 



Manajemen Pemasaran Jasa Lembaga Pendidikan Islam 

171 

Harus dipastikan bahwa kualitas jasa atau proses pengajaran 

yang diberikan oleh guru sudah benar-benar bermutu. Oleh 

karena itu, manajemen lembaga pendidikan harus selalu 

memperhatikan kualitas guru dalam proses pembelajarannya, 

karena proses belajar yang baik sangat menunjang 

keberhasilan pemasaran dan pemuasan konsumen.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa unsur-

unsur 7P yang terdapat dalam marketing mix ini,  sangat 

relevan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam dunia 

pendidikan. Artinya manajemen pemasaran jasa pendidikan 

dengan menggunakan strategi marketing mix ini sangat bisa 

dilakukan oleh pihak madrasah, dalam rangka untuk bisa 

bersaing dan memenangkan persaingan dengan sekolah 

kompetitor lainnya, serta pada akhirnya akan bisa memenuhi 

harapan konsumennya (kepuasan konsumen).  

Apalagi sampai saat ini masih ada fenomena 

kecendrungan sebagian masyarakat yang lebih mau memilih 

sekolah umum daripada madrasah. Bahkan masih ada 

masyarakat yang menganggap bahwa madrasah adalah 

lembaga pendidikan kelas dua. Hasil-hasil survey atau studi 

kasus yang telah dilakukan juga banyak menunjukkan kalau 

madrasah belum mampu menjadi lembaga pendidikan favorit 

bagi masyarakat. Bahkan ada juga sebagian masyarakat yang 

belum begitu akrab atau mengenal dengan baik tentang 

keberadaan lembaga pendidikan madrasah. Kondisi ini tentu 

saja harus disikapi dengan serius oleh madrasah dengan cara 

melakukan upaya-upaya promosi secara kontinyu, serta terus 

berusaha memperbaiki kualitas pendidikannya, sehingga 

pada akhirnya madrasah memiliki daya saing yang handal, 
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posisi tawar yang layak diperhitungkan, serta layak 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (konsumen 

pendidikan). 

Seyogyanya hal ini juga harus dilakukan oleh Madrasah 

Aliyah Negeri di Provinsi Jambi, agar MAN di Provinsi 

menjadi tujuan atau pilihan utama bagi masyarakat untuk 

menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga pada akhirnya 

MAN di Provinsi Jambi tidak lagi dianggap sebagai lembaga 

pendidikan kelas dua. 

Berdasarkan hasil studi kasus yang penulis lakukan di 

MAN Provinsi Jambi, berkaitan pelaksanaan pemasaran jasa 

yang dilakukan oleh MAN 2 Tebo, MAN 1 Batang Hari, dan 

MAN 2 Muaro Jambi, merujuk pada unsur 7P dalam strategi 

marketing mix (bauran pemasaran) pada uraian di atas, dapat 

penulis uraikan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Pemasaran Jasa di MAN 2 Tebo 

1) Produk (Product)/Jasa Madrasah 

Segala program yang dimiliki oleh madrasah 

sesungguhnya semuanya dibuat  semata-mata untuk 

memberikan kepuasan atau berorientasi kepada kebutuhan 

konsumennya, terutama sekali kepada para siswanya. 

Berdasarkan temuan melalui dokumentasi yang penulis 

lakukan, diketahui bahwa secara formal semua jasa yang 

dimiliki oleh MAN 2 Tebo termaktub atau termuat di dalam 

kurikulum madrasah, antara lain yaitu: Pertama, ada 

seperangkat mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dan 

itu wajib dijalankan oleh madrasah dan siswa karena berlaku 

secara nasional, baik mata pelajaran umum maupun mata 

pelajaran agama. Kedua, seperangkat program kegiatan 
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ekstrakurikuler, misalnya Pramuka, Drum Band, Kaligrafi, dan 

Paskibraka. Ketiga, kegiatan pengembangan diri, misalnya 

UKS, PMR, OSIM, KSM, Keagamaan, Olah Raga, Jurnalistik, 

dan KIR. 

Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan 

kepala madrasah, beliau mengatakan bahwa program-

program yang dimiliki oleh MAN 2 Tebo secara umum 

hampir sama dengan program-program yang dimiliki oleh 

madrasah lain. Perbedaannya hanya terletak pada program 

ekstrakurikuler dan pengembangan diri saja. Sebagaimana 

hasil wawancara berikut: 

“Kalau untuk program madrasah biasanya kami tetapkan di 
awal semester ganjil...atau setiap awal tahun ajaran baru. 
Untuk programnya juga biasanya tidak jauh berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya, ya...paling-paling ada revisi atau 
tambahan saja. Kalau untuk kurikulum, khususnya berkaitan 
dengan mata pelajaran kita mengikuti kurikulum yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah, jadi semua madrasah itu sama, 
yang berbeda paling pada muatan lokalnya saja. Untuk 
program ekstra di tempat kami ini, ada pramuka, ada drum 
band, ada kaligrafi, dan ada juga tahfiz Qur‟an...ini program 
yang baru kami laksanakan” 

Hal senada juga disampaikan oleh ibu wakil kepala 

bidang kesiswaan, beliau mengatakan bahwa ada beberapa 

program yang telah dilaksanakan di MAN 2 Tebo, antara lain 

misalnya Pramuka, Drum Band, hafalan Al-Qur‟an. Ada juga 

event-event lain, misalnya Pentas Seni, Kemah Bersama, dan 

lain-lain. Sebagaimana wawancara berikut: 
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“Kalau untuk program tahunan sudah ada.....pihak kami 
membuat event-event kegiatan itu. Kalau dikesiswaan 
biasanya dibidang OSIS nya, jadi ada program untuk satu 
tahun ke depan sudah ada. Misalnya kemaren ini ada kita 
buka event Pentas Seni dalam rangka perpisahan kelas XII, itu  
juga ajang perkenalan untuk SMP dan MTS, cuma karena 
pandemi seperti ini jadi tidak bisa dilaksanakan. 
Sebelumnya....... ingin mengadakan sebuah pameran yang 
akan mengundang anak SMP masuk kesekolah kita, untuk 
menunjukkan bahwa di MAN ini ada pentas seni, tujuannya 
untuk menarik minat mereka juga, tetapi tidak dilaksanakan 
juga karena pandemi corona seperti sekarang ini. Kalau 
tahun-tahun sebelumnya bisa kami laksanakan”. 

Hal serupa juga disampaikan oleh HG, selaku siswa 

kelas XII MAN 2 Tebo, beliau mengatakan bahwa kegiatan 

ekstra yang paling dia sukai atau dia diminati adalah kegiatan 

Pramuka. Kalau kegiatan lain juga ada, misalnya Drum Band, 

Tahfiz, dan lain-lain, tapi beliau lebih senang dengan kegiatan 

Pramuka, sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Kalau program yang  ada disekolah ini ada kegiatan-
kegiatan tahunan pak, seperti kegiatan Pentas Seni, kegiatan 
Pramuka, Kemah Pramuka. Yang paling saya sukai itu 
kegiatan Pramuka.  Kegiatan pramuka yang di dalam sekolah 
pak....., kalau yang di luar sekolah baru sampai Tebo saja 
pak....kalau program tahfiz saya gak ikut. Kami juga 
dibimbing untuk bisa memimpin yasin dan tahlilan, itu kami 
pelajari di dalam kelas, disini juga ada kegiatan yasinan 
rutinnya...” 

Terkait dengan program yang dimiliki oleh MAN 2 Tebo 

di atas juga dikuatkan dari hasil observasi yang penulis 
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lakukan bahwa memang ada beberapa program kegiatan 

ekstrakurikuler yang mereka miliki. Penulis memang tidak 

melihat secara langsung kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan 

karena studi kasus ini dilaksanakan pada masa pandemi 

Covid 19 dan semua kegiatan madrasah dilakukan secara 

daring (online). Namun untuk membuktikan kebenaran dari 

kegiatan ini terlaksana atau tidak, penulis berusaha untuk 

mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kegiatan 

tersebut. Penulis akhirnya mendapatkan foto-foto 

dokumentasi kegiatan tersebut yang memang benar 

dilakukan dalam setiap tahun pelajaran.  Tidak cukup dengan 

foto-foto dokumentasi, penulis juga berusaha mencari 

dokumen lain untuk menguatkan temuan sebelumnya, dan 

akhirnya penulis menemukan dokumen absensi dan laporan 

pertanggungjawaban dari masing-masing pembina kegiatan 

tersebut. 

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, penulis 

melihat bahwa hanya sebagian kecil saja kegiatan tersebut 

diikuti oleh siswa MAN 2 Tebo. Yang agak lumayan banyak 

yaitu pada kegiatan Pramuka dan Drum Band. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa program-program yang ditawarkan 

oleh madrasah belum begitu diminati oleh sebagian besar 

siswa MAN 2 Tebo. Kondisi ini tentu saja sangat perlu 

dipikirkan dengan matang oleh pihak madrasah, agar ke 

depan program-program yang ditawarkan oleh madrasah 

memang betul-betul program yang menarik dan disukai oleh 

siswa. Oleh karena itu, pihak madrasah sangat perlu 

memikirkan dengan serius agar program-program yang 
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sudah ada bisa diminati atau diikuti oleh semua siswa MAN 2 

Tebo.  

 

2) Biaya (Price) Jasa Madrasah 

Biaya atau harga dalam konteks jasa madrasah adalah 

semua biaya yang dikeluarkan oleh konsumen agar 

mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh madrasah. 

Berdasarkan temuan dalam studi kasus ini di MAN 2 Tebo 

menetapkan biaya jasa madrasah dalam bentuk SPP bulanan 

sebesar Rp. 50.000,-./siswa. Uang ini tidak dipungut oleh 

pihak madrasah, tetapi dikumpulkan langsung oleh komite 

madrasah, dan pihak madrasah tidak boleh ikut terlibat 

dalam pungutan SPP tersebut. Uang komite tersebut hanya 

dipergunakan untuk membayar gaji guru honorer.  Hal ini 

dikuatkan dari hasil wawancara berikut: 

“Komite ini dari mulai swasta sudah diberdayakan sampai 
sekarang. Alasan komite ini.....karena guru-guru disini 70% 
honor pak. Jadi, khusus untuk membayar honorer guru dan 
per jam nya Rp.12.000,-. Tapi jika semua gurunya pegawai 
negeri sipil tidak lagi ada komite. Komite ini per bulannya Rp. 
50.000,- pak. Jika diperhitungkan 1 bulan bisa mencapai lebih 
dari Rp. 16.000.000,- pak. Yang dari TU juga ada dari dana bos 
dan ada dana komite.” 

Kemudian lebih lanjut dijelaskan oleh bapak kepala 

madrasah, bahwa pembayaran uang SPP yang Rp. 50.000,-

/bulan pun juga tidak selalu lancar dibayarkan oleh para 

siswa. Masih banyak yang tidak membayar sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan, sehingga akhirnya juga 
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berdampak kepada pembayaran honor para guru honorer. 

Sebagaimana wawancara berikut: 

“ Jika masalah lancar atau tidak lancarnya pembayaran 

SPP.....itu tidak bisa diprediksikan. Tapi, kalau ketentuan 

pembayarannya setiap tanggal 10 di setiap bulannya. Jika 

belum bisa membayar tepat waktu tapi nantinya akan dibayar 

juga, kalau masalah itu pasti ada pak. Jika pemasukkannya 

100% insya Allah semua guru bisa gajian, tapi kalau ada 

hambatannya juga para guru akan tetap digaji dengan 

mengajak bendahara untuk kerjasama. Masalah keuangan ini 

harus diutamakan, karena honorer ini setelah bekerja baru 

dibayar, sedangkan pegawai negeri sipil dibayar dulu baru 

bekerja”. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala 

Madrasah Bidang Kesiswaan, beliau juga mengatakan bahwa 

MAN 2 Tebo hanya menetapkan uang komite sebesar Rp. 

50.000,-, dan tidak ada pungutan lainnya, sebagaimana 

wawancara berikut: 

“Ada disini penarikan uang komitenya sebesar Rp. 50.000.... 
disini banyak guru honor, tetapi itu di luar karyawan. Disini 
guru PNS hanya ada 14 orang, dana bos tidak bisa untuk gaji 
karena kami sekolah negeri dan kami tidak ada uang 
pembangunan. Kalau yang lain tidak ada juga pungutan, 
kecuali ada untuk siswa baru, ada pungutan.....biayanya 
hanya untuk kebutuhan dia sendiri seperti baju sekolah, dan 
lain-lain. itu boleh kalau untuk pencicilan pembayaran baju. 
kami tidak ada uang LKS, karena atasan tidak berani 
mengambil resiko”. 
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Berkenaan dengan SPP atau uang komite ini dikuatkan 

dari hasil wawancara dengan GAS, selaku siswa kelas XII 

MAN 2 Tebo, beliau mengatakan bahwa memang benar di 

madrasah ini ada biaya yang ditetapkan oleh 

madrasah/komite madrasah, yaitu biaya SPP sebesar Rp. 

50.000,-. Beliau juga mengatakan bahwa sebagian besar 

teman-temannya tidak merasa keberatan dengan biaya 

tersebut. Walaupun demikian, beliau juga mengatakan bahwa 

ada juga beberapa orang temannya yang tidak bisa 

membayar, karena faktor ekonomi, sebagaimana wawancara 

berikut: 

“Ada biaya SPP sebesar Rp. 50.000,- yang kami bayarkan 
setiap bulan pak...kalau kebanyakan teman kami tidak 
keberatan, namun ada juga beberapa yang  keberatan, 
mungkin masalah ekonominya kurang mampu”. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 

MAN 2 Tebo menetapkan biaya kepada siswa sebesar Rp. 

50.000,-/ bulan, dan selain itu itu tidak ada biaya lain yang 

dibebankan oleh madrasah kepada siswa. Penetapan biaya 

madrasah ini pun tidak dilakukan oleh pihak madrasah tetapi 

melalui kesepakatan komite madrasah dengan orang tua 

siswa melalui rapat komite. Selanjutnya, biaya yang telah 

dikumpulkan tesebut juga tidak dikelola oleh pihak madrasah 

tetapi dikelola langsung oleh pihak komite madrasah. Artinya 

madrasah tidak ikut terlibat secara langsung terhadap 

pungutan komite tersebut, karena secara aturan madrasah 

tidak boleh memungut uang kepada para siswanya.  
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Dari gambaran biaya di atas juga dapat disimpulkan 

bahwa biaya yang dibebankan kepada siswa melalui komite 

madrasah tidak begitu besar. Tentu saja siswa dan orang tua 

tidak merasa keberatan dengan biaya tersebut. Namun 

demikian, pihak madrasah harus tetap membuktikan dan 

meyakinkan kepada orang tua dan siswa bahwa biaya yang 

dibebankan tersebut memang betul-betul bermanfaat dan 

berdampak langsung kepada peningkatan kwalitas siswa. 

Sehingga pada akhirnya orang tua dan siswa merasa puas 

dan tidak merasa tidak menyesal mengeluarkan biaya komite 

perbulan Rp. 50.000,- tersebut. Kemudian tidak menutup 

kemungkinan pula orang tua akan bersedia mengeluarkan 

biaya yang lebih besar dari itu, jika mereka benar-benar 

merasa puas dan merasakan langsung dampak dari apa yang 

dilakukan oleh madrasah terhadap anak-anak mereka yang 

belajar di MAN 2 Tebo.  

 

3) Lokasi/Tempat (Place) Jasa Madrasah 

Berdasarkan temuan dokumentasi ditemukan bahwa 

lokasi MAN 2 Tebo berada di ibu kota Kabupaten Tebo, yaitu 

berada di Kecamatan Tebo Tengah, dengan alamat lengkap 

yaitu: Jl. Lintas Tebo – Bungo Km. 1,5 Muara Tebo Kode Pos 

37271. 

Dilihat secara geografis lokasi MAN 2 Tebo berada 

dipusat kota Kabupaten Tebo, dengan akses yang sangat 

mudah untuk dijangkau, karena lokasinya berada  tepat di 

Jalan Lintas Tebo-Bungo, serta sangat mudah dijangkau 

dengan angkutan umum, misalnya bus/travel antar 

kabupaten atau antar provinsi, ojek, dan motor atau pun 
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dengan mobil pribadi. Sehingga dengan demikian biaya 

transportasi untuk menuju MAN 2 Tebo relatif ekonomis, dan 

terjangkau oleh ekonomi menengah ke bawah. Selain itu 

berdasarkan uraian profil madrasah, diketahui bahwa letak 

geografis MAN 2 Tebo juga relatif sangat dekat dengan 

lembaga pendidikan lain, baik negeri maupun swasta, seperti 

Pondok Pesantren Nurul Jalal Muara Tebo, MTs N Tebing 

Tinggi, SMPN 1 Tebo, IAI Tebo, dan Komplek Perkantoran 

Pemda Kabupaten Tebo. Kondisi ini juga didukung oleh 

tersedianya fasilitas penunjang lainya, misalnya tempat foto 

copy, Warnet, dan sebagainya.  

Selanjutnya, lokasi MAN 2 Tebo juga tidak berada 

langsung di pinggir jalan lintas, tetapi agak sedikit masuk ke 

dalam ± 200 Meter dengan jalan yang sudah di aspal sampai 

ke dalam lingkungan madrasah. Penataan lingkungan 

madrasah yang juga sudah rapi berbentuk angka “U“ dan di 

belakang lokasi MAN 2 Tebo berbatasan langsung dengan 

sawah masyarakat dan kebun-kebun masyarakat yang hijau. 

Kondisi ini tentu akan lebih membuat MAN 2 Tebo lebih 

strategis dan nyaman karena terhindar dari kebisingan lalu 

lintas, sehingga akan sangat membantu dan memudahkan 

pengembangan potensi siswanya. 

 

4) Promosi (Promotion) Jasa Madrasah 

Berdasarkan studi kasus yang penulis lakukan di MAN 

2 Tebo ditemukan bahwa promosi jasa MAN 2 Tebo 

dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu melalui advertising 

berupa iklan di Website MAN 2 Tebo dengan memuat 

berbagai liputan kegiatan madrasah dengan tujuan untuk 
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mengenalkan dan mensosialisasikan berbagai program 

kepada konsumen madrasah. Walaupun ada beberapa bagian 

pada website tersebut yang tidak bisa diakses atau tidak 

ditemukan data-data tentang MAN 2 Tebo. Ini membuktikan 

bahwa website MAN 2 Tebo ini belum dikelola secara 

maksimal oleh operator atau tenaga IT madrasah. Selanjutya 

pemasangan baliho dan spanduk, serta penyebaran brosur 

menjadi sarana promosi utama yang dilakukan oleh MAN 2 

Tebo, mengingat sarana ini yang paling mudah untuk 

dilakukan oleh MAN 2 Tebo untuk mempromosikan jasa 

madrasah yang dimilikinya. 

Selain melalui baliho, spanduk, brosur dan website, serta 

media lainnya, MAN 2 Tebo juga menggunakan strategi 

promosi melalui invitasi dan visitasi. Invitasi adalah 

mengundang, menghadirkan atau kunjungan dari pihak 

luar/lain ke MAN 2 Tebo, misalnya mengundang SMP dan 

MTs di sekitar MAN 2 Tebo untuk mengikuti kegiatan Kemah 

Pramuka Bersama dan menghadiri acara pentas seni di MAN 

2 Tebo. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan MAN 2 

Tebo kepada para calon konsumen. Sebagaimana hasil 

wawancara berikut:  

“Kemaren ini ada rencana untuk tahun kita buka event gitu.... 
kita undang  untuk event itu dari SMP, MTS... Aturannya 
waktu perpisahan kelas 3,  cuma karena pandemi seperti 
ini..... jadi tidak dilaksanakan. Sebelumnya ingin mengadakan 
sebuah pameran yang akan kita undang anak SMP, MTS 
untuk  masuk ke sekolah kita untuk menunjukkan bahwa di 
MAN ini ada pentas seni, tujuannya untuk menarik mereka 
sekolah disini, tapi tidak  dilaksanakan karena Pandemi 
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Corona seperti sekarang ini. Kalau tahun sebelumnya kita 
laksanakan juga acara itu, juga ada kegiatan pramuka...kemah 
bersama namanya, kita undang anak-anak pramuka di SMP 
dan MTs untuk mengikuti kemah bersama di sini” 

Cara promosi lain yang bisa dilakukan oleh MAN 2 

Tebo adalah visitasi, yaitu kunjungan pengelola MAN 2 Tebo 

ke lembaga-lembaga lain, baik dalam rangka sosialisasi, 

undangan untuk mengisi kegiatan, sharing, pengajian dan 

lain-lain. Temuan studi kasus menunjukkan bahwa bentuk 

visitasi yang dilakukan oleh MAN 2 Tebo yaitu sosialisasi 

penerimaan siswa baru ke MTs yang berada di wilayah 

Kecamatan Tebo Tengah saja, misalnya ke MTs Negeri Tebing 

Tinggi sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu YB, selaku 

guru BK berikut: 

“Kalau program yang saya tahu....., kalo saya sendiri tidak 
terjun langsung Pak, yang terjun langsung itu Ibu Waka 
kesiswaaan sama ada timnya. untuk program sekolah itu ya.... 
mereka terjun langsung biasanya ke SMP/MTS yang ada di 
Kecamatan Tebo Tengah, khususnya MTS  Tebing 
Tinggi....dengan menyampaikan biasanya lewat brosur ”. 

