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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
SD Kanisius Gendongan Salatiga merupakan 

salah satu sekolah swasta di Salatiga, di bawah 
naungan yayasan Katholik. Sekolah dasar Kanisius 
Gendongan mendasarkan pembelajaran secara reflektif. 
Di Salatiga ada empat sekolah dengan naungan dua 
yayasan Katholik yang berbeda. Hal ini sejalan dengan 
yang dikatakan oleh Kepala Sekolah : 

“SD Kanisius Gendongan merupakan sekolah 
yang menekankan pada pembelajaran secara 
reflektif sebagai ciri sekolah Katholik, namun 
keberadaan kami bukanlah satu-satunya di 
Salatiga, sebab masih ada beberapa lagi sekolah 
Katholik di Salatiga meskipun yayasannya 
berbeda, yaitu SD Marsudirini 77, SD Masudirini 
78 (Yayasan Marsudirini), SD Kanisius Cungkup 
dan SD Kanisius Gendongan (Yayasan 
Kanisius).”  

 

Keberadaan SD Marsudirini dan SD Kanisius 
tersebut bukanlah sekolah swasta yang mendominasi 
sekolah dasar di Salatiga, tetapi masih ada sekolah-
sekolah swasta yang lain. Beberapa sekolah dasar 
swasta yang ada di kota Salatiga saling bersaing dalam 
memperebutkan calon pelanggan yang sama, yaitu para 
siswa Taman Kanak-kanak ataupun anak usia sekolah 
yang telah berumur minimal 7 tahun yang nantinya 
menjadi pelanggan bagi sekolah dasar yang dipilihnya. 
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Oleh karena itu yang berperan sebagai pelanggan 
di SD Kanisius Gendongan Salatiga antara lain orang 
tua, siswa/peserta didik, warga gereja, dan masyarakat 
kota Salatiga, bahkan dimungkinkan bagi para 
pelanggan dari luar kota. Maka tiap sekolah dasar 
haruslah mampu menerapkan strategi khusus dalam 
bersaing untuk mengembangkan sekolahnya masing-
masing, salah satunya dengan cara memperkenalkan 
sekolahnya. 

Keberadaan SD Kanisius Gendongan yang 
memiliki 6 kelas efektif dari kelas 1 sampai 6  hingga 
tahun ajaran 2012/2013 telah lama dikenal oleh 
seluruh masyarakat Salatiga. Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya usaha memperkenalkan keberadaan 
sekolah melalui media promosi yang ada seperti brosur, 
kirab, serta perantaraan gereja. Melalui media 
penyampaian informasi ( promosi ) tersebut maka 
dalam kurun waktu beberapa tahun ini jumlah siswa 
baru setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 1.1 
berikut : 
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Tabel 1.1 

Jumlah Murid Baru di SD Kanisius Gendongan 
Salatiga Tahun Ajaran 2006/2007 – 2012/2013 

Tahun Ajaran Jumlah Murid 
Target siswa 
baru/ tahun 

ajaran 
2006/2007 27siswa 30 siswa 

2007/2008 26 siswa 30 siswa 
2008/2009 28 siswa 30 siswa 
2009/2010 25 siswa 30 siswa 
2010/2011 32 siswa 30 siswa 
2011/2012 21 siswa 30 siswa 
2012/2013 29 siswa 30 siswa 

Sumber : data SD Kanisius Gendongan 2012 

 

Berdasarkan tabel jumlah murid baru di SD 
Kanisius Gendongan Salatiga tersebut diatas bisa 
dikatakan bahwa pada tiap tahunnya jumlah siswa 
baru belum stabil atau masih mengalami fluktuatif. 
Bahkan secara keseluruhan jumlah siswa baru tiap 
tahunnya masih di bawah standar jumlah siswa per 
kelas yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 28 
siswa, seperti yang tercantum dalam Permendiknas 
Nomor 41 Tahun 2007. Namun dari tabel di atas 
terlihat bahwa jumlah siswa baru di SD Kanisius 
Gendongan Salatiga pada tahun ajaran 2010/2011 
mengalami kenaikan yang melebihi target pencapaian 
sekolah maupun standar yang ditetapkan pemerintah 
yaitu dengan adanya jumlah siswa baru yang diterima 
sebanyak 32 siswa.  