Hal di atas dikuatkan pula dari hasil wawancara dengan 

salah seorang siswi MAN 2 Tebo, yang berinisial AS, beliau 

mengatakan bahwa informasi tentang penerimaan siswa baru 

di MAN 2 Tebo, salah satunya beliau dapatkan melalui 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak MAN 2 Tebo ke MTs 

Negeri Tebing Tinggi, sebagaimana wawancara berikut:  
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“Pertama kan... informasi tentang sekolah ni .... kadang ada 
orang yang promosiin  ke sekolah-sekolah, lalu saya tertarik 
masuk sekolah disini. Saya kan sekolahnya di MTs Tebing 
Tinggi. Jadi ada tim yang sosialisasi ke sekolah saya, waktu 
itu saya kelas IX...., jadi ada tim yang datang kesana 
mempromosikan, akhirnya saya tertarik untuk sekolah di 
sini”. 

Temuan studi kasus di atas terkait dengan cara promosi 

yang dilakukan oleh MAN 2 Tebo, baik dalam bentuk visitasi 

dan invitasi dikuatkan dengan foto dokumentasi kegiatan 

tersebut. Karena penulis memang tidak melihat secara 

langsung kegiatan itu dilakukan, tetapi penulis buktikan 

dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan 

tersebut, misalnya foto kegiatan, surat keputusan kepanitiaan, 

dan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang diserahkan 

kepada bendahara madrasah. 

 

5) Sumber Daya Manusia (People) Madrasah 

SDM merupakan faktor penentu atau faktor yang sangat  

besar pengaruhnya terhadap kualitas suatu lembaga 

pendidikan. Berdasarkan hasil observasi yang penulis 

lakukan, MAN 2 Tebo sebagai sebuah lembaga pendidikan 

formal milik pemerintah yang berstatus negeri, dan berada di 

bawah binaan atau naungan Kementerian Agama Republik 

Indonesia, telah memiliki guru berstatus ASN sebanyak 15 

orang dan berstatus Non ASN sebanyak 19 orang. Jadi, 

jumlah semua guru yang mengajar di MAN 2 Tebo sebanyak 

34 Orang, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-

beda dan berasal dari kampus yang berbeda-beda pula. 6 



Amiruddin, Ahmad Husein Ritonga & Samsu 

184 

orang guru sudah memiliki kualifikasi akademik Strata Dua 

(S.2) dan selebihnya berstrata satu (S.1). Selanjutnya, 10 orang 

guru sudah memiliki sertifikat guru, artinya yang mereka 

sudah profesional dibidang mereka masing-masing. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala Madrasah, bahwa semua guru di MAN 2 Tebo telah 

diupayakan dengan semaksimal mungkin untuk ditugaskan 

mengajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, 

minimal yang bersangkutan mengajar pada mata pelajaran 

yang serumpun. Sebagaimana wawancara berikut: 

“Sampai saat ini...guru yang kami miliki sebanyak 34 orang, 
termasuk saya sebagai kepala madrasah....., dari 34 orang itu, 
separohnya masih berstatus sebagai honorer dan untuk 
gajinya dibayar dari uang komite yang telah disepakati Rp. 
50.000/bulan. Kalau untuk bidang studi yang diajarkan, kami 
atur...kami upayakan mereka bisa mengajar sesuai dengan 
keahlian mereka masing-masing. Yaa... paling tidak satu 
rumpunlah dengan ijazah yang dia miliki. Sekalipun ada satu 
atau dua orang yang mengajar agak berbeda, karena 
keadaanla..” 

Di samping telah memiliki guru yang profesional, MAN 

2 Tebo juga memiliki jumlah pegawai tata usaha yang cukup 

dan mayoritas berkualifikasi akademik strata satu (S.1). 

Sedangkan untuk kepala tata usaha dan bendahara madrasah 

sudah berijazah strata satu (S.1) dan  sudah berstatus PNS. 

Beberapa orang pegawai tata usaha yang lain juga sudah 

memiliki ijazah S.1. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

MAN 2 Tebo juga memiliki tenaga tata usaha yang baik dan 
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bisa untuk diandalkan dalam menyukseskan program 

madrasah. 

 

6) Bukti Fisik/Sarana Prasarana (Physical Evidence) Jasa 

Madrasah 

Bukti fisik madrasah merupakan satu bagian yang 

sangat mendasar harus dimiliki dan diperhatikan dalam 

proses pemasaran jasa madrasah. Karena secara umum, calon 

konsumen akan melihat bukti fisik atau sarana prasarana 

yang dimiliki oleh madrasah dalam menentukan pilihannya. 

Berdasarkan obsevasi yang penulis lakukan, terlihat bahwa 

MAN 2 Tebo telah berusaha menyediakan bukti fisik atau 

sarana prasarana yang dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk memilih MAN 2 Tebo sebagai salah satu 

penyedia layanan jasa pendidikan. Bukti fisik atau sarana 

prasarana pokok yang dimiliki oleh MAN 2 Tebo telah 

memenuhi syarat sebagai salah satu lembaga madrasah negeri 

yang layak diperhitungkan di Kabupaten Tebo. Saat ini, 

berdasarkan dokumentasi yang penulis temukan, MAN 2 

Tebo telah memiliki 1 Ruang Kepala Madrasah + Toilet, 1 

Ruang Kepala Tata Usaha, 1 Ruang Bendahara, 12 Ruang 

Kelas Belajar (RKB), 1Ruang Staf Tata Usaha, 1 Ruang Guru 

(alih fungsi ruang labor IPA), 1 Ruang Perpustakaan, 1 Ruang 

Labor Komputer, 1 Ruang Musholla, 2 Toilet Guru, 3 Toilet 

Siswa, Lapangan Olah Raga, dan lain-lain. 

Semua bukti fisik yang dimiliki oleh MAN 2 Tebo ini 

dalam kondisi permanen yang sangat baik, misalnya semua 

lantai ruangan ini telah dikeramik dan dinding-dinding 

terbuat dari beton, yang sudah dicat semuanya. Posisi 
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gedung-gedung ini juga tertata dan tersusun dengan baik 

seperti leter “U”, dan menghadap ke pintu gerbang 

madrasah. Posisi lapangan olah raga persis berada di tengah 

atau di depan gedung-gedung madrasah. Semua bukti fisik 

yang dimiliki oleh MAN 2 Tebo ini tentu saja akan menjadi 

salah satu pertimbangan bagi para calon konsumennya untuk 

memilih dan mendapatkan layanan jasa madrasah dari MAN 

2 Tebo.   

Walaupun demikian ada beberapa kekurangan bukti 

fisik atau sarana prasarana penunjang kegiatan belajar 

mengajar yang dihadapi oleh MAN 2 Tebo, antara lain 

sebagai berikut: Pertama, mempunyai ruang labor IPA tetapi 

dialihfungsikan sebagai ruang guru. Hal ini dilakukan karena 

ketika mendapatkan bantuan pembangunan ruang labor IPA 

tersebut tidak dilengkapi dengan maubeler dan perlengkapan 

labor lainnya. Sehingga ruang labor tersebut tidak bisa 

dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar siswa. 

Akhirnya kepala madrasah mengambil kebijakan untuk 

menjadikan ruangan labor IPA tersebut  sebagai ruang guru. 

Sebagaimana wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah 

Bidang Kesiswaan berikut: 

“Labor tidak ada, karena dana tidak ada. Kadang siswa itu 
bisa memakluminya. Sebenarnya ruang guru itu adalah 
laboratorium IPA, dan beberapa tahun kosong tidak ada 
kegunaannya.....karena kita kekurangan ruangan, akhirnya 
dialihkan fungsi. Dan mulai dialih fungsikan dua tahun yang 
lalu...” 
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Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak SS, selaku Wakil 

Kepala Bidang Sarana Prasarana, mengatakan bahwa salah 

satu persoalan yang ada di MAN 2 Tebo yaitu masalah sarana 

dan prasarana madrasah. Misalnya terbatasnya ruang kelas 

belajar yang dimiliki, tidak ada peralatan untuk praktek IPA, 

belum ada ruangan untuk guru yang sifatnya permanen, 

belum tersedia ruang khusus untuk para wakil kepala 

madrasah, belum ada ruangan khusus untuk organisasi 

kesiswaan, dan sebagainya 

Kondisi ini juga diperkuat dari hasil observasi langsung 

yang penulis lakukan terhadap ketersediaan sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh MAN 2 Tebo. Penulis melihat 

secara langsung kondisi ruangan labor yang dialihfungsikan 

untuk ruang guru, ruang para wakil kepala madrasah yang 

tidak tertata dengan baik, tidak ditemukan ruangan khusus 

untuk pengurus OSIM, tidak ada ruangan khusus untuk 

bimbingan dan konseling, dan lain-lain 

Kedua, tempat parkir motor siswa yang belum layak 

dan belum aman, karena parkir motornya hanya di atas 

rumput-rumput dan tidak  beratap sama sekali. Hal ini juga 

dikeluhkan oleh salah satu orang tua alumni MAN 2 Tebo 

dalam wawancara berikut: 

“Tolong lah bikin parkir untuk kendaraan anak sekolah pak! 
Jadi di situ tu saya menilai...iyakan pak. Jadi sewaktu anak 
sayo sekolah di situ tu, motor tu cuman di bawah pohon jadi 
kehujanan....kepanasanlah motor tu, saya inikan rakyat kecil 
pak kan gak tau! Permintaan saya pribadi ni.... tolonglah bikin 
parkir kendaraan sekolah.... itu aja!. Jadi pak... lahan parkir tu 
memang ada, tapi belum layak dan belum memadai gitu pak! 



Amiruddin, Ahmad Husein Ritonga & Samsu 

188 

Zaman sekarang kan mau jauh mau dekat anak-anak ni kan 
selalu bawa motor !. Jadi kalau cuma kepanasan sehari atau 2 
hari...... ya gak papa pak itu motor, ini selama 3 tahun jemur 
panas di situ, kalau orang kaya kan rusak cepat bengkel, tapi 
kalau orang seperti sayalah pak.....motor rusak,  tentukan 
jalan anak saya ke sekolah. Soalnya cari uang dulu baru ke 
bengkel! Kalau bapak mau kehidupan saya tanyalah sama 
pak ustad Basri tu! Itulah yang saya keluhkan di sekolah situ! 
Cobalah bikin parkir untuk anak-anak yang sekolah di situ! 
Agar teduh gitu pak, itu cuma! Kalau ngajar mengajar untuk 
anak saya....ya bagus gitu kan gak ada keluhan kalau saya 
lihat sekilas.....kalau parkir motor anak cuma di bawah pohon 
itu aja pak!” 

Ketiga, pagar keliling madrasah yang belum permanen, 

terutama pada bagian samping dan belakang madrasah. 

Kondisi pagar yang seperti ini dikeluhkan oleh guru, karena 

sangat memudahkan bagi para siswa untuk bolos dari 

lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan oleh Ibu YB selaku 

guru BK berikut: 

“Kalau anak bolos itu pasti ada, di setiap sekolah pun pasti 
ada dan itu dalam satu kelas itu mungkin pak yang suka 
bolos itu 5 orang atau 6 orang. Anaknya ya.... itu-itu saja, 
mereka tidak memberi pengaruh pada yang lain. Misalnya A 
smpe P tiga orang itu, ya mereka bertigalah yang bolos dan 
alasan mereka bolos itu bukan karena tidak nyaman di 
sekolah pada dasarnya memang mereka mau bolos.... 
ditambah lingkungan sekolah ini kan tidak ada pagar tembok 
di belakang itu, ada jalan bolosnya pak, karena sekolah kita 
belum di pagar keliling yang tinggi, jadi akses mereka untuk 
bolos sangat mudah. Apalagi kondisi sekolah kan pak di 
belakang ini semak dan tidak terpantau jadi mereka bolos itu 
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ya memang langsung keluar tanpa sepengetahuan satpam. Di 
belakang itu rawa pak dan juga semak, jadi salah satu 
penyebab mereka bolos ini karena belum di pagar keliling 
pak.” 

7) Proses (Process) Jasa Madrasah 

Dalam proses pemasaran jasa madrasahnya, secara de 

facto MAN 2 Tebo telah memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan (SNP). Hal ini dibuktikan dengan sertifikat hasil 

penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Formal 

(BAN-PF), bahwa MAN 2 Tebo mendapatkan pencapaian 

tertinggi dengan perolehan nilai Akreditasi “A”. Pencapaian 

ini merupakan hasil dari proses pengelolaan dan pelayanan 

madrasah yang telah dilakukan oleh MAN 2 Tebo selama ini. 

Dengan demikian, proses kegiatan belajar mengajar (KBM) 

dan kualitas KBM MAN 2 Tebo dipandang telah memenuhi 

standar nasional yang telah ditetapkan, antara lain yaitu: 

standar isi, standar proses, standar pengelolaan, dan standar 

penilaian.  

Proses kegiatan belajar mengajar di MAN 2 Tebo 

dilaksanakan dari pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 

13.50 sore, untuk hari Selasa, Rabu dan Kamis. Hari Senin dan 

Sabtu proses KBM di mulai dari pukul 07.00 s/d 13.10. 

Khusus untuk hari Jum‟at dimulai dari pukul 07.00 s/d 10.30 

WIB. Rata-rata perhari ada 4-5 mata pelajaran yang diberikan 

kepada para siswanya, kecuali hari Jum‟at yang hanya ada 2 

mata pelajaran saja. Kemudian dalam sehari tersebut, jam 

pelajaran dibagi menjadi 10-12 jam pelajaran, kecuali hari 

Jum‟at yang hanya terdapat 6 jam pelajaran. 1 jam 

pelajarannya dihitung sama dengan 40 menit. 
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Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terkait 

dengan proses belajar mengajar di MAN 2 Tebo, tidak bisa 

penulis lakukan pengamatan secara langsung, karena proses 

KBM dilaksanakan secara daring. Namun demikian, pada 

saat penulis melakukan observasi di MAN 2 Tebo, KBM 

secara daring tersebut memang benar dilaksanakan oleh guru 

MAN 2 Tebo. Aplikasi belajar daring yang mereka gunakan 

bervariasi, yaitu menggunakan WAG dan Classroom. Keluhan 

dari guru dan siswa mengatakan bahwa belajar daring 

tersebut tidak efektif, terutama bagi siswa. Mereka merasa 

sangat sulit untuk memahami yang telah diberikan oleh guru, 

karena tidak lengkapi dengan penjelasan 

 

b. Pelaksanaan Pemasaran Jasa di MAN 1 Batang Hari 

1) Produk (Product)/Jasa Madrasah 

Berdasarkan studi kasus yang penulis lakukan di MAN 

1 Batang Hari, ditemukan bahwa jenis produk atau jasa yang 

diberikan oleh MAN 1 Batang Hari kepada para konsumen 

ada dua variasi pilihan, yaitu Jurusan MIA dan Jurusan IIS, 

dan tidak ada pilihan program khusus yang disediakan oleh 

MAN 1 Batang Hari. Di dalam masing-masing jurusan ini 

disusunlah seperangkat mata pelajaran yang harus diberikan 

atau diajarkan kepada peserta didik, sesuai dengan 

kurikulum yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu 

Kurikulum Nasional 2013 (K-13).   

Serangkaian produk atau jasa yang terdapat di dalam 

dua jurusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, serangkaian mata pelajaran umum yang telah 

ditetapkan di dalam Kurikulum Nasional 2013 (K-13), yang 
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semuanya berlaku secara umum di seluruh jenjang 

pendidikan SMA/SMK/MA, baik itu mata pelajaran eksak 

maupun non-eksak. Kedua, serangkaian mata pelajaran 

agama yang khusus diberikan kepada lembaga-lembaga 

pendidikan Islam, misalnya mata pelajaran Fiqih, Aqidah 

Akhlak, Al-Qur‟an, Hadits, SKI, Bahasa Arab, dan sebagainya. 

Ketiga, ada dua kegiatan ekstrakurikuler yaitu Pramuka dan 

Drum Band. Keempat, ada  beberapa kegiatan tambahan yang 

secara rutin dilakukan, yaitu yasinan setiap hari Jum‟at, 

Sholat Dzuhur Berjamaah dan  Kultum, kegiatan Literasi 

setiap hari pada jam pertama dalam bentuk membaca ayat-

ayat pendek dan dibimbing oleh guru yang mengajar pada 

jam pertama tersebut. 

Temuan studi kasus di atas ditegaskan oleh Bapak RA, 

selaku Kepala MAN 1 Batang Hari, sebagaimana wawancara 

berikut: 

“Madrasah Aliyah adalah sekolah umum yang berciri khas 
agama, tujuannya adalah untuk mengetahui terutama untuk 
dirinya sendiri.  Dikarenakan kalau mau menjadi ahli agama 
hanya di pondok pesantren. Kurikulum madrasah aliyah ini 
hanya 30% agama dan 70% umum. Walaupun agamanya 
tidak terlalu tinggi, para guru tetap mengarahkan kepada 
agamanya, dengan cara mengajak anak didik sholat 
berjama‟ah, jika hari jum‟at dibiasakannya untuk membaca 
yasin dan kultum selama 7 menit. Sempat dulu ada tahsin 
(hafalan) yang disponsori Bank Syari‟ah Mandiri dan diberi 
beasiswa, guna untuk melatih membaca Al-Qur‟an. Yang 
tidak lancar menjadi lancar . Sudah hampir berjalan selama 3 
bulan, tetapi dikarenakan adanya Covid .....berjalan 6 
bulan....1 semester. Madrasah Aliyahpun melatih anak 



Amiruddin, Ahmad Husein Ritonga & Samsu 

192 

didiknya untuk belajar Syarhil dan diambil sekitar 30 anak 
dan dilatih oleh guru yang berada di pondok pesantren Ar 
Rahman dan digaji oleh pondok tersebut dan anakpun di beri 
pesangon sebesar Rp. 250.000 perbulan, kegiatan yang 
dilakukan selama dua minggu sekali hari jum‟at dan sabtu. 
Madrasah aliyah juga mengajarkan tentang umum bukan 
hanya agamanya saja dan diberitahukan juga kepada orang 
tua bahwasannya Madrasah Aliyah mempunyai alumni yang 
berhasil didalam peguruan tinggi umum melalui seleksi 
rapot”. 

Penjelasan Kepala Madrasah di atas juga diperkuat oleh 

Bapak VH, sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Kalau untuk jurusan ada dua kita, MIPA dengan IPS atau 
IIS. Jadi,  memang dari awal kita rencanakan anak ini 
mampunya kemana gitukan....? Kalau dia ke IPA kemudian 
kelanjutannya kemana itu kita arahkan ke jurusan-jurusan 
MIPA. Kalau untuk kurikulum kita muatannya ada 
kurikulum.... Kemenag kemudian kurikulum Diknas. Jadi 
pembauran dua kurikulum....kalau di Diknas PAI itu cuma 
digabung jadi satu mata pelajaran, kalau dikita menjadi 5 
yaitu Al-Qur‟an Hadits, kemudian Akidah, Fiqih, SKI , dan 
Bahasa Arab. Kemudian karena mata pelajarannya banyak, 
maka jam pelajarannya juga berbeda. Kalau diknas itu 
baliknya jam 2 kita bisa jam 4. Nah... kemudian posisi lain, 
kita banyak praktek-praktek keagamaan. Terutamanya hari 
Jum‟at, kita diawali dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, 
misalnya yasinan, ceramah, dan lain sebagainya. Kemudian 
diawali dari jam masuk pertama itu namanya ada mengawali 
pelajaran literasi membaca surat-surat pendek”. 
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Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang guru 

bidang studi Al-Qur‟an Hadits, beliau mengatakan bahwa 

produk dari MAN 1 Batang Hari dalam bentuk 

pengembangan diri dibidang keagamaan, misalnya Tahlilan, 

Sholat Zhuhur Berjamaah, Kultum, Baca Al-Qur‟an, dan lain-

lain, sebagaimana wawancara berikut:  

“Pada setiap jum‟at tadi anak-anak bergantian untuk 
memimpin membaca tahlil,  dan sehabis sholah Zhuhur iitu 
membaca Al-Qur‟an di ajarkan dan fokus kepada pembinaan 
untuk lomba atau ada acara,  terkadang juga kami melakukan 
kegiatan memandikan jenazah dan khataman Qur‟an.” 

Temuan di atas terkait dengan program keagamaan 

yang dilaksanakan oleh MAN 1 Batang Hari, dibenarkan oleh 

sebagian siswa. Namun mereka mengatakan bahwa kegiatan 

tersebut belum berjalan dengan baik, karena mereka tidak 

mendapatkan bimbingan secara langsung oleh pembinanya. 

Kegiatan tersebut terkesan hanya sekedar  rutinitas mingguan 

saja. Penulis memang tidak melihat secara langsung kegiatan 

tersebut, karena pada saat studi kasus dilakukan semua 

kegiatan ditiadakan dan KBM dilakukan secara daring. 

Namun pengakuan dari beberapa orang siswa dan alumni 

yang penulis wawancarai secara langsung menyampaikan hal 

yang sama. 

Berdasarkan temuan produk jasa yang dimiliki oleh 

MAN 1 Batang Hari di atas, dapat disimpulkan bahwa secara 

umum hampir sama dengan produk jasa yang diberikan oleh 

madrasah-madrasah atau bahkan sekolah-sekolah menengah 

atas lainnya, misalnya pada pilihan konsentrasi atau jurusan, 
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yaitu MIA dan IIS. Rata-rata semua Madrasah Aliyah atau 

SMA juga mempunyai dua pilihan jurusan ini. Begitu juga 

dengan kegiatan-kegiatan keagamaannya, yang rata-rata juga 

sama, misalnya kegiatan yasinan dan  tahlilan setiap hari 

Jum‟at, sholat zhuhur berjamaah, dan lain-lain. Demikian juga 

dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan, misalnya 

pramuka dan drum band,  yang rata-rata juga dimiliki oleh 

madrasah atau sekolah-sekolah umum lainnya. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa belum ada program 

khusus yang menjadi ciri khas tersendiri bagi MAN 1 Batang 

Hari untuk membedakan produk/jasanya dengan madrasah 

atau sekolah lainya.  

 

2) Biaya (Price) Jasa Madrasah 

Biaya atau harga dalam konteks jasa madrasah adalah 

semua biaya yang dikeluarkan oleh konsumen agar 

mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh madrasah. 

Berdasarkan temuan dalam studi kasus ini bahwa dalam 

beberapa tahun terakhir ini MAN 1 Batang Hari tidak ada 

sama sekali menetapkan biaya jasa madrasahnya, baik dalam 

bentuk SPP atau bentuk pungutan lainnya. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa masalah yang terjadi di MAN 1 Batang Hari, 

antara lain: Pertama, kepala madrasah merasa agak 

kewalahan untuk mengelola uang pungutan karena faktor 

usia yang sudah agak uzur. Diumur yang sudah mendekati 

pensiun, beliau sudah merasa tidak kuat lagi jika ada 

masalah, dan akhirnya beliau pun terkesan apatis atau tidak 

mau lagi mengambil resiko. Kedua, mempertimbangkan 

kondisi finansial atau ekonomi orang tua siswa yang banyak 
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tidak mampu. Ketiga, ada kecemasan dari kepala sekolah 

terhadap oknum-oknum LSM/wartawan yang sering datang 

ke madrasah dan terlalu “perhitungan”  dengan madrasah.  

sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Wacana kemarin mengenai perayaan HUT MAN ....saya 
ingin mengundang mantan-mantan kepala dan alumni-
alumni, namun keadaan yang membuat saya tidak semangat 
lagi. Faktornya disamping fisik saya yang tidak lagi kuat, 
faktor lainnya yaitu adalah finansial orang tua. Keadaan 
ekonomi sekarang itu, kemudian kemauan mereka itu banyak 
sekali....pusing kepala saya.... saya bilang  terkadang saya 
apatis. Kalau dulu masih enak, panggil orang tua untuk 
meminta sumbangan sekian untuk acara ini. SMA 1 itu sudah 
babak belur dengan langkah itu pak. Karena mereka kemarin 
mengadakan pensi dan meminta sumbangan sebesar 
Rp.150.000 mereka mendatangkan artis....ujung-ujungnya 
kacau, saya bilang itu percuma. Kalau kita mengandalkan 
uang dari pemerintah seperti dana BOS itukan terbatas. Dan 
itupun ada tempat-tempatnya, tidak semua kita dapat 
menggunakannya untuk hal apa saja. Itu merupakan 
beberapa kendala menurut saya ....makanya sampai saat ini 
saya tidak ada pungutan apapun di MAN ini” 

Pernyataan kepala madrasah di atas juga diperkuat oleh 

pernyataan Ibu HD, selaku Waka Kesiswaan, beliau 

mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir ini MAN 1 

Batang Hari tidak ada pungutan sama sekali, sebagaimana 

hasil wawancara berikut: 

“Tidak ada SPP, disini tidak ada membayar apapun sama 
sekali. Bahkan disini anak-anak itu dibantu, guru-guru 
berusaha membantu mereka”. 
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Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh beberapa orang 

siswa MAN 1 Batang Hari, yaitu MD, IA, dan DMF. Dalam 

wawancara yang penulis lakukan, mereka mengatakan bahwa 

selama lebih kurang 2 tahun mereka sekolah di MAN ini 

belum ada sama sekali pungutan, semuanya serba gratis, baik 

untuk SPP, bangunan, Buku, dan LKS. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan wakil 

kepala madrasah bidang kurikulum, beliau mengatakan 

bahwa MAN 1 Batang Hari ada memberikan penghargaan 

atau bantuan untuk siswa miskin sebanyak lebih 50 orang 

pertahun. Program ini dikenal dengan istilah Beasiswa Miskin 

(BSM) dan persiswa diberikan bantuan sebesar Rp. 150.000,-. 

Di samping itu, sebelum Pandemi Covid 19, MAN 1 Batang 

Hari juga pernah mendapatkan program dari Bank Syari‟ah 

Mandiri (BSM) Cabang Muara Bulian dalam bentuk program 

Tahfiz selama 3 bulan. Para siswa yang terjaring dalam 

program tahfiz tersebut diberikan uang saku sebesar Rp. 

200.000,-/siswa/bulan. 

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa 

MAN 1 Batang Hari tidak ada menetapkan biaya tambahan 

terhadap jasa yang diberikan kepada konsumennya, baik 

untuk SPP, Pembangunan, buku dan lain-lain. Semua biaya 

yang dibutuhkan oleh MAN 1 Batang Hari, terutama untuk 

membayar 10 orang guru Non PNS, semuanya murni 

dianggarkan dari dana BOS dan dari dana pemerintah 

lainnya. Oleh karena itu, seharusnya dengan model madrasah 

gratis yang diterapkan oleh MAN 1 Batang Hari ini, harusnya 

bisa menjadi pertimbangan dan menjadi pilihan utama oleh 

siswa tamatan MTs/SMP untuk sekolah di MAN 1 Batang 
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Hari ini. Tetapi faktanya, sistem gratis yang diterapkan oleh 

MAN 1 Batang Hari selama ini belum mampu menjadi daya 

tarik utama bagi siswa tamatan MTs/SMP untuk belajar di 

MAN 1 Batang Hari ini.  

Artinya, sekolah dengan biaya gratis tidak bisa menjadi 

satu-satunya jaminan siswa akan mau belajar di sana. Penulis 

melihat bahwa saat ini konsumen pendidikan sudah sangat 

cerdas dan sadar dalam memilih produk atau jasa 

pendidikan. Bagi mereka, persoalan biaya tidak semata-mata 

menjadi halangan utama untuk mendapatkan produk atau 

jasa pendidikan yang berkualitas. Fenomena saat ini sudah 

sangat banyak membuktikan bahwa konsumen akan rela dan 

akan sanggup membayar, bahkan membayar mahal 

sekalipun, yang penting mereka merasa puas dengan layanan 

jasa yang diberikan oleh sekolah tersebut. Sangat banyak 

contoh sekolah-sekolah yang menetapkan biaya tinggi, dan 

ternyata sangat banyak calon konsumen antri untuk 

mendapatkan layanan jasa dari sekolah tersebut.  

 

3) Lokasi/Tempat (Place) Jasa Madrasah 

Berdasarkan temuan dokumentasi ditemukan bahwa 

lokasi MAN 1 Batang Hari masih berada di ibu kota 

Kabupaten Batang Hari, yaitu berada di Kecamatan Muara 

Bulian, dengan alamat lengkap yaitu: Jl. Gajah Mada RT 09 

Kampung Tengah Kelurahan Teratai Kecamatan Muara 

Bulian Kode Pos 36613 

Dilihat secara geografis lokasi MAN 1 Batang Hari 

sudah berada pinggir kota Kabupaten Batang Hari, dengan 

akses yang masih mudah untuk dijangkau, karena lokasinya 
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berada  tepat di pinggir Jalan Lintas Jambi-Bungo, serta bisa 

dijangkau dengan angkutan umum, misalnya bus/travel 

antar kabupaten atau antar provinsi, ojek, dan motor atau pun 

dengan mobil pribadi. Sehingga dengan demikian biaya 

transportasi untuk menuju MAN 1 Batang Hari relatif 

ekonomis, dan terjangkau oleh ekonomi menengah ke bawah. 

Selain itu berdasarkan uraian profil madrasah, diketahui 

bahwa letak geografis MAN 1 Batang Hari juga relatif agak 

dekat dengan lembaga pendidikan lain, baik negeri maupun 

swasta. Sekalipun lokasi MAN 1 Batang Hari berada di bagian 

pinggir sebelah Timur Kota Muara Bulian, namun akses jalan 

menuju MAN 1 Batang Hari tetap sama dengan akses jalan 

menuju lembaga-lembaga pendidikan lain, seperti SMPN 3 

Batang Hari, MTsN 1 Batang Hari, SMPN 17 Batang Hari, 

SMPN 24 Batang Hari, PGSD UNJA, STIE GK, IAI Nusantara 

Batang Hari, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Batang 

Hari. Kondisi ini juga didukung oleh tersedianya fasilitas 

penunjang lainya disekitar jalan akses menuju MAN 1 Batang 

Hari, misalnya tempat Foto Copy, Warnet, dan sebagainya.  

Selanjutnya, lokasi MAN 2 Tebo juga tidak berada 

langsung di pinggir jalan lintas, tetapi agak sedikit masuk ke 

dalam ± 50 Meter dengan jalan yang sudah di aspal sampai ke 

dalam lingkungan madrasah. Penataan lingkungan madrasah 

yang juga sudah rapi berbentuk leter U, di depan kelas 

berjejeran pohon-pohon yang cukup rindang, sehingga 

membuat suasana halaman madrasah ini lebih sejuk dan 

hijau. Belakang, samping kiri dan kanan lokasi MAN 1 Batang 

Hari berbatasan langsung dengan kebun-kebun karet 

masyarakat. Lokasi MAN 1 Batang Hari ini juga tidak 
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berbatasan atau tidak berada langsung di tengah-tengah 

perkampungan penduduk, sehingga terhindar dari hiruk-

pikuk aktivitas masyarakat di sekitarnya. Kondisi ini tentu 

akan lebih membuat MAN 1 Batang Hari lebih strategis dan 

nyaman karena terhindar dari kebisingan lalu lintas, sehingga 

akan sangat membantu dan memudahkan pengembangan 

potensi siswanya.  

Namun demikian, ada pemandangan yang agak kurang 

bagus untuk dilihat, yaitu lokasi bagian depan MAN 1 Batang 

Hari ini berbatasan langsung dengan pemakaman umum 

warga sekitar. Posisi perkuburan warga ini tepat berada di 

depan lokasi MAN 1 Batang Hari. Jalan masuk ke lokasi 

MAN 1 Batang Hari tepat berada di samping sebelah barat 

pemakaman ini dan dibatasi dengan pagar tembok sampai ke 

samping sebelah timur lokasi MAN 1 Batang Hari. Secara 

keseluruhan lokasi MAN 1 Batang Hari ini sudah kelilingi 

dengan pagar yang permanen dari bahan beton dan kawat 

berduri.  

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa 

lokasi MAN 1 Batang Hari ini sudah sangat layak dan sangat 

bagus untuk tempat belajar. Karena lokasi MAN 1 Batang 

Hari ini jauh dari kebisingan, lumayan dekat dari pusat kota 

kabupaten, lingkungan yang sejuk dan nyaman, serta sangat 

lancar  diakses dengan menggunakan transportasi umum dan 

pribadi. Lokasi MAN 1 Batang Hari ini juga cukup luas, yaitu 

1.992, 25 M2 , sehingga masih sangat bisa dan layak untuk 

menampung banyak siswa di dalamnya.  
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4) Promosi (Promotion) Jasa Madrasah 

Berdasarkan studi kasus yang penulis lakukan di MAN 

1 Batang Hari ditemukan bahwa promosi jasa MAN 1 Batang 

Hari dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu melalui 

advertising berupa brosur, spanduk, FB, dan iklan di Website 

MAN 1 Batang Hari dengan memuat berbagai liputan 

kegiatan madrasah dengan tujuan untuk mengenalkan dan 

mensosialisasikan berbagai program kepada konsumen 

madrasah. Misalnya salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 

MAN 1 Batang Hari dan diiklankan di website MAN 1 Batang 

Hari, yaitu kegiatan Bagi-bagi Masker di depan gerbang 

MAN 1 Batang Hari dan Tugu Polwan Kota Muara Bulian. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengurus OSIS dan Pramuka 

MAN 1 Batang Hari. Masih banyak bentuk-bentuk kegiatan 

lain yang publikasikan dalam website MAN 1 Batang Hari ini. 

Namun demikian, website ini belum sepenuhnya dikelola 

dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa 

bagian dari website ini yang tidak bisa diakses atau tidak ada 

data-data di dalamnya, padahal ini sangat penting untuk 

selalu di update agar memudahkan bagi konsumen untuk 

mendapatkan data atau mendapatkan informasi tentang 

MAN 1 Batang Hari.  Selanjutnya, pemasangan baliho dan 

spanduk, serta penyebaran brosur menjadi sarana promosi 

utama yang dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari, mengingat 

sarana ini yang paling mudah untuk dilakukanSelain melalui 

website, baliho, spanduk, dan brosur, serta media sosial 

lainnya, MAN 1 Batang Hari juga bisa menggunakan strategi 

promosi melalui invitasi dan visitasi. Invitasi adalah 

mengundang atau menghadirkan atau kunjungan dari pihak 
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luar/lain ke MAN 1 Batang Hari. Berdasarkan data yang 

penulis dapatkan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan visitasi 

dan invitasi yang dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari, yaitu 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan atau mengundang 

madrasah atau sekolah lain, misalnya mengundang 

SMP/MTs yang berada di sekitar MAN 1 Batang Hari untuk 

mengikuti kegiatan-kegiatan di MAN 1 Batang Hari. Hal ini 

juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu HD,  

sebagaimana wawancara berikut: 

“Program yang ada di dalam sekolah ini.... seperti 
memperingati ulang tahun MAN 1 Batang Hari, Hari 
Pendidikan Nasional, Hari Kartini, 17 Agustus, dan itu akan 
di adakan lomba bersama anak-anak, terutama lomba antar 
kelas, seperti membuat karya tulis ilmiah, mengarang, 
kaligrafi....dari situlah para guru menilai bahwasannya anak-
anak mempunyai bakat yang luar biasa. ” 

Pernyataan di atas juga dikuatkan dari hasil wawancara 

dengan salah seorang guru, yaitu Ibu PH, selaku guru bidang 

studi Al-Qur‟an Hadits, beliau mengatakan bahwa paling 

tidak dalam 3 tahun terakhir ini MAN 1 Batang Hari belum 

pernah mengadakan acara atau ivent-ivent besar misalnya 

pentas seni, bazar atau kegiatan lain, yang mengundang 

sekolah-sekolah lain untuk mengikuti acara tersebut. Sampai 

saat ini belum pernah dilaksanakan. Biasanya kalau ada acara 

itu hanya interen MAN 1 Batang Hari saja. Sebagaimana 

wawancara berikut ini: 
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“Sampai saat ini....kayaknya kita belum ada membuat acara-
acara besar, misalnya pensi atau yang lainnya...paling-paling 
kita melaksanakan  kegiatan hari besar, misalnya 17 Agustus, 
hari besar Islam, hari-hari besar nasional, atau hari ulang 
tahun MAN. Biasanya kalau hari besar Islam itu kita adakan 
beberapa lomba, misalnya ceramah, adzan, hafalan surat 
pendek, dan lain-lain. Ini dilombakan antar kelas aja”. 

Selanjutnya cara promosi lain yang bisa dilakukan oleh 

MAN 1 Batang Hari adalah visitasi, yaitu kunjungan MAN 1 

Batang Hari ke lembaga-lembaga lain, baik dalam rangka 

sosialisasi, undangan untuk mengisi kegiatan, sharing, 

pengajian dan lain-lain. Namun temuan studi kasus 

menunjukkan bahwa tidak ada bentuk visitasi yang 

dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari selama beberapa tahun 

terakhir. Misalnya, minimal dalam tiga tahun terakhir ini 

MAN 1 Batang Hari belum pernah melakukan sosialisasi ke 

MTs/SMP yang berada di sekitar MAN 1 Batang Hari dalam 

rangka untuk memperkenalkan atau mempromosikan MAN 1 

Batang Hari kepada calon-calon konsumennya, agar mereka 

kenal dan bisa tertarik untuk menimba ilmu pengetahuan di 

MAN 1 Batang Hari. Selain itu, MAN 1 Batang Hari dalam 

lima tahun terakhir ini juga tidak pernah melakukan kegiatan 

promosi dengan cara safari Ramadhan ke masjid-masjid atau 

ke mushola-musholla, tidak ada juga melakukan kegiatan 

bakti sosial ke tempat-tempat tertentu. Mereka betul-betul 

hanya menunggu saja siswa  tamatan dari SMP/MTs untuk 

mendaftar ke MAN 1 Batang Hari.  Sebagaimana wawancara 

dengan Bapak VH, selaku Waka. Bidang Kurikulum berikut: 
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“Kalau dulu memang pernah kami lakukan sosialisasi ke 
SMP/MTs itu, kita pernah bawa anak-anak untuk safari 
ramadhan ke masjid-masjid di Muara Bulian ini, teknisnya 
dibawa oleh guru-guru, misalnya saya bawa anak-anak safari 
ke masjid dekat rumah saya, pak Nurdin juga begitu. ...tapi 
sekarang, terutama dalam 5 tahun terakhir ini memang tidak 
pernah dilakukan lagi...kami dibilang betul-betul lebih 
banyak menunggu jadinya, artinya sudah kawan-kawan 
sekolah lain selesai....dan tidak diterima disana.... baru 
mereka daftar ke sekolah kami...jadi pilihan itu, kami ni 
memang bukan pilihan utama. Kalau saya lihat pada saat 
pendaftaran kemaren, yang betul-betul murni tujuan utama 
daftar ke madrasah ini, paling-paling 40-50 persen, selebihnya 
MAN ini pilihan kedua...itu pun yang mendaftar bukan dari 
siswa sekolah favorit, misalnya siswa dari MTsN 1 Hutan 
Lindung, atau SMPN 3 Batang Hari, tetapi mayoritas siswa 
yang berasal dari pinggiran kota Muara Bulian. Jadi kami 
disini mayoritas siswanya berasal dari luar kota Muara 
Bulian. Anak-anak Muara Bulian ini lebih banyak sekolahnya 
di SMAN 1 Batang Hari, SMAN 6 Batang Hari, SMKN 1 
Batang Hari, SMAN 10 Batang Hari, dan lain-lain”. 

Hal di atas dikuatkan pula dari hasil wawancara dengan 

beberapa orang siswa/siswi MAN 1 Batang Hari, misalnya 

MD dan DD, mereka mengatakan bahwa sewaktu mereka 

sekolah di MTs/SMP dulu mereka tidak pernah kedatangan 

tim sosialisasi dari MAN 1 Batang Hari untuk 

mempromosikan MAN 1 Batang Hari kepada mereka. Mereka 

hanya mendapatkan informasi tentang MAN 1 Batang Hari 

ini dari teman dan tetangga yang dulu pernah sekolah di 

MAN 1 Batang Hari. Kemudian mereka juga mengatakan 

bahwa pilihan utama mereka sebenarnya bukan masuk ke 
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MAN 1 Batang Hari ini. MD misalnya, ikutan teman saja, 

padahal pilihan utamanya adalah masuk ke SMAN 8 Batang 

Hari, tetapi orang tua menyuruhnya untuk sekolah di MAN 1 

Batang Hari saja. Demikian juga dengan DD, pilihan 

utamanya adalah ingin masuk sekolah ke SMAN 6 Batang 

Hari. 

Namun demikian, ada bentuk promosi secara invitasi 

yang dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari, yaitu selalu 

mengikuti setiap kali ada undangan untuk acara-acara 

tertentu, misalnya: Mengikuti LKBB dalam Pawai 

Pembangunan Kabupaten Batang Hari, baik dari OSIS 

maupun Pramuka, Grup Drum Band MAN 1 Batang Hari 

selalu tampil pada saat acara-acara di Kabupaten Batang Hari, 

misalnya MTQ dan Ulang Tahun Batang Hari, Gudep 

Pramuka MAN 1 Batang Hari juga bergabung dalam 

kelompok Pramuka Peduli Kabupaten Batang Hari. 

Selanjutnya MAN 1 Batang Hari adalah madrasah yang 

sudah sangat lama berdiri. Itu artinya madrasah ini sudah 

sangat banyak memiliki alumni yang juga bisa 

dimaksimalkan peran para alumninya untuk wahana promosi 

MAN 1 Batang Hari. Berdasarkan wawancara dengan waka 

bidang kurikulum, beliau mengatakan bahwa alumni MAN 1 

Batang Hari sangat banyak dan boleh dibilang juga sudah 

banyak yang sukses, baik di pemerintahan maupun di swasta. 