Sedangkan di tahun ajaran 2011/2012 jumlah 
siswa baru di SD tersebut mengalami penurunan dari 
target yang ditetapkan sekolah maupun pemerintah, 
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yaitu hanya memiliki 21 siswa baru. Pada tahun ajaran 
2012/2013 terjadi kenaikan jumlah siswa baru yaitu 
29 siswa. Kecenderungan jumlah siswa yang tidak 
stabil ini dan penurunan jumlah siswa yang drastis 
pada tahun ajaran 2011/2012 menyebabkan 
kekhawatiran pihak sekolah dalam penerimaan 
Pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB ). Seperti yang 
tersirat dalam petikan wawancara dengan Kepala 
Sekolah: 

“… adanya data-data jumlah siswa baru yang 
kami miliki dari tahun ajaran 2007-2013 
memang bervariasi tiap tahunnya, dan 
cenderung tidak stabil. Bahkan tahun ajaran 
2011/2012 SD Kanisius Gendongan hanya 
memperoleh siswa baru 21 siswa, maka hal ini 
menjadi acuan bagi kami mengenai jumlah PPDB 
pada tiap tahun ajaran baru, meskipun tahun 
ajaran 2012/2013 ini jumlah siswa barunya 
mencapai 29 siswa.” 

 

Pernyataan Kepala Sekolah ini juga sejalan 
dengan yang disampaikan oleh panitia PPDB tahun 
ajaran 2012/2013 di SD Kanisius Gendongan: 

“berdasarkan jumlah siswa pada tahun ajaran 
2011/2012 yang hanya berjumlah 21 siswa, 
maka pada tahun ajaran 2012/2013 kami patut 
merasa senang untuk sementara dengan adanya 
jumlah siswa sebanyak 29 siswa. Namun 
meningkatnya jumlah siswa baru ini haruslah 
menjadi motivasi bagi sekolah dalam 
meningkatkan jumlah siswa baru pada tahun 
ajaran 2013/2014.” 

 

Kekhawatiran atas jumlah siswa baru yang tidak 
stabil ini juga dipengaruhi oleh adanya variabel biaya, 
yang menjadi masalah bagi konsumen dalam memilih 
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suatu sekolah seperti yang diungkapkan oleh panitia 
PPDB SD Kanisius Gendongan: 

“pada tahun ajaran 2012/2013 harus bersaing 
dengan banyak sekolah dasar di seluruh Salatiga 
dalam memperebutkan calon siswa. Terlebih lagi 
kami masih harus bersaing dengan sekolah 
dasar negeri yang tidak ada pungutan biaya 
apapun, termasuk biaya pendaftaran.” 

 

Adanya kebijakan pemerintah tentang 
dihapuskannya berbagai macam biaya pendidikan, 
yang telah direalisasikan pada sekolah dasar negeri 
menjadi hal yang mengganggu dalam upaya sekolah 
swasta meningkatkan jumlah siswa barunya, salah 
satunya di SD Kanisius Gendongan. Sebab bagi 
sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan 
yayasan masih ada pembebanan biaya pendidikan. 
Meskipun bila dilihat dari faktor biaya (Price) yang 
ditetapkan sekolah termasuk dalam kategori rendah 
bila dibandingkan dengan SD swasta lainnya. 

Bersumber dari data PPDB tahun 2012, bagi para 
pendaftar dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 
10.000,00. Sedangkan besarnya uang pembangunan 
bagi siswa baru ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 – Rp 
600.000,00. Selain itu siswa yang telah diterima di 
sekolah ini hanya dikenakan biaya uang kegiatan siswa 
sebesar Rp 60.000,00 – Rp 75.000,00 per bulan, 
dimana pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan 
kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan besarnya uang 
seragam ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 yang terdiri 
dari seragam olah raga 1 stel, seragam putih-merah 1 
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stel,dan seragam yayasan (kotak-kotak dan putih) 1 
stel. 

Keberadan suatu sekolah juga tak luput dari 
adanya letak lokasi sekolah. Apabila dilihat dari segi 
lokasi (place), sekolah berada jauh dari SD lain yang 
bisa menjadi pesaing dalam penerimaan siswa baru, 
namun dekat dengan keberadaan sekolah Taman 
Kanak-kanak yaitu TK Tunas Rimba, TK Pertiwi, TK 
Kanisius, dan TK Sejahtera Loka. Keberadaan sekolah 
yang dekat dengan lokasi Taman Kanak-kanak tersebut 
memberikan suatu kontribusi keuntungan tersendiri 
bagi pihak SD Kanisius Gendongan, sebab pada 
umumnya target pasar sekolah dasar adalah siswa 
taman kanak-kanak yang akan  melanjutkan 
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SD. 
Selain itu SD Kanisius Gendongan terletak di tempat 
yang strategis sebab berada di tepi jalan raya sehingga 
sarana transportasi mudah di dapatkan.  

Berdasarkan kekuatan maupun kelemahan dan 
kesempatan/peluang serta tantangan, maka untuk 
menarik minat siswa sekolah perlu menerapkan 
strategi khusus yang berbeda dengan sekolah-sekolah 
lain ditengah budaya persaingan antara sekolah swasta 
dan sekolah negeri yang semakin tinggi. Sekolah swasta 
bisa memiliki peluang yang sama dengan sekolah 
negeri untuk dipilih calon siswanya yang ingin 
melanjutkan ke SD, tak terkecuali SD Kanisius 
Gendongan. 