Misalnya Bapak Sanusi, S.Ag, sekarang menjadi anggota KPU 

Provinsi Jambi, Ibu Fauziah dan Bapak Pitoni, dosen di STIE 

GK Muara Bulian, Bapak Mukhtar, M.Pd, dan Bapak Asmadi, 

M.Pd.I, kepala MTSN dan MAN, dan lain-lain. Namun 

demikian, sampai saat ini peran alumni ini belum bisa 
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dimaksimalkan untuk mempromosikan MAN 1 Batang Hari 

ini, misalnya dengan cara membentuk forum alumni MAN 1 

Batang Hari. 

Berdasarkan temuan studi kasus di atas dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

MAN 1 Batang Hari belum dilakukan secara maksimal, 

terutama promosi dengan cara invitasi dan visitasi. Padahal 

menurut penulis, 2 model promosi ini sesungguhnya sangat 

efektif untuk mempengaruhi calon konsumen untuk sekolah 

di MAN 1 Batang Hari. Karena model promosi ini memang 

betul-betul memperlihatkan produk atau jasa MAN yang 

sesungguhnya. Calon konsumen akan melihat dan merasakan 

secara langsung apa yang ada di MAN 1 Batang Hari, 

sehingga bisa menggugah motivasi mereka secara langsung 

pula. Tetapi, promosi invitasi ini tentu saja syaratnya harus 

benar-benar disiapkan secara matang oleh pihak madrasah. 

Paling tidak madrasah harus menyiapkan berbagai macam 

produk atau jasa unggulan sebelum invitasi ini dilakukan dan 

pembinaannya harus rutin dilakukan, agar pada saat produk 

tersebut ditampilkan benar-benar maksimal dan pada 

akhirnya akan benar-benar terasa  dan berbekas dalam 

ingatan para calon konsumen. Dan akan lebih luar biasa lagi 

apabila mampu menghadirkan stakeholder terkait, misalnya 

tokoh-tokoh terkenal, seperti kepala Kanwil Kemenag, Bupati, 

DPRD, sponsor, dan lain-lain. Akan lebih sempurna lagi 

promosinya, apabila kegiatan promosi invitasi tersebut 

dipublikasi secara lebih luas dan masif dengan menggunakan 

Media Massa Nasional dan lokal, serta media sosial lainnya.    
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5) Sumber Daya Manusia (People) Madrasah 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, MAN 

1 Batang Hari sebagai sebuah lembaga pendidikan formal 

milik pemerintah berstatus negeri, dan berada di bawah 

binaan atau naungan Kementerian Agama Republik 

Indonesia, telah memiliki guru berstatus ASN sebanyak 20 

orang dan berstatus Non ASN sebanyak 10 orang. Jadi, 

jumlah semua guru yang mengajar di MAN 1 Batang Hari 

sebanyak 30 Orang, dengan latar belakang pendidikan yang 

berbeda-beda dan berasal dari kampus yang berbeda-beda 

pula. 1 orang guru yang berkualifikasi akademik Doktor, atas 

nama Dr. Jamilah, M.Pd.I, 7 orang guru sudah memiliki 

kualifikasi akademik Strata Dua (S.2) dan selebihnya berstrata 

satu (S.1). Selanjutnya, 20 orang guru PNS dan 2 Orang guru 

Non PNS sudah memiliki sertifikat pendidikan, artinya yang 

bersangkutan sudah profesional dibidang mereka masing-

masing. Jadi masih ada 8 orang guru Non PNS yang belum 

mendapatkan sertifikasi pendidik.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, bahwa semua 

guru di MAN 1 Batang Hari telah diupayakan dengan 

semaksimal mungkin untuk ditugaskan mengajar sesuai 

dengan bidang keahliannya masing-masing, atau paling tidak 

yang bersangkutan sudah mengajar sesuai dengan sertifikasi 

yang mereka miliki, atau paling tidak mereka mengajar sesuai 

dengan rumpun ilmu mereka masing-masing. Sekalipun 

memang ada beberapa orang guru yang sertifikasinya tidak 

sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya, 

sebagaimana hasil wawancara berikut: 
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“Sampai saat ini...guru yang kami miliki sebanyak 30 
orang....., dari 30 orang itu, lebih dari setengah...sebanyak 20 
orang guru sudah berstatus sebagai PNS, selebihnya...10 
orang masih honorer. Kalau untuk bidang studi yang 
diajarkan, kami atur...kami upayakan mereka bisa mengajar 
sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Yaa... paling 
tidak satu rumpunlah dengan ijazah yang dia miliki. 
Sekalipun ada satu atau dua orang yang mengajar agak 
berbeda. kami kemaren juga agak kewalahan pada saat 
sertifikasi guru, karena kami ada beberapa guru yang 
mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi akademiknya, 
misalnya sarjana hukum ikut sertifikasi Geografi, dan lain-
lain. ” 

Kemudian berkaitan dengan rekrutman para guru MAN 

1 Batang Hari ada dua cara, yaitu untuk PNS penempatannya 

langsung dari Kementerian Agama, baik penempatan dari 

awal di SK kan atau yang mutasi. Sedangkan untuk yang Non 

PNS mereka langsung melamar ke madrasah dan diputuskan 

oleh kepala madrasah tanpa melalui proses tes kelayakan, 

tetapi tetap melalui pertimbangan kesesuaian atau kebutuhan 

terhadap guru saja. Sedangkan untuk peningkatan kualitas 

guru, diakui oleh wakil kepala bidang kurikulum bahwa  

mayoritas guru MAN 1 Batang Hari sangat jarang mengikuti 

atau mendapatkan pelatihan atau workshop peningkatan 

kompetensi guru. Karena kementerian agama sangat jarang 

atau hampir dibilang tidak ada sama sekali mengadakan 

pelatihan untuk guru-guru yang berada di bawah 

naungannya, khususnya guru MAN/MAS. Sangat berbeda 

dengan guru-guru SMA, yang selalu mendapatkan pelatihan-

pelatihan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Di samping 
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itu, inisiatif dari kepala madrasah untuk melaksanakan 

pelatihan bagi para guru secara mandiri di madrasah juga 

tidak ada. Artinya jika guru MAN 1 Batang Hari ingin 

mendapatkan atau mengembangkan kompetensinya dalam 

mengajar harus betul-betul keluar dari kesadaran diri masing-

masing, karena kementerian agama hampir dibilang sangat 

minim memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan para guru.  

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa 

sumber daya manusia (people) yang dimiliki oleh MAN 1 

Batang Hari sangat baik dan profesional. Hal ini dapat 

dibuktikan dari semua kualifikasi akademik guru yang 

mengajar MAN 1 Batang Hari sudah memenuhi syarat, yaitu 

Strata Satu (S.1) 22 orang, Strata Dua (S.2) 7 orang, dan Strata 

Tiga (S.3) 1 orang, serta memiliki akta mengajar (akta 4).  

Kemudian  22 orang guru dari 30 orang guru yang dimiliki, 

sudah memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi guru). Hal ini 

tentu saja sudah sangat sesuai dengan amanah UU Nomor 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  

Selanjutnya, kegiatan organisasi akan berjalan dengan 

baik apabila didukung dengan tenaga terampil yang mampu 

memberikan layanan prima dalam berbagai kegiatan 

organisasi. Demikian juga halnya dengan administrasi MAN 

1 Batang Hari, aktivitas administrasi dibantu oleh karyawan 

Tata Usaha (TU) yang membantu pelaksanaan tugas kepala 

sekolah dan guru dalam mengelola MAN 1 Batang Hari. 

Untuk itu, administrator disuatu lembaga pendidikan sangat 

dibutuhkan bagi kelancaran proses pendidikan dan 

pembelajaran. Inilah yang sudah disadari oleh pihak MAN 1 

Batang Hari. Berdasarkan data pada tahun pelajaran 
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2019/2020, MAN 1 Batang Hari memiliki tenaga adminisratif 

terdiri atas 5 orang PNS, terdiri atas 4 orang berijazah S.1 

Fakultas Tarbiyah, dan satu orang berijazah Sarjana Ekonomi. 

Sedangkan tenaga adminisratif Non PNS sebanyak 6 orang 

dengan latar belakang pendidikan Strata Satu 3 orang, dan 

SMA 3 Orang. Jadi semua tenaga tata usaha yang dimiliki 

oleh MAN 1 Batang Hari sebanyak 11 orang.  

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa 

sumber daya manusia (people) tenaga administrasi yang 

dimiliki oleh MAN 1 Batang Hari sudah boleh dikatakan 

sangat cukup dan baik. Hal ini dibuktikan dengan jabatan 

kepala tata usaha dipegang oleh seorang PNS dan sarjana 

pendidikan, bendahara madrasah dijabat oleh seorang PNS 

dan sarjana ekonomi, 3 orang staf bagian umum berstatus 

PNS dan sarjana pendidikan, memiliki 3 orang staf Non PNS 

dan berijazah S.1, serta memilik tenaga staf kebersihan dan 

keamanan (satpam). Dengan kondisi SDM seperti ini, tentu 

saja proses administrasi di MAN 1 Batang Hari dapat dikelola 

dan dijalankan dengan baik, dalam rangka untuk 

memberikan layanan yang memuaskan bagi para 

konsumennya, baik terhadap guru, siswa dan stakeholder 

lainnya.  

 

6) Bukti Fisik/Sarana Prasarana (Physical Evidence) Jasa 

Madrasah 

Bukti fisik madrasah merupakan satu bagian yang 

sangat mendasar harus dimiliki dan diperhatikan dalam 

proses pemasaran jasa madrasah. Karena secara umum, calon 

konsumen akan melihat bukti fisik atau sarana prasarana 
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yang dimiliki oleh madrasah dalam menentukan pilihannya. 

Berdasarkan obsevasi yang penulis lakukan, terlihat bahwa 

MAN 1 Batang Hari telah berusaha menyediakan bukti fisik 

atau sarana prasarana yang dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk memilih MAN 1 Batang Hari sebagai salah 

satu penyedia layanan jasa pendidikan. Bukti fisik atau sarana 

prasarana pokok yang dimiliki oleh MAN 1 Batang Hari telah 

memenuhi syarat sebagai salah satu lembaga madrasah negeri 

yang layak diperhitungkan di Kabupaten Batang Hari. Saat 

ini, berdasarkan dokumentasi yang penulis temukan, bahwa 

MAN 1 Batang Hari telah memiliki 1 Ruang Kepala Madrasah 

+ Toilet, 1 Ruang Kepala Tata Usaha + Staf Tata Usaha, 1 

Ruang Bendahara + Operator, 12 Ruang Kelas Belajar (RKB), 2 

Ruang Guru (1 ruangan dialihfungsikan dari ruang labor 

bahasa), 1 Ruang Perpustakaan, 2 Ruang TIK, 1 Ruang Labor 

Biologi + UKS, 1 Ruang Musholla, 1 Ruang Aula, 1 Toilet 

Guru, 6 Toilet Siswa, Lapangan Olah Raga, dan lain-lain.  

Semua bukti fisik yang dimiliki oleh MAN 1 Batang Hari 

ini dalam kondisi permanen yang sangat baik, misalnya 

semua lantai ruangan ini telah dikeramik dan dinding-

dinding terbuat dari beton, serta sudah dicat semuanya. Posisi 

gedung-gedung ini juga tertata dan tersusun dengan baik 

seperti leter “U”, dan menghadap ke pintu gerbang 

madrasah. Posisi lapangan olah raga persis berada di tengah 

atau di depan gedung-gedung madrasah ini. Semua bukti 

fisik yang dimiliki oleh MAN 1 Batang Hari ini tentu saja 

akan menjadi salah satu pertimbangan bagi para calon 

konsumennya untuk memilih dan mendapatkan layanan jasa 

madrasah dari MAN 1 Batang Hari.   
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Walaupun demikian ada beberapa kekurangan bukti 

fisik atau sarana prasarana penunjang kegiatan belajar 

mengajar yang dihadapi oleh MAN 1 Batang Hari, antara lain 

yaitu: madrasah ini mempunyai ruang labor bahasa tetapi 

dialihfungsikan sebagai ruang guru karena alat-alat labor 

bahasanya sudah rusak semuanya dan tidak layak pakai lagi. 

Sehingga ruang labor tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk 

kegiatan belajar mengajar siswa. Akhirnya kepala madrasah 

mengambil kebijakan untuk menjadikan ruangan labor 

bahasa tersebut sebagai ruang guru. Sebagaimana wawancara 

dengan Wakil kepala madrasah Bidang Kesiswaan berikut: 

“Dulu kita punya alat-alat Labor bahasa yang lengkap, tapi 
sekarang alat itu sudah rusak semua dan tidak bisa dipakai 
lagi. Untuk pengadaan baru kita tidak ada dana untuk 
membelinya. Sekarang labor bahasa itu bisa digunakan untuk 
praktek siswa lagi. Kadang siswa itu bisa memakluminya. 
Sebenarnya ruang guru itu adalah labor bahasa, dan beberapa 
tahun kosong tidak ada kegunaannya .....karena kita 
kekurangan ruangan, akhirnya dialihkan fungsinya. Dan 
mulai dialih fungsikan beberapa tahun yang lalu...” 

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu JM, selaku Wakil 

Kepala Bidang Sarana Prasarana, mengatakan bahwa salah 

satu persoalan yang ada di MAN 1 Batang Hari yaitu masalah 

sarana dan prasarana madrasah. Misalnya belum lengkapnya 

peralatan untuk labor IPA dan Bahasa, belum memiliki 

tempat parkir yang layak untuk siswa, karena parkirnya tidak 

beratap, belum punya ruangan untuk majelis guru yang 

permanen, belum ada ruang khusus untuk para wakil kepala 
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madrasah, sehingga tempat mereka bercampur saja dengan 

ruangan para guru dan tata usaha”.  

Kondisi ini juga diperkuat dari hasil observasi langsung 

yang penulis lakukan terhadap ketersediaan sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh MAN 2 Tebo. Penulis melihat 

secara langsung kondisi ruang labor yang tidak terawat, meja-

meja berserakan dan berdebu. Kondisi ini terjadi, menurut 

mereka karena MAN 1 Batang Hari memang tidak memiliki  

petugas labor, yang secara khusus untuk mengurus labor, 

terutama labor IPA dan Labor Komputer. Labor Komputer 

juga demikian, belum tertata dengan rapi dan belum terawat 

dengan baik. Kesannya labor komputer ini hanya dipakai 

untuk kegiatan UNBK kelas XII saja. Di samping itu, penulis 

juga melihat secara langsung ruang labor bahasa yang 

dialihfungsikan untuk ruang guru karena tidak ada lagi alat-

alat di dalamnya, ruang wakil kepala madrasah bidang 

kesiswaan, sarana prasarana, dan humas yang masih 

bercampur dengan ruang majelis guru di labor bahasa 

tersebut, tempat parkir siswa yang masih sangat alami karena 

beratap daun-daun pepohonan, dan lain-lain. Selanjutnya 

tempat wakil kepala madrasah bidang kurikulum yang juga 

tidak berada diruangan khusus, tetapi hanya ditempatkan 

dibagian depan ruangan kepala madrasah dan kepala ruang 

tata usaha. Sehingga ruangan wakil kepala kurikulum ini juga 

tidak ada privasinya, karena ruang ini sering para guru, tata 

usaha dan para tamu lewat. Kemudian penulis juga melihat 

ruangan UKS yang masih bercampur dengan ruang labor 

biologi, yang juga tidak tertata dengan rapi dan juga tidak 

terawat dengan baik. Selanjutnya, penulis juga tidak 
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menemukan adanya ruangan khusus untuk bimbingan dan 

konseling. Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan 

bahwa bukti fisik atau sarana dan prasarana pokok yang 

dimiliki oleh MAN 1 Batang Hari untuk kegiatan belajar 

mengajar sesungguhnya sudah sangat layak. Hal ini 

dibuktikan dengan ketersediaan ruang belajar untuk siswa 

yang permanen, sarana dan prasarana olah raga yang juga 

lengkap, kecuali lapangan bola kaki, mempunyai labor IPA, 

labor biologi, labor komputer, labor bahasa, punya aula yang 

sangat representatif untuk kegiatan-kegiatan madrasah, 

punya ruangan perpustakaan permanen, dan lain-lain. Hanya 

saja berdasarkan observasi yang penulis lakukan secara 

langsung terhadap bukti fisik yang dimiliki oleh MAN 1 

Batang hari ini, sebagian besar tidak terawat dan tidak diurus 

dengan baik, sehingga sarana dan prasarana tersebut 

berantakan, kotor dan bahkan banyak yang rusak.  

Jadi, kalau sarana dan prasarana ini bisa dirawat dan 

diurus dengan baik oleh pihak madrasah, maka 

sesungguhnya semuanya itu bisa sangat bermanfaat untuk 

mendukung pengembangan potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. Sehingga pada akhirnya bisa membuat peserta 

didik merasa puas berada atau belajar di madrasah ini, karena 

didukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Kalaupun 

ada sedikit kekurangan, itu lumrah dan bisa dimaklumi, 

tetapi harus tetap ada komitmen dari kepala madrasah untuk 

melengkapi kekurangan tersebut secara bertahap. Tetapi yang 

menjadi masalah adalah ketika sarana dan prasarana tersebut 

dikelola, selalu tidak terawat dan tidak terurus oleh pihak 

madrasah, sehingga setiap tahun tidak ada perbaikan-
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perbaikan, atau penambahan peralatannya, sehingga pada 

akhirnya memang tidak tidak terpakai sama sekali oleh para 

siswa. Kalau ini memang benar-benar terjadi, tentu saja hal ini 

sangat disesalkan, siswa akan tetap dirugikan, dan tentu saja 

akhirnya mereka akan merasa tidak puas terhadap salah satu 

jasa yang telah diberikan oleh madrasah.  

 

7) Proses (Process) Jasa Madrasah 

Secara formal, MAN 1 Batang Hari dalam proses 

pemasaran jasa madrasahnya, telah memenuhi Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini dibuktikan dengan 

sertifikat hasil penilaian dari Badan Akreditasi Nasional 

Pendidikan Formal (BAN-PF), bahwa MAN 1 Batang Hari 

mendapatkan pencapaian tertinggi dengan perolehan nilai 

Akreditasi “A”. Pencapaian ini merupakan hasil dari proses 

pengelolaan dan pelayanan madrasah yang telah dilakukan 

oleh MAN 1 Batang Hari selama ini. Dengan demikian, proses 

kegiatan belajar mengajar (KBM) dan kualitas KBM MAN 1 

Batang Hari dipandang dan dianggap telah memenuhi 

standar nasional yang telah ditetapkan, antara lain yaitu: 

standar isi, standar proses, standar pengelolaan, dan standar 

penilaian.  

Proses kegiatan belajar mengajar di MAN 1 Batang Hari 

dilaksanakan untuk hari Senin dimulai dari pukul 07.00 pagi 

sampai dengan pukul 15.30 sore. Untuk hari Selasa, Rabu dan 

Kamis dimulai dari pukul 07.15 pagi sampai dengan pukul 

15.30 sore. Khusus untuk hari Jum‟at dimulai dari pukul 07.00 

s/d 11.30 WIB. Untuk hari Sabtu dimulai pukul 07.00 sampai 

dengan 13.00. Rata-rata perhari ada 4- 5 mata pelajaran yang 
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diberikan kepada para siswanya, kecuali hari Jum‟at yang 

hanya ada 2 mata pelajaran saja. Kemudian dalam sehari 

tersebut, jam pelajaran dibagi menjadi 10 jam pelajaran dan 

belum termasuk jam istirahat yang dilaksanakan 2 kali. 

Khusus untuk hari Jum‟at hanya terdapat 4 jam pelajaran + 60 

menit untuk kegiatan yasinan (07.00-08.00 WIB) 1jam 

pelajarannya dihitung sama dengan 45 menit.  

Berdasarkan wawancara dengan waka bidang 

kurikulum, beliau mengatakan bahwa secara umum proses 

KBM di MAN 1 Batang Hari sudah berjalan sesuai  dengan 

jadwal yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, beliau 

tetap mengakui bahwa kualitas KBM yang dilaksanakan 

dalam satu hitungan satu semester belum maksimal. Beliau 

mengatakan bahwa tingkat kehadiran guru dalam mengajar 

di dalam kelas masih kurang maksimal. Misalnya dalam satu 

semester masih ada guru PNS secara keseluruhan yang tidak 

melaksanakan tugas lebih  kurang 37% dan guru Non PNS 

lebih 50-55%. Menurut beliau, kondisi ini hampir selalu 

terjadi pada setiap semester. 

Berdasarkan kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

secara umum proses KBM di MAN 1 Batang Hari sudah 

berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Sebagian besar guru sudah menjalankan proses KBM sesuai 

dengan beban mengajar yang telah diberikan kepada mereka 

masing-masing. Mereka sudah mengajar sesuai dengan mata 

pelajaran yang menjadi keahlian mereka masing-masing. 

Walaupun demikian, kualitas dari KBM tersebut tentu saja 

memerlukan studi kasus yang lebih mendalam lagi sebagai 

pembuktiannya. Karena masih ada guru yang belum serius 
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dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan, belum tersedia atau termanfaatkan sepenuhnya 

sarana dan prasarana pendukung yang layak untuk siswa 

belajar, dan sebagainya.  

 

c. Pelaksanaan Pemasaran Jasa di MAN 2 Muaro Jambi 

1) Produk (Product) Jasa Madrasah 

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berstatus 

negeri, MAN 2 Muaro Jambi menawarkan 3 pilihan 

konsentrasi keilmuan, yaitu Jurusan MIPA, Jurusan IIS, dan 

Jurusan Agama. Ketiga produk ini merupakan hasil dari 

proses perencanaan pemasaran yang telah dilakukan 

sebelumnya. Berdasarkan temuan melalui dokumentasi yang 

penulis lakukan, diketahui bahwa secara formal semua jasa 

yang dimiliki oleh MAN 2 Muaro Jambi tertulis di dalam 

kurikulum MAN 2 Muaro Jambi. Karena pada saat ini semua 

madrasah wajib mengacu kepada kurikulum yang telah 

ditetapkan secara nasional, yaitu kurikulum 2013. Di dalam 

kurikulum yang telah disusun oleh MAN 2 Muaro Jambi 

terdapat beberapa produk jasa yang diberikan kepada 

konsumennya, antara lain yaitu: Pertama, ada seperangkat 

mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dan itu wajib 

dijalankan oleh madrasah karena berlaku secara nasional, 

baik mata pelajaran umum maupun mata pelajaran agama. 

Kedua, seperangkat program kegiatan ekstrakurikuler, 

misalnya OSIM, Pramuka Gudep, Paskibraka, PMR, UKS, 

Karate, Volly Ball, Futsal. Ketiga, kegiatan pengembangan diri, 

misalnya Tahsin Al-Qur‟an, Bimbingan Yasinan-Tahlilan, 

Kaligrafi, Sholawat-Barzanji.  
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Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan 

Kepala Madrasah, beliau mengatakan bahwa kurikulum 

MAN 2 Muaro Jambi tetap mengacu kepada kurikulum 

nasional, yaitu kurikulum 2013. Namun demikian, tidak 

semuanya sama, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang 

membedakan satu madrasah dengan madrasah yang lain. 

Perbedaan itu biasanya terletak pada muatan lokal, program 

ekstrakurikuler dan pengembangan diri  di masing-masing 

madrasah tersebut. Sebagaimana hasi wawancara berikut: 

“Jadi gini, kalau untuk kurikulum, kita memang memakai 
kurikulum K13, tapi..... sesuai dengan edaran menteri 
termasuk juga Kakanwil melalui Kemenag juga, kita tetap 
meramu K13 itu sesuai dengan lingkungan sesuai dengan 
kondisi sekolah kita. Jadi kita tidak semuanya mengadopsi 
dari kurikulum K13 yang ditentukan, akan tetapi kita tetap 
mengadakan perubahan seperti di model pembelajaran dan 
perencana pembelajaran itu, ( RPP ) nya. Jadi kita tetap harus 
berinovasi”  

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala 

Bidang Kesiswaan, beliau mengatakan bahwa ada beberapa 

program yang telah dilaksanakan di MAN 2 Muaro Jambi, 

antara lain misalnya kegiatan Pramuka, Bimbingan Tahsin Al-

Qur‟an dan Pembinaan Bidang Olah Raga. Ada juga event-

event lain, misalnya Pentas Seni, Kemah Bersama, dan lain-

lain. Sebagaimana wawancara berikut: 

“Kalau untuk program tahunan itu selalu ada, biasanya di 
awal semester itu kami sering bertanya kepada anak, apa 
program yang mereka inginkan. Dari situlah kami menyusun 
beberapa progam kegiatan, misalnya bimbingan membaca Al-
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Qur‟an, terutama bagi yang buta aksara Al-Qur‟an betul-betul 
di bimbing agar setelah tamat bisa membaca Al-Qur‟an. Ada 
hafalan juz 30, jadi setiap hari Rabu mereka setor ayat atau 
surah. Kalau dibidang olah raganya ada grup futsal, baik laki-
laki maupun perempuan, sepak bola, dan lain-lain. Kalau 
untuk kegiatan ekskul lain misalnya pramuka dan PMR. 
Kalau untuk event-event, misalnya kemaren ini ada kita acara 
Pensi, Hari Ulang Tahun MAN, dan lain-lain. Untuk tahun ini 
kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, karena 
Corona ini”. 

Hal serupa juga disampaikan oleh DL dan DF selaku 

siswa kelas XII MAN 2 Muaro Jambi, mereka mengatakan 

bahwa kegiatan ekstra yang paling mereka sukai atau 

diminati adalah kegiatan pramuka. Kalau kegiatan lain juga 

ada, misalnya Tahfiz Juz 30. Mereka mengatakan bahwa 

setiap hari Rabu dan Kamis disediakan waktu dan wajib 

untuk setoran hafalan surah-surah Juz 30, Do‟a, Praktek 

Sholat Jenazah, Tahlilan setiap Jum‟at, dan setiap selesai 

sholat Zhuhur juga ada Kultum, kecuali hari Jum‟at. 

Mengenai program-program di MAN 2 Muaro Jambi ini 

juga disampaikan oleh Bapak FD, selaku guru bidang studi, 

beliau mengatakan bahwa cara untuk membiasakan siswa 

bisa berprilaku Islami yaitu dibuatlah kegiatan-kegiatan yang 

bisa membuat siswa terbiasa, misalnya kegiatan Sholat 

Dhuha, Hafalan juz 30, Yasinan dan Tahlilan, dan lain-lain, 

sebagaimana wawancara berikut: 

“Ada beberapa kegiatan keagaman yang rutin kami 
laksanakan disini, seperti Shalat Dhuha setiap pagi sebelum 
belajar, mengaji rutin saat Ramadhan atau Tadarrus , Shalat 
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Dzuhur Berjamaah. Dan ngaji sebelum belajar serta ada 
setoran hafalan Jus 30 tiap hari Rabu, Yasinan tiap Jumat di 
mushola secara bersama-sama, sebelum belajar baca doa, 
kultum sesudah Dzuhur dan guru juga ikut mengawalnya”. 

Kondisi di atas, berdasarkan observasi yang penulis 

lakukan di MAN 2 Muaro Jambi, penulis melihat secara 

langsung terhadap dokumen-dokumen dan foto-foto yang 

dimiliki oleh masing-masing pembina,  bahwa kegiatan-

kegiatan tersebut memang benar dilaksanakan di MAN 2 

Muaro Jambi. Dari dokumen-dokumen tersebut terlihat 

bahwa proses pembinaan terhadap siswa dijalankan oleh 

MAN 2 Muaro Jambi. Sebagai bentuk keseriusan mereka 

dalam membimbing siswa mereka dalam kegiatan keagamaan 

ini, mereka telah membuat sebuah buku dengan judul “ Bekal 

Siswa Kembali Ke Masyarakat”. Buku ini berisi tentang 

pedoman praktek ibadah sehari-hari, misalnya Yasinan, 

Tahlilan, Do‟a, Wirid setelah sholat lima waktu, bacaan bilal 

Jum‟at, tata cara menyembelih binatang, dan lain-lain. Buku 

ini disusun dan diberikan kepada siswa mereka sebagai 

pedoman dan bahan bacaan bagi siswa untuk dihafal dan 

disetor pada jadwal yang telah ditentukan 

Selanjutnya, apabila dilihat dari popularitas madrasah, 

berdasarkan temuan studi kasus berdasarkan hasil 

wawancara dengan Waka Bidang Kurikulum, beliau 

mengatakan bahwa jika dilihat dari nilai hasil ujian nasional 

(NEM) MAN 2 Muaro Jambi masih masuk dalam nilai 

tertinggi kategori 3 besar di bawah MAN Insan Cendekia 

Muaro Jambi. Sedangkan untuk prestasi akademiki yang 

sangat menonjol dalam tiga tahun terakhir yaitu mewakili 
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Provinsi Jambi dalam kegiatan Kompetisi Sains Madrasah 

(KSM)  bidang studi Matematika Tingkat Nasional di Manado 

Tahun 2018. Adapun prestasi dibidang Non akademik, MAN 

2 Muaro Jambi pernah meraih lomba Tari, Musik Kreatif, dan 

Kompangan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2019. Adapun 

MAN 2 Muaro Jambi jika dilihat dari indikator prospek 

lulusan cukup membanggakan, misalnya alumni MAN 2 

Muaro Jambi sanggup bersaing dalam mengikuti tes masuk 

perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN, baik di UNJA 

maupun UIN Sutha Jambi.  Kemudian juga, dalam 3 tahun 

terakhir ini animo masyarakat untuk menyekolahkan 

anaknya ke MAN 2 Muaro Jambi agak mulai meningkat dari 

tahun-tahun sebelumnya, dan siswa yang pindah dari sekolah 

lain lebih banyak memilih di MAN 2 Muaro Jambi. 

Berdasarkan temuan studi kasus di atas dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa pilihan variasi produk atau 

jasa yang dimiliki oleh MAN 2 Muaro Jambi. Secara keilmuan, 

ada tiga pilihan yang ditawarkan oleh MAN 2 Muaro Jambi, 

yaitu keahlian dibidang ilmu eksak, ilmu sosial, dan ilmu 

agama. Variasi keilmuan ini _ terutama ilmu agama _ tentu 

saja akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat 

Kota Sengeti khususnya, untuk menyekolahkan anaknya ke 

MAN 2 Muaro Jambi. Karena dengan adanya pilihan variasi 

ilmu agama ini, semakin mempertegas posisi MAN 2 Muaro 

Jambi khususnya, yang dikenal dengan istilah “ Sekolah 

Umum Berciri Khas Agama”. Artinya dengan kehadiran 

jurusan agama ini ingin mempertegas bahwa alumni MAN 

harus benar-benar ahli dibidang agama. Di samping itu, MAN 

2 Muaro Jambi memiliki produk ekstrakurikuler yang cukup 



Manajemen Pemasaran Jasa Lembaga Pendidikan Islam 

221 

variatif, misalnya ada Pramuka, Paskibraka, Volly Ball, Futsal, 

Tahsin Al-Qur‟an, Bimbingan Yasinan-Tahlilan, Kaligrafi, dan 

Sholawat-Barzanji. Program-program ini apabila dikelola dan 

dibina dengan baik, tentu saja akan menjadi penilaian dan 

pertimbangan tersendiri bagi para calon konsumen MAN 2 

Muaro Jambi untuk menimba ilmu pengetahuan di MAN 2 

Muaro Jambi. 

 

2) Biaya (Price) Jasa Madrasah 

Biaya atau harga dalam konteks jasa madrasah adalah 

semua biaya yang dikeluarkan oleh konsumen agar 

mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh madrasah. 

Berdasarkan temuan dalam studi kasus ini, menunjukkan 

bahwa MAN 2 Muaro Jambi menetapkan biaya jasa madrasah 

dalam bentuk SPP bulanan sebesar Rp. 43.000,-./siswa. Uang 

ini tidak dipungut oleh pihak madrasah, tetapi ditetapkan 

dan dikumpulkan langsung oleh Komite Madrasah, dan 

pihak madrasah tidak boleh ikut terlibat secara langsung 

dalam pungutan uang SPP tersebut. Selain SPP ini MAN 2 

Muaro Jambi tidak ada menetapkan pungutan lain, baik itu 

pembangunan, buku dan LKS, dan lain-lain. Kecuali untuk 

kegiatan-kegiatan tertentu, dan itu diserahkan kepada wali 

kelas masing-masing untuk urusannya, misalnya biaya 

perpisahan, sumbangan acara-acara tertentu dan sebagainya, 

sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Kita ada SPP nya, sesuai dengan edaran kementerian agama, 
sesuai dengan peraturan KMA nya, pada tingkat aliyah nya 
ini kita masih boleh untuk memungut komite....komite kita  
sebesar Rp.43.000,00 komite nya perbulan. ini dari dulu sudah 
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dijalankan dan mulai saya disini kemarin belum ada 
perubahan. Iuran lain tidak ada...LKS tidak ada, 
pembangunan juga tidak ada. Untuk teknis penarikan dan 
penerimaannya tidak melibatkan bendahara madrasah.....dia 
terpisah”. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh kepala madrasah, bahwa 

sistem pembayaran SPP tersebut juga ada kemudahannya. 

Bagi yang tidak bisa membayar rutin setiap bulan sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan, maka tidak ada sanksi 

yang diberikan kepada siswa. Malahan ada beberapa siswa 

yang digratiskan, setelah dilihat mereka berasal dari keluarga 

yang tidak mampu. Sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Sebenarnya permasalahannya begini.... anak kalau 
sebelumnya mereka pada macet, tapi insya allah setelah sejak 
saya disini, kalau pun ada yang macet itu pun sebagian dan 
selebihnya tetap rutin, seperti sekarang ini sebelum ujian 
kami sudah sampaikan kepada anak tapi tidak juga termasuk 
syarat, dalam bahasa kami siapa yang mau ikut ujian bayar 
misalnya dari bulan januari sampai bulan juni, dan bagi yang 
sudah membayar sebelum” nya kan tinggal bayar beberapa 
bulan lagi, jadi kesulitannya kita disini kadang” ada yang 
sampai 6 bulan belum bayar, bahkan perlu anda ketahui juga 
kita disini bisa di bilang dikatakan subsidi silang... tidak juga, 
ada sebagian siswa yang tidak bayar, bukan berarti setiap 
yang masuk di MAN 2 ini harus bayar, tidak.. ada beberapa 
siswa, setelah kami cek ke rumahnya ternyata memang ada 
siswa yang benar” tidak mampu, sehingga kami bebaskan 
tidak bayar sampai ia tamat.” 
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Mengenai biaya SPP yang ditetapkan oleh MAN 2 

Muaro Jambi ini juga dibenarkan oleh Bapak MH, beliau 

mengatakan bahwa madrasah ini ada menetapkan SPP atau 

uang komite sebesar Rp. 43.000,-/bulan , dan selama ini tidak 

orang tua atau siswa yang mengeluh terhadap uang SPP ini. 

Biasanya pihak komite dan kepala madrasah selalu 

menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan uang 

komite di dalam pertemuaan dengan wali murid. 

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang siswi, 

bahwa mereka membenarkan adanya uang SPP Rp. 43.000,-

/bulan, namun ada yang agak keberatan dengan uang SPP 

yang telah ditetapkan itu, karena dia membandingkan 

dengan SMA yang tidak ada SPP nya, padahal sama-sama 

negeri, sebagaimana wawancara berikut: 

“Bagi kami sih SPP nya pak, lumayan berat menurut kami, 
kalau bayarannya bersamaan dalam 3 bulan misalnya apalagi 
karena covid ini. Tapi juga sekolah inikan sudah negeri, kok 
masih ada SPP nya, sedangkan di SMA tidak ada namanya 
SPP, kan biasanya negeri tidak ada namanya SPP setau saya 
sih kalau sekolah swasta baru  ada SPP nya gitu, jadi saya 
merasa kaget. Setelah di pertanyakan kepada guru, katanya 
karena banyak guru yang masih honor”. 

Selain biaya SPP yang telah ditetapkan oleh komite 

Madrasah di atas serta sistem pembayarannya, berdasarkan 

wawancara dengan wakil Kepala Bidang Kesiswaan, beliau 

mengatakan bahwa MAN 2 Muaro Jambi juga mendapatkan 

biaya penghargaan dari Kementerian Agama untuk siswa 

miskin dalam bentuk Beasiswa Miskin (BSM). Data-data 

siswa miskin tersebut tidak ditentukan oleh pihak madrasah 
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tetapi sudah ditentukan secara langsung oleh pihak 

Kementerian Agama. Madrasah hanya menerima saja jumlah 

dan data-data siswa yang mendapatkan beasiswa miskin 

tersebut. Pada tahun pelajaran 2019/2020 yang lalu, MAN 2 

Muaro Jambi mendapatkan beasiswa miskin (BSM) sebanyak 

18 orang siswa. Untuk besaran nominal beasiswa yang 

diterima oleh masing-masing siswa tersebut bervariasi 

berdasarkan kelas. Untuk kelas X dan kelas XI sebesar Rp. 

500.000,-/semester, sedangkan untuk kelas XII sebesar Rp. 

1.000.000,-/Semester.  

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa MAN 2 

Muaro Jambi ada menetapkan biaya bagi konsumen atau 

siswanya, yaitu sebesar Rp. 43.000,-/Bulan. Biaya ini disebut 

dengan istilah uang komite madrasah, karena uang ini 

dimusyawarahkan, ditetapkan, dan kelola oleh komite 

madrasah. Pihak madrasah tidak bisa ikut terlibat dalam 

pungutan dan pengelolaan uang komite ini. Hal ini 

dibuktikan dengan ditempatkannya satu orang tenaga khusus 

komite di MAN 2 Muaro Jambi yang bertugas untuk 

memungut, mengumpulkan, dan menyimpan uang komite 

madrasah tersebut. Untuk penyetoran uang komite tersebut, 

juga ditetapkan waktu pembayarannya setiap awal bulan, 

yaitu sebelum tanggal 10 setiap bulan, dan tidak ada sanksi 

bagi siswa yang terlambat membayar uang komite madrasah 

tersebut. Uang komite tersebut, hampir seluruhnya 

digunakan untuk pembayaran gaji guru honorer MAN 2 

Muaro Jambi. Karena untuk anggaran pembayaran gaji guru 

honorer tidak bisa semuanya dianggarkan dari dana BOS. 
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Oleh karena itulah komite menetapkan biaya komite tersebut, 

dan itu tidak menyalahi aturan dari pemerintah.  

Untuk membantu meringankan biaya yang ditetapkan 

oleh komite di MAN 2 Muaro Jambi, kementerian agama ada 

memberikan penghargaan atau bantuan untuk siswa miskin, 

yang dikenal dengan istilah Beasiswa Miskin (BSM). Memang 

tidak banyak siswa yang mendapatkan beasiswa ini, yaitu 

hanya sebanyak 18 orang. Sedangkan nominalnya bervariasi, 

yaitu kelas X dan XI sebesar Rp. 500.000,-/Bulan, dan kelas 

XII sebesar Rp. 1.000.000,-/Bulan. Tentu saja keberadaan 

penghargaan ini sangat membantu bagi siswa yang miskin 

dan kriteria penerima beasiswa miskin ini pun berdasarkan 

data-data dari desa siswa masing-masing. Selama ini, pihak 

madrasah tidak pernah mengusulkan nama-nama calon 

penerima beasiswa ini. Hal ini ada positifnya, yaitu untuk 

menghindari adanya kepentingan dari personal atau 

kelompok-kelompok tertentu terhadap bantuan beasiswa 

miskin tersebut, sehingga menjadi tidak tepat sasaran. 

 

3) Lokasi/Tempat (Place) Jasa Madrasah 

Berdasarkan data dokumentasi yang penulis dapatkan 

dari Kepala Tata Usaha, ditemukan bahwa lokasi MAN 2 

Muaro Jambi berada di ibu kota Kabupaten Muaro Jambi, 

yaitu berada di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan, 

dengan alamat lengkap yaitu: Jalan Lintas Timur RT.14 

Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Muaro Jambi Kode 

Pos 36381. Berdiri di atas tanah milik Pemerintah Cq. 

Kementerian Agama Republik Indonesia, seluas 20.000 M2, 
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(Sertifikat.06.10.01.01.4.00006) Sekitar 20 KM dari pusat 

Provinsi Jambi.  

Dilihat secara geografis lokasi MAN 2 Muaro Jambi 

berada di pusat kota Kabupaten Muaro Jambi, dengan akses 

yang sangat mudah untuk dijangkau, karena lokasinya 

berada di sekitar Jalan Lintas Timur KM. 21 arah ke Provinsi 

Riau, serta sangat mudah dijangkau dengan angkutan umum, 

misalnya bus/travel antar kabupaten atau antar provinsi, 

ojek, dan motor atau pun dengan mobil pribadi. Kondisi jalan 

menuju madrasah ini juga sangat lancar dan sama sekali tidak 

ada kemacetan. Sehingga dengan demikian biaya transportasi 

untuk menuju MAN 2 Muaro Jambi relatif lebih ekonomis, 

dan terjangkau untuk konsumen yang penghasilannya 

menengah ke bawah. Selain itu berdasarkan uraian profil 

madrasah dan observasi secara langsung yang penulis 

lakukan, diketahui bahwa letak geografis MAN 2 Tebo juga 

relatif sangat dekat dengan MTsN 3 Muaro Jambi, SMPN 6 

Muaro Jambi, SMAN 2 Muaro Jambi, Komplek Perkantoran 

Pemda Kabupaten Muaro Jambi, serta pusat pertokoan pasar 

Sengeti. Kondisi ini juga didukung oleh tersedianya fasilitas 

penunjang lainnya, misalnya tempat-tempat foto copy, 

warnet,  fasilitas umum lainnya, dan sebagainya.  

Selanjutnya, lokasi MAN 2 Muaro Jambi ini juga tidak 

berada langsung di pinggir jalan lintas, tetapi agak sedikit 

masuk ± 250 Meter dari jalan lintas timur, melewati jalan 

kabupaten yang sangat bagus dan dicor dengan standar jalan 

lintas. Jadi, posisi MAN 2 Muaro Jambi ini persis berada di 

pinggir jalan kabupaten ini. Selanjutnya Penataan lingkungan 

madrasah yang juga sudah rapi berbentuk leter “U” dan 
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membelakangi jalan umum kabupaten, sehingga halaman 

madrasah tidak terlihat dari jalan umum kabupaten ini. 