Peluang dimana suatu sekolah dasar tersebut 
dipilih calon siswanya akan meningkatkan jumlah 
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murid baru yang akan mempengaruhi perkembangan 
sekolah. Untuk meningkatkan jumlah murid baru 
sekolah perlu menyusun strategi pemasaran yang tepat 
melalui variabel marketing mix. Alma (2003) 
mengidentifikasikan tujuh elemen marketing mix yang 
dilakukan dibagi menjadi beberapa komponen yaitu 
Product (produk), Price (harga), Place (tempat), Promotion  
(promosi), People (orang), Physical Evidence (bukti fisik) 
dan Process (proses). Dalam merumuskan strategi 
pemasaran tersebut perlu di dahului dengan analisis 
SWOT. 

Analisis bisa dilakukan dengan metode analisis 
SWOT. Seperti yang disampaikan Sharplin dalam 
Sagala (2010) bahwa analisis SWOT adalah salah satu 
tahap manajemen strategi yang merupakan pendekatan 
analisis lingkungan digunakan untuk melihat kekuatan 
dan kelemahan didalam sekolah sekaligus memantau 
peluang dan tantangan yang harus dihadapi sekolah. 

Strategi pemasaran dengan menggunakan 
analisis SWOT telah banyak dilakukan dalam bidang 
ekonomi dan bisnis, sedangkan penelitian mengenai 
strategi pemasaran dengan menggunakan analisis 
SWOT di bidang pendidikan relatif masih sedikit. 
Sesungguhnya aktivitas kegiatan pemasaran ini perlu 
dilakukan baik di bidang bisnis (perusahaan) maupun 
di bidang pendidikan, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian menggunakan analisis SWOT 
untuk membuat rencana strategi pemasaran 
berdasarkan variabel marketing mix sebagai upaya 
meningkatkan jumlah siswa baru di SD Kanisius 
Gendongan Salatiga. 
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Beberapa penelitian tentang strategi pemasaran 
menggunakan analisis SWOT telah banyak dilakukan 
pada bidang ekonomi dan bisnis (perusahaan) antara 
lain oleh Adnan (2009) yang melakukan penelitian pada 
PT Multicentral Aryaguna, Ismawanti (2008) dalam 
studi pada industri kerajinan batik di Pekalongan, 
Prawitasari (2010) dalam Studi pada Dealer Honda 
Tunggul Sakti di Semarang, Saputra (2008) yang 
melakukan penelitian mengenai pengaruh strategi 
bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian teh 
celup Sariwangi di Medan, dan Napitupulu (2010) yang 
meneliti tentang Peranan Analisis SWOT Dalam 
Meningkatkan Daya Saing Pada PT. Bussan Auto 
Finance Cabang Medan. 

Sedangkan penelitian di bidang pendidikan 
yang menggunakan analisis SWOT antara lain Sumarni 
(2011) pada SMP Kristen Satya Wacana Salatiga, dan 
Rosemeilia (2007) yang melakukan penelitian di 
Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Cabang Sutoyo 
Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka 

pertanyaan penelitian yang dapat dikembangkan antara 
lain: 

1. Apa saja yang menjadi faktor kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman variabel 
marketing mix dalam strategi pemasaran di SD 
Kanisius Gendongan Salatiga guna 
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meningkatkan jumlah siswa baru berdasarkan 
hasil analisis SWOT? 

2. Bagaimana rencana Strategi pemasaran yang 
perlu dibuat sebagai upaya peningkatan 
jumlah siswa baru di SD Kanisius Gendongan 
Salatiga berdasarkan hasil analisis SWOT 
variabel marketing mix? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian 

ini yaitu : 
1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang 

menjadi kekuatan dan kelemahan serta 
peluang dan ancaman variabel marketing mix 
dalam strategi pemasaran di SD Kanisius 
Gendongan Salatiga guna meningkatkan 
jumlah siswa baru berdasarkan hasil analisis 
SWOT. 

2. Mengembangkan rencana strategi pemasaran 
yang tepat sebagai upaya meningkatkan 
jumlah siswa baru di SD Kanisius Gendongan 
Salatiga berdasarkan analisis SWOT variabel 
marketing mix. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Akademis 

Memberi alternatif wawasan bagi penelitian 
selanjutnya mengenai penerapan strategi pemasaran 
berdasarkan variabel marketing mix sebagai upaya 
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pengembangan sekolah berdasarkan hasil analisis 
SWOT.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 
1. Sebagai masukan bagi sekolah untuk 

menerapkan strategi pemasaran (marketing mix) 
dalam upaya peningkatan siswa baru 
berdasarkan hasil analisis SWOT.  

2. Dapat menjadi masukan untuk  lembaga 
pendidikan lain untuk mulai menerapkan strategi 
pemasaran berdasarkan variabel marketing mix 
dalam lembaga pendidikannya masing-masing. 

 