Lokasi MAN 2 Muaro Jambi ini juga sangat luas, sehingga 

sangat mendukung untuk pengembangan madrasah ini ke 

depan. Bagian depan MAN 2 Muaro Jambi ini berbatasan 

langsung dengan kebun-kebun masyarakat yang masih hijau, 

sama juga dengan sebelah kanan madrasah yang berbatasan 

dengan kebun masyarakat. Sedangkan sebelah kirinya sudah 

berbatasan dengan rumah-rumah penduduk. Kondisi ini 

tentu akan lebih membuat MAN 2 Muaro Jambi lebih 

strategis dan nyaman karena terhindar dari kebisingan lalu 

lintas, sehingga akan sangat membantu dan memudahkan 

dalam pengembangan potensi para siswanya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa lokasi MAN 2 Muaro Jambi ini sudah sangat strategis 

sebagai lokasi untuk tempat menimba ilmu pengetahuan. Hal 

ini didasarkan pada fakta bahwa lokas MAN 2 Muaro Jambi 

tidak jauh dari pusat kota Muaro Jambi, memiliki lokasi yang 

masih sangat luas untuk pengembangan madrasah dan 

menampung parkir kendaraan, baik siswa, guru, maupun 

tamu yang berkunjung,  akses jalan yang sangat bagus dan 

lancar, lingkungan yang sangat kondusif dan nyaman karena 

tidak terdampak secara langsung dengan hiruk-pikuk 

kendaraan umum, tidak berada di kawasan penduduk yang 

padat, serta bisa diakses dengan jalan kaki, kendaraan pribadi 

dan kendaraan umum. Kondisi lokasi yang sangat strategis 

ini seharusnya menjadi kekuatan tersendiri bagi MAN 2 

Muaro Jambi untuk memasarkan sekolahnya, agar bisa 

diminati oleh para konsumennya.  
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4) Promosi (Promotion) Jasa Madrasah 

Berdasarkan studi kasus yang penulis lakukan di MAN 

2 Muaro Jambi ditemukan bahwa promosi jasa MAN 2 Muaro 

Jambi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui 

advertising berupa iklan di Website MAN 2 Muaro Jambi 

dengan memuat berbagai liputan kegiatan madrasah dengan 

tujuan untuk mengenalkan dan mensosialisasikan berbagai 

program kepada konsumen madrasah. Walaupun ada 

beberapa bagian pada website tersebut yang tidak bisa diakses 

atau tidak ditemukan data-data tentang MAN 2 Muaro Jambi. 

Ini membuktikan bahwa website MAN 2 Muaro Jambi ini 

belum dikelola secara maksimal oleh operator atau tenaga IT 

madrasah. Selanjutya pemasangan baliho dan spanduk, serta 

penyebaran brosur menjadi cara promosi lain yang dilakukan 

oleh MAN 2 Muaro Jambi, mengingat sarana ini yang paling 

mudah untuk dilakukan oleh MAN 2 Muaro Jambi untuk 

mempromosikan jasa madrasah yang dimilikinya. Cara ini 

hanya dilakukan pada saat masa penerimaan peserta didik 

baru saja, selain itu tidak pernah dilakukan.  

Selain melalui baliho, spanduk, brosur dan website, serta 

media lainnya, MAN 2 Muaro Jambi juga menggunakan 

strategi promosi melalui invitasi dan visitasi. Invitasi adalah 

mengundang atau menghadirkan atau kunjungan dari pihak 

luar/lain ke MAN 2 Tebo, misalnya mengundang SMP dan 

MTs di sekitar MAN 2 Muaro Jambi untuk mengikuti 

kegiatan Kemah Pramuka Bersama, Pentas Seni, dan Event 

HUT MAN di MAN 2 Muaro Jambi. Tujuannya yaitu untuk 

memperkenalkan MAN 2 Muaro Jambi kepada para calon 

konsumennya, baik yang berasal dari MTs maupun SMP di 
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Kabupaten Muaro Jambi. Sebagaimana hasil wawancara 

berikut:  

“Ada event-event di dalam sekolah yang sifatnya sebagai event 
promosi juga yang melibatkan orang luar, misalnya ada 
kemarin event ulang tahun MAN 2 Muara Jambi diadakan 
event, seperti pertandingan Futsal, Seni, Volly. Nama event itu 
sendiri ialah “PORSENIMA” (Pekan Olahraga dan Seni dan 
Agama) jadi mengundang orang luar untuk ikut serta dalam 
event tersebut, itu juga salah satu upaya pemasaran yang 
secara tidak langsung menjadi promosi untuk MAN 2 Muara 
Jambi”. 

Hal ini juga dikuatkan dari hasil wawancara dengan Ibu 

IMR, beliau mengatakan bahwa setiap tahun pelajaran selalu 

mengadakan kegiatan-kegiatan di MAN, misalnya Pentas 

Seni dalam rangka memperingati hari ulang tahun MAN. Di 

dalamnya berisi kegiatan-kegiatan perlombaan dibidang olah 

raga, seni, dan lain-lain. Kegiatan ini selalu mengundang 

sekolah-sekolah yang berada di sekitar MAN 2 Muaro Jambi, 

misalnya MTsN 3 Muaro Jambi, SMPN 6 Muaro Jambi, MTsN 

2 Muaro Jambi dan lain-lain. Kegiatan lain, misalnya 

mengundang anak Pramuka MTs/SMP dalam rangka acara 

Penerimaan Tamu Ambalan (PTA) MAN 2 Muaro Jambi. 

Mereka diundang untuk menyaksikan kegiatan PTA tersebut, 

dengan tujuan agar mereka mengetahui kondisi kegiatan 

Pramuka di MAN 2 Muaro Jambi, dan pada akhirnya 

diharapkan mereka nantinya bisa tertarik untuk melanjutkan 

sekolah di MAN 2 Muaro Jambi, sebagaimana wawancara 

berikut:  
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“Iya....kalau kegiatan di sini selalu terprogram. Kami juga 
promosi..... misalnya kalau untuk ke luar kami ada turnamen 
antar SMP atau MTS oh kompetensi sekolah itu kan......? 
tarian, ekspos, porsema itu banyak dari situ seninya ada 
agamanya juga ada seluruh SMP/MTS ....sekitar 15 sekolah 
yang kami undang” 

 Cara promosi lain yang bisa dilakukan oleh MAN 2 

Tebo adalah visitasi, yaitu kunjungan pengelola MAN 2 Tebo 

ke lembaga-lembaga lain, baik dalam rangka sosialisasi, 

undangan untuk mengisi kegiatan, sharing, pengajian dan 

lain-lain. Temuan studi kasus menunjukkan bahwa bentuk 

visitasi yang dilakukan oleh MAN 2 Tebo yaitu sosialisasi 

penerimaan siswa baru ke SMP/MTs yang berada di wilayah 

Sengeti dan sekitarnya, misalnya ke MTsN 2 dan MTSN 3 

Muaro Jambi, SMPN 6 dan SMPN 21 Muaro Jambi, MTs 

Swasta Muhajirin, dan lain-lain. Bentuk promosi dengan cara 

visitasi yang lain yaitu mengikuti setiap event-event yang 

dilaksanakan oleh lembaga lain, misalnya Lomba Tradisional, 

Festival Candi Muaro Jambi, Kompetisi Sains Madrasah, dan 

lain-lain. Semuanya itu dilakukan bagian dari usaha untuk 

memperkenalkan MAN 2 Muaro Jambi kepada masyarakat, 

sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak OD, selaku 

kepala madrsah MAN 2 Muaro Jambi berikut: 

“Untuk keinginan saya dalam memajukan MAN 2 Muaro 
Jambi ini sudah saya sampaikan kepada guru, pihak TU, 
semakin banyak siswa itu tentulah kita semakin enak kita 
menjalankan program” yang ada pada MAN ini  pada 
kesempatan itu lah saya dalam menjalankan penerimaan 
siswa baru seperti yang sekarang ini, sebelum melaksanakan 
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penerimaan siswa baru itu di tahun pertama saya di sini pada 
september tahun 2017 saya masih melanjutkan sistem yang 
dilaksanakan oleh sebelumnya sampai sistem yang saya 
laksanakan pada saat saya di MAN 1 sungai gelam dulu jadi, 
kami sosialisasi dari Aliyah ini ke SMP” ke MTS” dengan 
membawa brosur, dengan membawa spanduk,di panitia itu 
terbagi termasuk saya ikut turun di situ saya memerikan 
arahan nanti akan di promosikanlah oleh panitia ini di 
masing” sekolah itu, dengan memberikan brosur itu setelah 
memberikan brosur itu, mereka berikan arahan, mereka 
berikan sambutan”, nanti setelah itu diberikan kesempatan 
shering, nah pada kesempatan itu september tahun 2017 
sampai 2019 itu berjalan, dengan berjalan seperti itu, tapi ada 
kelemahan kami ini karena kami berada di kota kabupaten 
kami berdekatan dengan SMA dan SMK”. Saya ingat.. tapi 
saya tetap berusaha bagaimana pun juga kami tetap menarik 
bagaimana pun caranya kami tetap menarik peminat, salah 
satunya satu dengan cara setiap ada ipen kami usahakan ikut 
seperti kemarin pada saat tahun 2019 kami mewakili untuk 
tingkat provinsi yang dilaksanakan di Batanghari, ikut lomba 
tradisional yaitu enggrang alhamdulillah pada saat itu kami 
mendapat juara II setelah itu kami ikut lagi di pestival candi 
Muaro Jambi kompangan kami mendapat juara II, tari kreasi 
juara II, vokal solo juara I, jadi semua itu kami ikuti kalau 
untuk di Kemenag kompetisi madrasah kami rata – rata ada 
fisika juara I, MTK juara II Ekonomi juara III, Biologi juga 
dapat juara II, nah setelah itu kami ketingkat provinsi. Pada 
tingkat provinsi kami hanya lolos 1 orang, dari provinsi kami 
lolos ke nasional hanya 1 orang yaitu matematika nah setelah 
di nasional seindonesia itu kan kmi dapat lagu juara ke 3 
yaitu perunggu atas nama Ike Nurjanah nah itu dalam 
pengemasan dari pada siswa. Kalau bentuk pengemasan dari 
sekolah ini kami memang bisa di katakan saya, TU dan 
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bendahara kami berusaha supaya sekolah ini bukan dari hasil 
kegiatan saja bisa promosi tapi sekolah kami berusaha 
perbaikan saya datang kesini pos satpam belum ada, dan saya 
berusaha bagaimana pun juga terbentuklah pos satpam 
setelah itu ruangan ini dulunya hanya ada atap belum ada 
plaster belum ada dek belum ada keramik itu pun kami 
berusaha bagaimana pun juga sehingga terbentuk lah 
ruangan ini”. 

Hal di atas juga dikuatkan dari hasil wawancara dengan 

salah seorang siswi MAN 2 Muaro Jambi, atas nama DL, 

beliau mengatakan bahwa informasi tentang penerimaan 

siswa baru di MAN 2 Tebo, salah satunya beliau dapatkan 

melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak MAN 2 Muaro 

Jambi ke MTsN 2 Muaro Jambi (di Desa Berembang), 

sebagaimana wawancara berikut:  

“Sewaktu saya kelas IX di MTs 2 Muaro Jambi dulu, saya 
mendapatkan informasi tentang sekolah ni dari tim sosialisasi 
yang datang ke sekolah saya. Kami dikumpulkan, kemudian 
kami diberikan pengarahan oleh pihak MAN tentang MAN 2 
Muaro Jambi, sambil diberikan brosur-brosur kepada kami. 
Sepengetahuan saya, setiap awal tahun ajaran baru pihak 
MAN 2 selalu datang ke sekolah kami untuk sosialisasi”. 

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Waka 

Bidang Humas, Bapak MD, beliau mengatakan bentuk 

variabel promosi lain yang dilakukan oleh MAN 2 Muaro 

Jambi yaitu membangun kemitraan atau hubungan baik 

dengan masyarakat. Bentuk kongkrit dari promosi ini yaitu 

membentuk tim dan melaksanakan Safari Ramadhan ke desa-

desa dengan melibatkan guru dan siswa, menugaskan dan 
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mengirim siswa untuk menjadi Khotib Jum‟at di masjid-

masjid sekitar MAN 2 Muaro Jambi, melaksanakan gotong 

royong yang dilakukan oleh anak-anak pramuka, membuat 

kegiatan bagi-bagi masker pada saat awal pandemi Covid 19 

yang lalu. 

Adapun bentuk promosi alamiah lain yang bisa 

dilakukan oleh MAN 2 Muaro Jambi adalah memanfaatkan 

ketokohan dan popularitas para alumninya. Namun, 

berdasarkan wawancara dengan Waka Kurikulum, beliau 

mengatakan bahwa saat ini ketokohan dan popularitas para 

alumni MAN 2 Muaro Jambi belum begitu nampak dan 

belum begitu terasa dampaknya terhadap MAN 2 Muaro 

Jambi. Hal ini disebabkan karena berdasarkan data yang 

beliau dapatkan belum ada alumni MAN 2 Muaro Jambi yang 

menjadi tokoh-tokoh nasional di Jakarta, tokoh regional di 

Provinsi Jambi atau di Kabupaten Muaro Jambi. Pada saat ini 

ada beberapa orang alumni yang baru menjadi kepala desa, 

sekretaris desa, kadus, guru, dan wiraswasta.  

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 

MAN 2 Muaro Jambi sudah melakukan promosi yang cukup 

baik. Hal ini dibuktikan dengan sudah terlaksananya 

beberapa bentuk promosi, yaitu lewat iklan di spanduk, 

brosur, website, dan media sosial lainnya. Promosi dalam 

bentuk invitasi, yaitu mengundang Gudep Pramuka 

MTS/SMP untuk menyaksikan acara PTA (Penerimaan Tamu 

Ambalan), mengundang jadi peserta dalam acara 

PORSENIMA (Pekan Olah Raga, Seni dan Agama) dan lain-

lain.  
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Promosi dalam bentuk visitasi, yaitu mengunjungi 

secara langsung SMP/MTs untuk sosialisasi penerimaan 

siswa baru, mengikuti setiap kali ada undangan event-event, 

baik tingkat sekolah, kabupaten maupun provinsi. Kemudian 

promosi dengan cara membangun hubungan secara langsung 

dengan masyarakat dalam bentuk kegiatan safari ramadhan, 

mengirim petugas khotib jum‟at, serta kegiatan gotong 

royong yang dilakukan oleh gudep pramuka. Sedangkan 

promosi melalui ketokohan dan popularitas alumni belum 

bisa dirasakan secara langsung dampaknya, karena sampai 

saat ini belum ada alumni yang menjadi tokoh yang terkenal. 

Di samping itu, sampai saat ini para alumni pun belum bisa 

diorganisir dengan baik, sehingga belum ada ikatan alumni 

resmi yang dimiliki oleh MAN 2 Muaro Jambi. Padahal, jika 

alumni ini bisa dikelola dan dimaksimalkan dengan baik, 

sekalipun belum begitu menjadi tokoh-tokoh terkenal, juga 

sangat banyak peran yang bisa dimainkan oleh para alumni 

tersebut untuk memasarkan atau mempromosikan MAN 2 

Muaro Jambi, baik secara langsung maupun tidak langsung 

kepada masyarakat.   

 

5) Sumber Daya Manusia (People) Madrasah 

SDM merupakan faktor penentu atau faktor yang sangat  

besar pengaruhnya terhadap kualitas suatu lembaga 

pendidikan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, 

ditemukan bahwa MAN 2 Muaro Jambi sebagai sebuah 

lembaga pendidikan formal milik pemerintah yang berstatus 

negeri, berada di bawah binaan atau naungan Kementerian 

Agama Republik Indonesia.  Guru yang ada di Madrasah 
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Aliyah Negeri 2 Muaro Jambi memiliki latar belakang 

pendidikan kesarjanaan atau Strata Satu (S.1) dan Strata Dua 

(S.2), sehingga kemudian tidak ditemukan lagi guru yang 

mengajar di MAN 2 Muaro Jambi yang berlatar belakang 

Sarjana Muda atau Diploma. Selanjutnya, berdasarkan 

dokumen MAN 2 Muaro Jambi ditemukan, bahwa terdapat 

tiga orang guru MAN 2 Muaro Jambi yang latar belakang 

pendidikannya tidak dari ilmu pendidikan keguruan, tetapi 

mereka berlatangbelakang Sarjana Ekonomi dan Sarjana 

Pertanian. Mesikpun demikian, semuanya telah memiliki 

Akta IV mengajar yang merupakan syarat bagi setiap guru 

pendidikan formal seperti MAN 2 Muaro Jambi. 

Secara keseluruhan, MAN 2 Muaro Jambi memiliki guru 

sebanyak 28 orang, dengan rincian 13 orang guru sudah 

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang otomatis berstatus 

sebagai Guru Tetap (GT) yang selama ini mengajar di MAN 2 

Muaro Jambi. Sedangkan 15 orang guru lainnya berstatus 

Guru Honorer atau Non PNS. Mereka sebagai Guru Tidak 

Tetap (GTT) yang selama ini mengajar bidang studi tertentu 

karena MAN 2 Muaro Jambi kekurangan guru dalam bidang 

studi tersebut, seperti pada mata pelajaran biologi, bahasa 

Arab dan lain sebagainya. Dengan demikian, guru atau 

tenaga pendidik pada MAN 2 Muaro Jambi, terdiri dari atas 

13 orang tenaga guru PNS, dibantu oleh 15 orang tenaga guru 

honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) dengan latar belakang 

pendidikan SI Kependidikan sebanyak 25 orang, 3 orang guru 

merupakan tamatan dari beberapa perguruan tinggi dalam 

provinsi Jambi jalur non pendidikan.  
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Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan 

Wakil Kepala Madrasah, Bapak AB, bahwa semua guru di 

MAN 2 Muaro Jambi telah diupayakan dengan semaksimal 

mungkin untuk ditugaskan mengajar sesuai dengan bidang 

keahliannya masing-masing, minimal yang bersangkutan 

mengajar pada mata pelajaran yang serumpun. Namun 

demikian, ada beberapa mata pelajaran yang belum diampu 

oleh guru yang linier, karena kekurangan guru, misalnya 

mapel biologi, bahasa arab, dan lain-lain, tetapi sifatnya 

hanya sekedar tambahan jam mengajar saja. Itupun 

diupayakan diajarkan oleh guru bidang studi yang serumpun. 

Selanjutnya, sebagai sebuah profesi, berdasarkan data 

dokumentasi yang penulis temukan  terlihat bahwa guru 

yang berada di MAN 2 Muaro Jambi, terutama guru yang 

berstatus PNS semuanya sudah mengikuti program sertifikasi 

guru dan sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Itu artinya 

guru PNS yang berada di MAN 2 Muaro Jambi sudah sangat 

layak dan profesional di bidang mereka masing-masing. 

Sekalipun ada guru PNS yang memang kualifikasi 

akademiknya tidak linier dengan mata pelajaran yang 

diajarkannya, misalnya sarjana ushuluddin tetapi 

sertifikasinya di mata pelajaran umum (geografi). Sedangkan 

guru yang Non-PNS, belum ada satu orang pun yang sudah 

mengikuti program sertifikasi guru.  

Kemudian, kegiatan organisasi tentu saja akan berjalan 

dengan baik apabila didukung dengan tenaga administrasi 

yang terampil yang mampu memberikan layanan prima 

dalam berbagai kegiatan organisasi. Demikian halnya dengan 

administrasi di MAN 2 Muaro Jambi, aktivitas administrasi 
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dibantu oleh karyawan Tata Usaha (TU), tugasnya membantu 

pelaksanaan tugas kepala sekolah dan guru dalam mengelola 

MAN 2 Muaro Jambi. Untuk itu, administrator di suatu 

lembaga pendidikan sangat dibutuhkan bagi kelancaran 

proses pendidikan dan pembelajaran. Inilah yang sudah 

disadari oleh pihak MAN 2 Muaro Jambi. Berdasarkan data 

pada tahun pelajaran 2019/2020, tenaga adminisratif terdiri 

atas 2 orang PNS, yang terdiri atas satu orang berijazah S1 

Fakultas Tarbiyah, satu orang berijazah MAN. Sedangkan 

untuk tenaga adminisratif PTT ada 5 orang dengan latar 

belakang pendidikan bervariasi, yaitu sarjana perpustakaan, 

sarjana komputer dan sarjana pertanian, 4 orang tamatan 

SMA/MA, serta 2 orang tamatan SLTP/MTs. 

Adapun cara rekrutman guru dan Tata Usaha di MAN 2 

Muaro Jambi berdasarkan wawancara dengan wakil kepala 

bidang kurikulum, beliau mengatakan rekrutman itu  

dilakukan melalui proses seleksi dan dites oleh pimpinan. 

Malahan sekarang lebih ketat lagi harus mendapatkan izin 

dari Kementerian Agama.  Caranya, madrasah harus 

mengajukan usulan penambahan guru terlebih dahulu 

kepada kementerian agama, setelah mendapatkan izin 

barulah madrasah menerima lamaran guru honorer tersebut. 

Yang melamar tidak langsung diterima, tetapi dites dulu 

pengetahuan dan kemampuannya dalam mengajar, dan 

apabila dinyatakan layak, barulah mereka diterima sebagai 

guru honorer MAN 2 Muaro Jambi. Kalau untuk pembinaan 

guru Non PNS disamakan dengan guru-guru PNS lainnya, 

artinya tidak ada perlakuan berbeda terhadap guru Non PNS. 

Misalnya jika ada pelatihan, yang dikirim tidak mesti guru 
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PNS, tetapi guru Non PNS juga diberikan kesempatan yang 

sama.  

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 

sumber daya manusia (SDM) yang berada di MAN 2 Muaro 

Jambi, baik sebagai guru maupun tenaga administrasi sudah 

cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan kualifikasi akademik 

para guru yang mengajar di MAN 2 Muaro Jambi semuanya 

Strata Satu (S.1), mereka mengajar mata pelajaran yang sesuai 

dengan kualifikasi akademik yang mereka miliki atau paling 

tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya, sebagian besar 

guru PNS sudah mengikuti program sertifikasi guru dan 

sudah mendapatkan sertifikatnya sebagai bukti 

keprofesionalan mereka pada bidang studi masing-masing. 

Namun demikian, ada beberapa guru PNS yang belum lolos 

sertifikasi, tetapi kinerja mereka sudah dibayar setara dengan 

sertifikasi, yaitu melalui TUKIN (Tunjangan Kinerja).  

Kemudian untuk SDM tenaga administrasi juga sangat 

bagus, karena dominan diisi oleh orang-orang yang memiliki 

kualifikasi akademik Strata Satu (S.1), misalnya kepala tata 

usaha, staf perpustakaan, operator, dan 2 orang staf TU. 

Artinya dengan kondisi sumber daya manusia yang sudah 

dimiliki saat ini, sudah sangat bisa diandalkan untuk  

mengelola administrasi MAN 2 Muaro Jambi, dalam rangka 

untuk memberikan pelayanan maksimal kepada semua 

konsumen MAN 2 Muaro Jambi. Selanjutnya, dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan guru dan Tata Usaha, MAN 2 

Muaro Jambi juga melakukan proses rekrutman yang juga 

sangat bagus, sekalipun hanya honorer. Artinya ada 
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pertimbangan kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh 

MAN 2 Muaro Jambi dalam menerima tenaga honorernya.  

 

6) Sarana dan Prasarana (Phisycal Evidence) Jasa 

Madrasah 

Bukti fisik madrasah merupakan satu bagian yang 

sangat mendasar harus dimiliki dan diperhatikan dalam 

proses pemasaran jasa madrasah. Karena secara umum, calon 

konsumen akan melihat bukti fisik atau sarana prasarana 

yang dimiliki oleh madrasah dalam menentukan pilihannya. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terlihat bahwa 

MAN 2 Muaro Jambi telah berusaha menyediakan bukti fisik 

atau sarana prasarana yang dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk memilih MAN 2 Muaro Jambi sebagai salah 

satu penyedia layanan jasa pendidikan. Bukti fisik atau sarana 

prasarana pokok yang dimiliki oleh MAN 2 Muaro Jambi 

telah memenuhi syarat sebagai salah satu lembaga madrasah 

negeri yang layak diperhitungkan di Kabupaten Muaro Jambi  

Saat ini, berdasarkan observasi dan dokumentasi yang 

penulis temukan, MAN 2 Muaro Jambi telah memiliki 1 

Ruang Kepala Madrasah + Toilet, 1 Ruang Kepala Tata Usaha, 

1 Ruang Bendahara dan 1 Ruang Staf Tata Usaha. Ruang-

ruang ini berada dalam satu bangunan yang sama dan dalam 

kondisi yang sangat bersih, baik dan nyaman.  

Selanjutnya, sarana penunjang proses belajar mengajar 

di MAN 2 Muaro Jambi terdiri atas 12 ruang belajar mengajar, 

yang merupakan bantuan dari Kementerian Agama Provinsi 

Jambi, 1 ruang guru (dialihfungsikan dari ruang labor IPA), 1 

labor komputer, 1 laboratorium bahasa. Ada satu bangunan 
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kecil yang di dalam dibagi-bagi menjadi beberapa ruangan, 

yaitu ruang UKS, ruang Perpustakaan, dan Labor IPA. Di 

samping itu juga terdapat musholla yang cukup besar dan 

bagus,  kantin-kantin semi permanen yang dikelola langsung 

oleh masyarakat sekitar madrasah, 2 ruang WC Guru dan 8 

ruang WC siswa.  

Semua bukti fisik yang dimiliki oleh MAN 2 Muaro 

Jambi ini rata-rata dalam kondisi permanen dan cukup baik, 

misalnya sebagian besar lantai ruangan ini telah dikeramik 

dan dinding-dinding terbuat dari beton yang sudah dicat 

semuanya. Posisi gedung-gedung ini juga tertata dan 

tersusun dengan baik seperti leter “U”, tetapi tidak 

menghadap ke pintu gerbang madrasah atau jalan umum, 

kecuali gedung utama (ruang kepala madrasah dan tata 

usaha). Posisi lapangan olah raga berada di tengah atau di 

depan gedung-gedung madrasah, misalnya lapangan Takraw, 

Futsal, dan Volly Ball. Semua bukti fisik yang dimiliki oleh 

MAN 2 Muaro Jambi ini tentu saja akan menjadi salah satu 

pertimbangan bagi para calon konsumennya untuk memilih 

dan mendapatkan layanan jasa madrasah dari MAN 2 Muaro 

Jambi.   

Walaupun demikian ada beberapa kekurangan bukti 

fisik atau sarana prasarana penunjang kegiatan belajar 

mengajar yang dihadapi oleh MAN 2 Muaro Jambi, antara 

lain sebagai berikut: Pertama, karena kekurangan ruangan, 

maka ruang labor IPA dialihfungsikan sebagai ruang guru. 

Kedua, belum memiliki ruangan perpustakaan yang 

permanen dan saat ini hanya dibuat satu ruangan kecil saja. 

Ketiga, belum memiliki ruangan khusus untuk para wakil 
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kepala madrasah. Keempat, belum memiliki ruangan khusus 

untuk organisasi kesiswaan, misalnya OSIM, UKS, Pramuka, 

dll. Ruangan yang ada sekarang hanya sementara saja.  

Kelima, halaman madrasah yang belum tertata dengan rapi 

dan bersih. Keenam, jalan dari gerbang ke gedung madrasah 

yang belum baik, karena belum dicor beton, sehingga kalau 

musim hujan jalan menjadi becek. Ketujuh, ada dua teras 

gedung belajar yang belum dilantai dengan keramik, 

sehingga agak susah untuk dibersihkan dan kurang enak 

untuk dilihat. Kedelapan, ada beberapa WC siswa yang rusak 

dan kurang terawat. Kesembilan, belum memilik tempat 

parkir yang permanen untuk siswa, Kesepuluh, suasana 

lingkungan yang panas, karena tidak dihiasi dengan taman-

taman yang hijau atau pohon-pohon yang hijau.  

Hasil observasi penulis ini dibenarkan oleh Ibu SG,  

selaku Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, beliau 

mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh 

MAN 2 Muaro Jambi yaitu masalah sarana dan prasarana 

madrasah yang belum lengkap. Misalnya ruang kelas belajar 

yang masih pas-pasan, minimnya peralatan untuk praktek 

IPA, belum ada ruangan permanen untuk majelis guru, belum 

tersedia ruang khusus untuk para wakil kepala madrasah, 

belum ada ruangan khusus dan permanen untuk organisasi 

kesiswaan, ruangan perpustakaan yang masih bercampur 

dengan ruangan lain dan sangat sempit, halaman madrasah 

baik depan maupun belakang yang belum dicor beton, dan 

sebagainya.  

Kondisi ini juga diperkuat dari hasil observasi langsung 

yang penulis lakukan terhadap ketersediaan sarana dan 
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prasarana yang dimiliki oleh MAN 2 Muaro Jambi. Penulis 

melihat secara langsung kondisi ruangan labor IPA yang 

dialihfungsikan untuk ruang guru, ruang para wakil kepala 

madrasah yang masih menumpang diruang guru atau 

diruang labor IPA, tidak ditemukan ruangan yang permanen 

untuk pengurus OSIM,  ruang perpustakaan sementara yang 

sangat tidak representatif untuk kegiatan membaca bagi para 

siswa, dan lain-lain. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 

secara umum sarana dan prasarana pokok sudah dimiliki oleh 

MAN 2 Muaro Jambi sudah cukup baik, misalnya sudah 

memiliki ruangan dan sarana untuk belajar, fasilitas olah 

raga, ruangan tata usaha, ruangan majelis guru (sekalipun 

masih sementara), musholla dan lain-lain. Sekalipun masih 

ada sarana dan prasarana yang harus dilengkapi dan 

disempurnakan, misalnya ruangan yang permanen untuk 

para wakil kepala madrasah, ruang majelis guru, 

perpustakaan yang layak dan nyaman untuk siswa belajar, 

peralatan labor IPA yang cukup untuk praktek siswa, labor 

komputer, ruangan khusus untuk kegiatan kesiswaan yang 

representatif, misalnya ruang OSIM, Pramuka, UKS, dan lain-

lain. Karena ketersediaan sarana dan prasarana madrasah ini 

juga menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan 

pemasaran jasa yang dilakukan oleh MAN 2 Muaro Jambi, 

sehingga pada akhirnya akan memberikan kepuasan bagi 

konsumennya.  
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7) Proses (Process) Jasa Madrasah 

Dalam proses pemasaran jasa madrasahnya, secara 

formal MAN 2 Tebo telah memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan (SNP). Hal ini dibuktikan dengan sertifikat hasil 

penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Formal 

(BAN-PF), bahwa MAN 2 Muaro Jambi mendapatkan 

pencapaian tertinggi dengan perolehan nilai Akreditasi “A”. 

Pencapaian ini merupakan hasil dari proses pengelolaan dan 

pelayanan madrasah yang telah dilakukan oleh MAN 2 

Muaro Jambi selama ini. Dengan demikian, proses kegiatan 

belajar mengajar (KBM) dan kualitas KBM MAN 2 Muaro 

Jambi dipandang telah memenuhi standar nasional yang telah 

ditetapkan, antara lain yaitu: standar isi, standar proses, 

standar pengelolaan, dan standar penilaian.  

Adapun jadwal proses kegiatan belajar mengajar yang 

telah ditetapkan di MAN 2 Muaro Jambi dilaksanakan dari 

pukul 07.20 pagi, namun siswa  sudah berada di sekolah 

pukul 07.00 pagi. Hal ini dilakukan,  karena ada pembiasaan 

ibadah yang wajib ditunaikan oleh siswa dan guru di 

Musholla madrasah. Setiap pagi siswa diarahkan langsung ke 

Musholla untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, yaitu: 

hari Selasa dan Rabu sholat Dhuha, hari Kamis Hafalan Al-

Qur‟an juz 30, hari Jum‟at Yasinan. Sedangkan untuk hari 

Senin mengikuti upacara bendera dan hari Sabtu kegiatan 

Senam bersama. Setelah kegiatan ini selesai, siswa diarahkan 

untuk masuk ke dalam kelas mereka masing-masing untuk 

memulai kegiatan belajar mengajar sampai dengan pukul 

15.00 WIB sore. Rata-rata perhari ada 6-7 mata pelajaran yang 

diberikan kepada para siswanya, kecuali hari Jum‟at yang 
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hanya ada 2-3 mata pelajaran saja. Kemudian dalam sehari 

tersebut, jam pelajaran dibagi menjadi 10-12 jam pelajaran, 

kecuali hari Jum‟at yang hanya terdapat 6 (enam) jam 

pelajaran. 1(satu) jam pelajarannya dihitung sama dengan 45 

menit.  

Dalam sehari dijadwalkan istirahat 2 kali, yaitu jam 

10.00-10.15 dan jam 11.50-13.00. Jam istirahat kedua ini 

digunakan untuk kegiatan sholat Dzuhur berjamaah 

dilanjutkan dengan ceramah atau kultum. Setelah istirahat, 

para siswa kembali ke dalam kelas masing-masing untuk 

melanjutkan pelajaran selanjutnya, sampai dengan pukul 

15.00 WIB. Adapun waktu yang dijadwalkan untuk proses 

kegiatan ekstrakurikuler, semuanya dilaksanakan setelah 

kegiatan belajar dilaksanakan. Rincian waktu untuk kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut sebagai berikut, yaitu: a) Pramuka 

dilaksanakan pada hari Sabtu setelah pulang sekolah jam 

14.00- 16.00, b) Paskibraka dilaksanakan pada hari Jum‟at 

pukul 14.00-16, c) Karate dilaksanakan pada hari Rabu setelah 

pulang sekolah pukul 15.00-16.30, d) Volly Ball dilaksanakan 

pada hari Jumat bersamaan dengan kegiatan Paskibraka, e) 

PMR dilaksanakan pada hari Selasa setelah pulang sekolah.  

Kemudian untuk menjaga kualitas dari proses-proses di 

atas, terutama proses KBM, sebagaimana hasil wawancara 

dengan Waka Bidang Kurikulum, beliau mengatakan bahwa 

selama ini lebih kurang 90% kegiatan belajar mengajar di 

MAN 2 Muaro Jambi berjalan dengan baik. Karena setiap hari 

beliau selalu mengawasi KBM di setiap kelas dan lokal 

dibantu oleh guru piket yang telah ditetapkan. Dengan sistem 

seperti ini, akan selalu terlihat dan terpantau KBM pada 
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setiap jam pelajaran. Jika ditemukan ada kelas yang tidak 

belajar, maka beliau selalu cek guru di dalam ruangan majelis 

guru untuk segera masuk ke dalam kelas tersebut. Jika ada 

ada guru yang izin, maka beliau segera mencari guru 

pengganti yang serumpun untuk menghandle lokal yang 

kosong tersebut.  

Adapun untuk kualitas jasa administrasi di MAN 2 

Muaro Jambi, berdasarkan observasi yang penulis lakukan, 

penulis melihat bahwa layanan administrasinya cukup bagus, 

cukup handal, dan rapi. Hal ini dibuktikan pada saat penulis 

meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi 

kasus, tidak membutuhkan waktu lama bisa disiapkan oleh 

kepala tata usaha. Penulis juga melihat secara langsung lemari 

administrasi yang mereka miliki juga tersusun dengan rapi. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 

proses KBM di MAN 2 Muaro Jambi sudah berjalan dengan 

baik sesuai jadwal yan telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini 

dibuktikan dengan persentase kehadiran guru dalam kegiatan 

belajar mengajar cukup baik, alokasi waktu yang disiapkan 

dan disusun juga relatif sangat banyak, program-program 

ekstrakurikuler juga variatif dan diawasi dengan baik. Proses 

yang baik ini tentu saja akan sangat besar pengaruhnya 

terhadap siswa, sehingga pada akhirnya diharapkan mereka 

benar-benar mendapatkan kepuasan dari proses yang 

dilakukan di MAN 2 Muaro Jambi ini. Inilah sesungguhnya 

tujuan akhir yang ingin dicapai dari semua proses yang 

dilakukan di setiap lembaga pendidikan, yaitu memberikan 

kepuasan kepada para siswanya. 
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Namun demikian, berdasarkan temuan studi kasus 

melalui wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa 

orang siswa dan alumni ditemukan bahwa dalam proses KBM 

di MAN 2 Muaro Jambi masih banyak dirasakan oleh mereka 

kelemahannya, sekalipun KBM sudah aktif dilakukan sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. Misalnya, selama 

proses KBM mata pelajaran eksak mereka tidak pernah 

merasakan suasana belajar praktek di Labor IPA, mereka 

hanya belajar praktek di kelas dengan alat seadanya saja dan 

bawa sendiri dari rumah. Kemudian, ada sebagian guru yang 

mengajar dengan cara yang masih sangat kaku dan menoton, 

sehingga siswa terkadang sulit untuk memahami materi yang 

mereka ajarkan, serta masih  ada guru yang mengajar hanya 

fokus kepada satu buku saja, sehingga membuat mereka 

jenuh dan bosan. Selama sekolah di MAN 2 Muaro Jambi 

mereka juga belum pernah merasakan belajar di Labor 

Komputer, sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah 

mendapatkan keterampilan menggunakan komputer dari 

madrasah. Kondisi ini terjadi karena memang sampai saat ini 

MAN 2 Muaro Jambi belum memiliki Labor IPA dan Labor 

Komputer. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang 

penulis lakukan di lapangan secara langsung, dan penulis 

memang tidak menemukan adanya Labor IPA dan Labor 

Komputer tersebut.  

Keluhan lain yang disampaikan oleh siswa pada saat 

wawancara penulis lakukan adalah minimnya ketersediaan 

buku belajar, sehingga mereka harus foto copy sendiri buku-

buku tersebut. Kemudian, toilet siswa yang belum terawat 
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dengan baik, misalnya jarang ada air, lantainya kotor, kunci-

kunci yang rusak sehingga diganjal pakai batu bata saja.  

Berdasarkan data studi kasus pada tabel di atas dapat 

ditampilkan data perbandingan pelaksanaan pemasaran jasa 

dalam meningkatkan kepuasan konsumen di MAN Provinsi 

Jambi dalam grafik berikut ini: 

 

 
Gambar 15 : Grafik Perbandingan Pelaksanaan Pemasaran 

Jasa di  MAN Provinsi Jambi Tahun 2020 
 

Berdasarkan data grafik di atas dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pemasaran jasa madrasah dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen dengan menggunakan 

pendekatan unsur-unsur marketing mix (bauran pemasaran), 

maka MAN 2 Muaro Jambi lebih unggul dalam pelaksanaan 

pemasaran jasanya dibandingkan dengan MAN 1 Batang Hari 

yang menempati posisi kedua, dan MAN 2 Tebo menempati 

posisi ketiga.  
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Selanjutnya pada pelaksanaan pemasaran jasa dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen di MAN Provinsi Jambi 

tentu saja ada faktor pendukung dan faktor penghambat 

terlaksananya kegiatan pemasaran jasa tersebut. Masing-

masing madrasah tentu saja memiliki kelebihan dan 

kekurangan yang berbeda antara satu madrasah dengan 

madrasah lainnya. Walaupun demikian, tidak menutup 

kemungkinan ada faktor-faktor pendukung dan penghambat 

yang sama antara satu madrasah dengan madrasah yang 

lainnya. Oleh karena itu, berikut ini penulis paparkan temuan 

studi kasus terkait dengan faktor pendukung dan faktor 

penghambat pada manajemen pemasaran jasa dalam 

meningkatkan kepuasan yang terjadi di MAN 2 Tebo, MAN 1 

Batang Hari, dan MAN 2 Muaro Jambi.  

a. MAN 2 Tebo 

Berdasarkan temuan observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang penulis dapatkan terkait dengan faktor 

pendukung manajemen pemasaran jasa dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen di MAN 2 Tebo yaitu:  

1) Letak madrasah yang sangat strategis, berada di tengah-

tengah Kota Tebo, mudah dijangkau oleh transportasi 

pribadi atau transportasi umum, berada cukup dekat 

dari sisi jalan raya (jalan lintas Tebo-Bungo), dan cukup 

dekat dengan lembaga pendidikan, fasilitas umum 

instansi-instansi pemerintahan Kabupaten Tebo lainnya, 

misalnya pondok pesantren Nurul Jalal, Rumah Sakit 

Umum Kabupaten Tebo, Rumah Dinas Bupati Tebo, LP 

Klas II Tebo, Gedung Olah Raga (GOR) Tebo,  dan lain-

lain. 
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2) Lokasi madrasah yang cukup luas, sehingga masih 

sangat memdukung untuk pengembangan madrasah ini 

ke depan. 

3) Berada langsung di bawah naungan Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Propinsi Jambi. 

4) Biaya yang dibebankan kepada siswa yang cukup 

murah, yaitu uang komite sebesar Rp. 50.000,-/bulan, 

sehingga sangat terjangkau oleh kalangan manapun. 

Selain biaya ini, madrasah tidak ada memungut biaya 

lain. 

5) Memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang cukup banyak 

dan beragam, misalnya Paskibraka, Pramuka, Kaligrafi, 

dan Drum Band, serta kegiatan program khusus Tahfizh 

Qur‟an yang langsung dibimbing oleh seorang Hafizh 

Al-Qur‟an.  

6) Memiliki tenaga pendidik yang berkualitas, yaitu strata 

satu (S.1) dan strata dua (S.2), serta semua guru PNS 

sudah lulus sertifikasi guru. 

7) Sarana prasarana utama madrasah yang sudah cukup 

baik dan permanen, misalnya ruang kelas belajar, 

perpustakaan, labor komputer, ruang kepala madrasah 

dan tata usaha, serta musholla.  

 

Adapun yang menjadi faktor penghambat manajemen 

pemasaran jasa dalam meningkatkan kepuasan konsumen di 

MAN 2 Tebo berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang penulis temukan yaitu sebagai berikut: 

1) Persaingan antar lembaga yang semakin kuat dan 

semakin ketat, karena posisi pesaing (SMA dan SMK) 
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cukup dekat dengan lokasi MAN 2 Tebo. Oleh karena 

itu, solusinya MAN 2 Tebo harus selalu mengikuti 

perkembangan zaman, menciptakan inovasi-inovasi 

baru yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, 

mempertahankan dan mengembangkan prestasi yang 

sudah ada baik dibidang akademik maupun bidang non 

akademik, menjalin hubungan yang baik dengan 

masyarakat dan selalu menjaga kepercayaan 

masyarakat.  

2) Belum memiliki tenaga ahli yang khusus menangani 

bidang pemasaran jasa MAN 2 Tebo, khususnya untuk 

bagian promosinya, sehingga program-program dan  

keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh MAN 2 

Tebo belum terpublikasi dengan baik kepada 

masyarakat secara luas. Pada akhirnya masyarakat pun 

belum begitu mengenal program-program yang dimiliki 

oleh MAN 2 Tebo. Misalnya sampai saat ini belum 

memiliki tenaga khusus untuk bagian promosi dengan 

menggunakan IT. Secara umum, saat ini bagian 

pemasaran, khususnya untuk promosi masih berada di 

bawah kewenangan Wakil Kepala Madrasah Bidang 

Hubungan Masyarakat.   

3) Labor IPA yang tidak bisa difungsikan untuk kegiatan 

pembelajaran siswa dan dialihfungsikan untuk ruang 

majelis guru. Di samping itu, labor IPA juga belum 

memiliki peralatan labor IPA untuk sarana praktek bagi 

siswa, khususnya jurusan IPA. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala madrasah, kondisi ini terjadi 

karena pada saat mendapatkan bantuan gedung labor 
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IPA tidak disertai dengan peralatannya. Sehingga 

sampai saat ini madrasah belum memiliki sumber dana 

yang cukup untuk pengadaan alat-alat labor IPA 

tersebut Pihak madrasah juga selalu mengajukan 

proposal kepada pemerintah untuk pengadaan alat-alat 

labor tersebut, namun belum ada realisasinya. 

4) Belum semua majelis guru dan tata usaha memahami 

tentang konsep dan urgensinya manajemen pemasaran 

jasa dalam meningkatkan kepuasan konsumennya di 

MAN 2 Tebo. Hal ini juga dikuatkan dari hasil 

wawancara yang penulis lakukan, baik kepada kepala 

madrasah, wakil kepala madrasah, dan beberapa orang 

guru yang belum memahami tentang perencanaan 

pemasaran dan pentingnya perencanaan pemasaran 

tersebut dilakukan oleh madrasah.  

5) Belum tersedianya beberapa sarana pendukung, 

misalnya tempat parkir yang nyaman, kantin yang sehat, 

WC yang cukup dan bersih, pagar keliling yang 

permanen dan lain-lain.  

6) Sulitnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, 

misalnya dalam hal pengadaan ruang kelas belajar baru 

untuk menampung jumlah siswa yang lebih banyak dari 

yang sebelumnya. 

7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap 

pendidikan agama, karena disebabkan masih rendahnya 

nilai jual madrasah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini 

disebabkan karena masih terasa stigma masyarakat 

bahwa madrasah itu sekolah kelas  2 apabila 

dibandingkan dengan SMAN.   
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Berdasarkan temuan studi kasus di atas dapat 

disimpulkan bahwa MAN 2 Tebo sudah memiliki banyak 

potensi untuk memaksimalkan pemasaran jasa yang mereka 

miliki, misalnya sudah punya sarana dan prasarana utama 

yang cukup dan layak, kecuali labor IPA dan peralatannya, 

memiliki tenaga pendidik yang berkualifikasi akademik Strata 

Satu (S.1) dan Strata Dua (S.2) serta sudah memiliki sertifikat 

pendidik, lokasi madrasah yang sangat strategis berada di 

tengah kota Tebo dan sangat mudah dijangkau dengan 

kendaraan apapun, lingkungan madrasah yang tenang dan 

jauh dari kebisingan apapun, memiliki program-program 

ekstrakurikuler yang cukup beragam, dan lain-lain.  

Semua potensi ini seharusnya dapat dimaksimalkan oleh 

MAN 2 Tebo agar bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk 

memenangi persaingan dengan sekolah-sekolah lain yang 

sederajat, serta pada akhirnya peserta didik  akan 

mendapatkan kepuasan dari setiap proses maksimal yang 

dilakukan oleh MAN 2 Tebo. Tentu saja semua ini tidak akan 

mungkin bisa terlaksana dan tercapai dengan baik, apabila 

tidak dimotori oleh kemampuan manajerial seorang kepala 

madrasah. Seorang pemimpin madrasah harus mampu 

menggerakkan dan  memaksimalkan  segenap potensi yang 

dimiliki untuk menjadi kekuatan madrasah di masa yang 

akan datang. Segala kekurangan yang menjadi faktor 

penghambat manajemen pemasaran jasa dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen di MAN 2 Tebo harus betul-betul 

disiasati dan diupayakan semaksimal mungkin, terutama 

yang berhubungan langsung kebutuhan siswa. Kekurangan-

kekurangan yang dimiliki tidak seharusnya menjadi satu-
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satunya alasan bagi madrasah untuk tidak bisa menjadi 

madrasah yang berkwalitas dan bisa bersaing dengan sekolah 

lain yang sederajat.  

 

b. MAN 1 Batang Hari 

Berdasarkan temuan observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang penulis dapatkan terkait dengan faktor 

pendukung manajemen pemasaran jasa dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen di MAN 1 Batang Hari yaitu: 

1) Letak madrasah yang cukup strategis, karena masih 

berada wilayah Kota Muara Bulian, namun tidak berada 

di tengah-tengah Kota Muara Bulian. Lokasi madrasah 

juga sangat mudah dijangkau oleh transportasi pribadi 

atau transportasi umum, karena berada di sisi jalan raya 

(jalan lintas Jambi-Bungo), dan akses menuju kantor 

pemerintahan Kabupaten Batang Hari cukup dekat. 

Hasil observasi  ini juga dikuatkan dari hasil wawancara 

sebelumnya dengan beberapa orang siswa, dan mereka 

tidak merasakan letak dan lokasi madrasah menjadi 

penghambat bagi mereka untuk belajar di MAN 1 

Batang Hari. Lokasi madrasah yang cukup luas, 

sehingga masih sangat memdukung untuk 

pengembangan madrasah ini ke depan  

2) MAN 1 Batang Hari adalah madrasah yang berstatus 

negeri dan tentu saja berada langsung di bawah 

naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi 

Jambi. Sisi kelebihannya dibandingkan dengan 

madrasah swasta yaitu MAN 1 Batang Hari secara 

otomatis mendapatkan guru berstatus PNS yang gajinya 
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sudah dibayar oleh negara. Madrasah juga mendapatkan 

alokasi dana lain dari negara, selain dari dana BOS yang 

dihitung berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki.  

3) MAN 1 Batang Hari tidak ada memungut biaya apapun 

dari siswanya, atau menerapkan madrasah gratis. 

Idealnya kondisi ini harus menjadi daya tarik tersendiri 

bagi madrasah dalam mempromosikan madrasahnya 

kepada para konsumennya. 

4) Memiliki guru yang berkualitas, yaitu strata satu (S.1), 

strata dua (S.2), dan strata tiga (S.3), serta semua guru 

PNS sudah lulus sertifikasi guru. Artinya semua kondisi 

guru di MAN 1 Batang Hari sudah profesional dan 

sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2005 Tentang guru dan dosen. 

5) Memiliki sarana prasarana yang cukup lengkap, 

terutama fasilitas pendukung yang permanen untuk 

kegiatan belajar siswa, misalnya memiliki Labor IPA, 

Labor Komputer, Labor Bahasa (dialihfungsikan 

menjadi ruangan majelis guru), Perpustakaan, Aula, 

sarana Olah Raga, Musholla yang besar, dan lain-lain.  

 

Adapun yang menjadi faktor penghambat manajemen 

pemasaran jasa dalam meningkatkan kepuasan konsumen di 

MAN 1 Batang Hari berdasarkan hasil observasi, wawancara, 

dan dokumentasi yang penulis temukan yaitu sebagai 

berikut: 

1) Persaingan antar lembaga sekolah sederajat yang 

semakin kuat dan semakin ketat, karena posisi pesaing 

(SMA dan SMK) cukup banyak dan dekat dengan lokasi 
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MAN 1 Batang Hari. Malahan letak pesaing lebih 

strategis dari pada MAN 1 Batang Hari, karena berada 

di tengah-tengah kota Muara Bulian, misalnnya SMAN 1 

Batang Hari, SMAN 10 Batang Hari, SMKN 1 Batang 

Hari. Oleh karena itu, MAN 1 Batang Hari harus selalu 

mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, 

menciptakan inovasi-inovasi baru yang tidak dimiliki 

oleh sekolah lain, memiliki program unggulan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempertahankan 

dan mengembangkan prestasi yang sudah ada baik di 

bidang akademik maupun bidang non akademik, 

menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan 

selalu menjaga kepercayaan masyarakat. Jika ini 

dilakukan oleh MAN 1 Batang Hari, maka tidak 

mustahil MAN 1 Batang Hari akan memenangkan 

persaingan tersebut. 

2) Sampai saat ini MAN 1 Batang Hari belum memiliki 

tenaga ahli yang khusus menangani bidang pemasaran 

jasa MAN 1 Batang Hari, khususnya untuk bagian 

promosinya, sehingga program-program dan  

keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh MAN 1 

Batang Hari belum terpublikasi dengan baik kepada 

masyarakat secara luas. Sehingga pada akhirnya 

masyarakat pun belum begitu mengenal program-

program yang dimiliki oleh MAN 1 Batang Hari. 

Misalnya sampai saat ini MAN 1 Batang Hari belum 

memiliki tenaga ahli yang khusus untuk bagian promosi 

dengan menggunakan IT. Padahal saat ini, tenaga  ahli 

IT dan promosi dengan menggunakan IT sudah sangat 
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dibutuhkan oleh sebagian besar konsumen, terutama 

calon siswa baru.  

3) Labor IPA yang tidak dikelola dengan baik untuk 

kegiatan pembelajaran siswa, karena tidak memiliki 

tenaga labor IPA. Di samping itu, labor IPA juga belum 

memiliki peralatan labor IPA yang lengkap untuk sarana 

praktek bagi siswa, khususnya jurusan IPA.  

4) Labor Bahasa dialihfungsikan untuk ruangan majelis 

guru, karena peralatan labor bahasanya sudah tidak bisa 

digunakan lagi untuk kegiatan pembelajaran siswa, dan 

madrasah tidak memiliki cukup anggaran untuk 

pengadaan peralatan labor bahasa tersebut. 

5) Belum semua majelis guru dan tata usaha memahami 

tentang konsep dan urgensinya manajemen pemasaran 

jasa dalam meningkatkan kepuasan konsumennya di 

MAN 1 Batang Hari. Hal ini juga dikuatkan dari hasil 

wawancara yang penulis lakukan, baik kepada kepala 

madrasah, wakil kepala, dan beberapa orang guru yang 

belum memahami tentang perencanaan pemasaran dan 

pentingnya perencanaan pemasaran tersebut dilakukan 

oleh madrasah.  

6) Belum tersedianya beberapa sarana pendukung, 

misalnya tempat parkir yang nyaman, Kantin yang 

sehat, WC yang cukup dan bersih, pagar keliling yang 

permanen dan lain-lain.  

7) Sulitnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, 

misalnya dalam hal pengadaan ruang kelas baru untuk 

menampung jumlah siswa yang lebih banyak dari yang 

sebelumnya.  
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Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa 

MAN 1 Batang Hari sudah memiliki banyak potensi dalam 

rangka untuk memasarkan jasa pendidikan yang dimilikinya. 

Misalnya memiliki sarana dan prasarana pokok yang cukup 

lengkap, para guru yang memiliki kualifikasi akademik S.1, 

S.2, dan S.3 serta bersertifikat pendidik, dan lain-lain. 

Pengelolaan yang baik terhadap semua potensi yang dimiliki 

ini merupakan kekuatan utama bagi MAN 1 Batang Hari 

untuk mengembangkan program-program madrasah yang 

unggul dan berdaya saing. Artinya, kepala madrasah selaku 

leader memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang besar 

untuk memaksimalkan dan memberdayakan segenap potensi 

yang dimiliki. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada 

kepuasan konsumen MAN 1 Batang Hari.  

Segala bentuk kekurangan yang menjadi penghambat 

bagi MAN 1 Batang Hari, harus didudukkan secara bersama-

sama dan diupayakan secara serius untuk dicarikan solusi 

terbaiknya. Disini sangat dibutuhkan kemampuan manajerial 

seorang kepala madrasah dibantu oleh para majelis guru dan 

tata usaha untuk memformulasikan madrasah yang 

berkualitas.  

 

c. MAN 2 Muaro Jambi 

Berdasarkan temuan observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang penulis dapatkan terkait dengan faktor 

pendukung manajemen pemasaran jasa dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen di MAN 2 Muaro Jambi dapat penulis 

uraikan sebagai berikut, yaitu: 
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1) Letak MAN 2 Muaro Jambi yang sangat strategis, yaitu 

berada di tengah-tengah Kota Sengeti Kabupaten Muaro 

Jambi, sehingga sangat mudah untuk dijangkau dengan 

alat transportasi pribadi atau transportasi umum. Posisi 

madrasah berada cukup dekat dari sisi jalan raya, yaitu 

jalan lintas Jambi-Pekan Baru ± 250 Meter, dan cukup 

dekat dengan kompleks perkantoran Pemerintahan 

Kabupaten Muaro Jambi. Posisi lokasi yang sangat 

strategis ini tentu saja menjadi kelebihan dan nilai tawar 

tersendiri bagi MAN 2 Muaro Jambi dalam upaya untuk 

memasarkan jasa pendidikan yang dimilikinya kepada 

para konsumennya.  

2) Lokasi madrasah yang masih cukup luas, sehingga 

masih sangat memdukung untuk pengembangan 

madrasah ini ke depan. Artinya lokasi MAN 2 Muaro 

Jambi masih sangat mencukupi dan memadai untuk 

menambah sarana dan prasarana madrasah dalam 

rangka untuk memenuhi harapan para konsumennya 

terhadap kelengkapan fasilitas madrasah. Di samping 

itu, lokasi yang cukup luas ini masih bisa untuk 

menampung dan menambah jumlah siswa MAN 2 

Muaro Jambi di masa yang akan datang.  

3) MAN 2 Muaro Jambi juga berada langsung di bawah 

naungan dan binaan Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Propinsi Jambi. Artinya keberadaan MAN 2 

Muaro Jambi ini secara formal diakui secara resmi oleh 

negara, dan tentu saja out put dari MAN 2 Muaro Jambi 

ini juga diakui dan diberikan kesempatan yang sama 

dengan out put sekolah umum lainnya, misalnya 
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SMA/SMK. Selain itu, ada ciri khusus yang dimiliki oleh 

MAN yang tidak dimiliki oleh SMA/SMK, yaitu 

kelebihan dalam keilmuan agama Islamnya. Makanya 

MAN disebut dengan istilah sekolah umum berciri khas 

agama, yang artinya ada nilai lebih yang akan 

didapatkan oleh alumni MAN.  

4) Biaya yang dibebankan kepada siswa cukup murah, 

yaitu uang komite  sebesar Rp. 43.000,-/bulan, sehingga 

sangat terjangkau oleh kalangan manapun. Selain biaya 

ini, madrasah tidak ada memungut biaya lain. 

5) Memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang cukup banyak 

dan beragam, misalnya Paskibraka, Pramuka, Kaligrafi, 

Drum Band, Olah Raga Volly Ball. Selain itu, MAN 2 

Muaro Jambi memiliki kegiatan pembinaan keagamaan, 

misalnya Hafalan Juz 30 yang disetorkan setiap pagi 

Rabu dan Kamis, Pembiasaan Sholat Dhuha setiap pagi 

Selasa, Hafalan Ibadah Praktis Yasinan, Tahlilan, dan 

Do‟a Arwah 

6) Memiliki guru-guru yang sudah profesional 

dibidangnya masing-masing, yaitu berijazah strata satu 

(S.1) dan strata dua (S.2), serta semua guru PNS sudah 

lulus sertifikasi guru.  

 

Adapun yang menjadi faktor penghambat manajemen 

pemasaran jasa dalam meningkatkan kepuasan konsumen di 

MAN 2 Muaro Jambi berdasarkan hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang penulis temukan yaitu 

sebagai berikut: 
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1) Persaingan antar lembaga sekolah yang semakin kuat 

dan semakin ketat, karena posisi pesaing (SMA dan 

SMK) cukup dekat dengan lokasi MAN 2 Muaro Jambi. 

Oleh karena itu, solusinya MAN 2 Muaro Jambi harus 

selalu mengikuti perkembangan zaman, menciptakan 

inovasi-inovasi baru yang tidak dimiliki oleh sekolah 

lain, mempertahankan dan mengembangkan prestasi 

yang sudah ada baik dibidang akademik maupun 

bidang non akademik, menjalin hubungan yang baik 

dengan masyarakat dan selalu menjaga kepercayaan 

masyarakat.  

2) Belum memiliki tenaga ahli yang khusus menangani 

bidang pemasaran jasa MAN 2 Muaro Jambi, khususnya 

untuk bagian promosinya, sehingga program-program 

dan  keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh MAN 2 

Muaro Jambi belum terpublikasi dengan baik kepada 

masyarakat secara luas. Pada akhirnya masyarakat pun 

belum begitu mengenal program-program yang dimiliki 

oleh MAN 2 Muaro Jambi. Misalnya sampai saat ini 

belum memiliki tenaga khusus untuk bagian promosi 

dengan menggunakan IT.  

3) Labor IPA yang tidak bisa difungsikan untuk kegiatan 

pembelajaran siswa dan dialihfungsikan untuk ruang 

majelis guru. Peralatan labor IPA yang sudah dimiliki 

masih sangat minim dan belum terawat dengan baik 

4) Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka. Bidang 

Kurikulum, disampaikan bahwa sampai saat ini MAN 2 

Muaro Jambi belum memiliki ruangan majelis guru, 

makanya labor IPA dialihfungsikan sebagai ruangan 
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majelis guru. Hal ini dilakukan karena, peralatan labor 

IPA masih sangat minim untuk kegiatan praktek siswa. 

5) Belum semua majelis guru dan tata usaha memahami 

tentang konsep dan urgensinya manajemen pemasaran 

jasa dalam meningkatkan kepuasan konsumennya di 

MAN 2 Muaro Jambi. Hal ini juga dikuatkan dari hasil 

wawancara yang penulis lakukan, baik kepada kepala 

madrasah, wakil kepala, dan beberapa orang guru yang 

ternyata belum begitu memahami tentang perencanaan 

dan pelaksanaan pemasaran jasa, serta pentingnya 

pemasaran tersebut dilakukan oleh madrasah dalam 

rangka untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumennya.  

6) Belum tersedianya beberapa sarana pendukung 

madrasah, misalnya Labor Komputer, tempat parkir 

yang aman dan nyaman bagi siswa, Kantin yang sehat, 

WC yang terawat dan bersih, kayu tanam dan lain-lain.  

7) Sulitnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, 

misalnya dalam hal pengadaan ruang majelis guru, 

ruang kelas baru, labor komputer, dan lain-lain.  

 

Berdasarkan temuan studi kasus di atas dapat 

disimpulkan bahwa secara umum MAN 2 Muaro Jambi 

sudah memiliki  potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan 

untuk memasarkan jasa pendidikan yang dimilikinya. 

Misalnya MAN 2 Muaro Jambi sudah punya sarana dan 

prasarana utama yang cukup dan layak, yaitu ruang kelas 

belajar, labor bahasa, musholla, sarana dan prasarana olah 

raga, dan lain-lain. Sudah memiliki guru yang berkualifikasi 
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akademik Strata Satu (S.1), dan Strata Dua (S.2), serta 

mayoritas guru, khususnya yang PNS sudah memiliki 

sertifikat sebagai guru. Lokasi madrasah yang sangat strategis 

berada di tengah Kota Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, dan 

sangat mudah dijangkau dengan kendaraan apapun. 

Lingkungan madrasah yang tenang dan jauh dari kebisingan. 

Memiliki program-program ekstrakurikuler yang cukup 

beragam, dan lain-lain.  

Semua potensi ini seharusnya dapat dimaksimalkan oleh 

MAN 2 Muaro Jambi agar bisa menjadi kekuatan tersendiri 

untuk memenangi persaingan dengan sekolah-sekolah lain 

yang sederajat, serta pada akhirnya para siswa  akan 

mendapatkan kepuasan dari setiap proses maksimal yang 

dilakukan oleh MAN 2 Muaro Jambi. Tentu saja semua ini 

tidak akan mungkin bisa terlaksana dan tercapai dengan baik, 

apabila tidak dibarengi kemampuan manajerial seorang 

kepala madrasah. Seorang pemimpin madrasah harus mampu 

menggerakkan dan  memaksimalkan  segenap potensi yang 

dimiliki untuk menjadi kekuatan madrasah di masa yang 

akan datang. Selanjutnya, segala kekurangan yang menjadi 

faktor penghambat manajemen pemasaran jasa dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen di MAN 2 Muaro Jambi 

harus betul-betul disiasati dan diupayakan semaksimal 

mungkin, terutama yang berhubungan langsung dengan 

kebutuhan siswa. Kekurangan-kekurangan yang dimiliki 

tidak seharusnya menjadi satu-satunya alasan bagi madrasah 

untuk tidak bisa menjadi madrasah yang berkwalitas dan bisa 

bersaing dengan sekolah lain yang sederajat.  
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