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ABSTRAK 

 

MARKETING PUBLIC RELATIONS   

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI TENGAH SISTEM ZONASI  

TAHUN 2019-2021   

(Studi Pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo, Pringsewu) 

 

Oleh 

 

HAGI JULIO SALAS 

 

Sistem zonasi yang diterapkan dalam program Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) mempu meningkatan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 

sekolah negeri. Adanya kebijakan tersebut ternyata membawa dampak pada 

perolehan jumlah siswa di sekolah-sekolah swasta khususnya Sekolah Menengah 

Atas Swasta (SMAS) yang ada di Kabupaten Pringsewu. Beberapa sekolah swasta 

mengalami penurunan jumlah siswa bahkan terdapat sekolah swasta yaitu SMAS 

PGRI 2 Pringsewu yang tutup karena tidak mendapatkan siswa. Persaingan antara 

sekolah negeri dan sekolah swasta jadi semakin ketat. Sampai saat ini, masing-

masing sekolah terus melakukan berbagai terobosan untuk mempertahakan 

eksistensinya seperti menambah pogram-program unggulan, memberikan 

potongan biaya dan sebagainya. Penelitian ini bertujuaan untuk menganalisis dan 

menjelaskan upaya-upaya program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di 

tengah sistem zonasi pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo tahun 2019-

2021melalui pendekatan Marketing Public Relation (MPR). Pendekatan penelitian 

kualitatif digunakan untuk menjelaskan data-data yang didapat melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi dan hasil analisis yang didukung dengan teori 

Relationship Management. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses MPR 

PPDB ditengah sistem zonasi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu Defining 

Prblem, Planning and Programing, Taking Action and Communicating dan 

Evaluating the Program. Terdapat tiga strategi mendukung yaitu Pull Strategy, 

Push Strategy dan Pass Strategy. Program MPR PPDB tahun 2019 merupakan 

program dengan hasil yang siginfikan dibandingkan program pada tahun 2020 dan 

tahun 2021. Dampak pandemi COVID-19 dan kurangnya kebutuhan informan 

dalam mengakses informasi melalui instagram dan facebook menjadi hambatan 

dalam program tersebut.  

 

Kata kunci : Marketing Public Relation, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem  

Zonasi, Relationship Management 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MARKETING PUBLIC RELATIONS   

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU IN THE MIDDLE OF THE 

ZONATION SYSTEM  

2019-2021   

(Study at SMAS Bina Mulya Gadingrejo) 

 

By 

 

HAGI JULIO SALAS 

 

The zonation system implemented in the Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

program can increase student interest in continuing their education in public 

schools. The existence of this policy turned out to have an impact on the number 

of students in private schools, especially Private Senior High Schools (SMAS) in 

Pringsewu Regency. Several private schools experienced a decline in the number 

of students and even a private school, namely SMAS PGRI 2 Pringsewu was 

closed because it did not get students. Competition between public schools and 

private schools is getting tougher. Until now, each school continues to make 

various breakthroughs to maintain its existence, such as adding superior programs, 

providing discounted fees, and so on. This study aims to analyze and explain the 

efforts of the Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) program in the middle of 

The zonation system at SMAS Bina Mulya Gadingrejo in 2019-2021 through the 

Marketing Public Relations (MPR) approach. The qualitative research approach is 

used to explain the data obtained through interviews, observations, 

documentation, and analysis results supported by Relationship Management 

theory. The results showed that the MPR PPDB process in the middle of The 

zonation system was carried out through several stages, namely Defining 

Problems, Planning and Programming, Taking Action, and Communicating and 

Evaluating the Program. There are three supporting strategies, namely Pull 

Strategy, Push Strategy, and Pass Strategy. The MPR PPDB program in 2019 is a 

program with significant results compared to programs in 2020 and 2021. The 

impact of the COVID-19 pandemic and the lack of need for informants to access 

information through Instagram and Facebook are obstacles to the program.  

Keywords: Marketing Public Relations, Penerimaan Peserta Didik Baru, Zonation 

System, Relationship Management 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat diukur dari kualitas 

pendidikanyaa, karena pendidikaan merupakan pondasi  kemajuan suatu 

bangsa. Tujuan pendidikaan Indonesia telah  diatur dalam Undang-undang 

sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal  3 :   

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartarbat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.”  

 

Salah satu upaya dalam menjalankan amanah Undang-undang tersebut, 

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia menerbitkan PERMENDIKBUD No 14 Tahun 2018 tentang 

mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-

kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam peraturan tersebut terdapat kebijakan 

mengenai jalur masuk PPDB yang meliputi sistem zonasi, prestasi dan 

perpindahan tugas. Dikutip dari Buku Sistem Zonasi yang diterbitkan oleh 

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (2018) 

Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal 

menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. 

Sistem zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili pada 

radius paling dekat dengan sekolah. Dengan sistem zonasi semua khususnya 
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sekolah negeri disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang 

bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau 

kawasan tertentu sehingga anak-“anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah 

terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.  

 

Adapun yang dimaksud dengan jalur prestasi merupakan jalur bagi calon 

peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik 

yang di akui oleh sekolah. Sedangkan jalur perpindahan tugas orang tua atau 

wali merupakan jalur yang dapat diikuti calon peserta didik yang dikarenakan 

orang tua atau wali mempunyai kepentingan perpindahan tugas dari daerah 

luar sekolah yang dituju. Dari ketiga jalur tersebut, sistem zonasi 

mendapatkan kuota paling banyak dibanding dengan jalur prestasi dan 

perpindahan tugas orang tua atau wali. Walaupun peraturan ini telah 

mengalami beberapa kali perubahan mulai dari perubahan kuota dan 

penambahan jalur baru yaitu jalur afirmasi atau jalur yang diperuntukan bagi 

siswa kurang mampu hingga saat ini, sistem zonasi tetap menjadi prioritas 

dalam proses PPDB. Hal ini berdasarkan PERMENDIKBUD PPDB tahun 

2018 yang memberikan kuota sistem zonasi sebesar 90% dan menjadi 50 % 

pada tahun 2021 sedangkan sisa kuota dibagi untuk jalur lainya yaitu afirmasi 

15%, perpindahan tugas orang tua atau wali 5% dan prestasi 30%. Sesuai 

pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 

saat itu, Muhadjir Efendi menegaskan bahwa sistem zonasi ini diterapkan 

agar tidak ada lagi sekolah-sekolah yang dianggap favorit sehingga upaya 

pemeratan pendidikan di Indonesia dapat terealisasikan. (Kompas.com,2019).  

 

Namun, pada kenyataannya PERMENDIKBUD tersebut menyebabkan 

munculnya  masalah baru. Sistem zonasi yang diberlakukan membuat 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta mengalami penurunan perolehan 

jumlah siswa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnasih dan 

Muhammad Ali (2019) dengan judul “Zonation Effect On Entry Flows New 

Students In  Muhammadiyah (Muhammadiyah Senior Hight School) 

Surakarta” menujukan bahwa dampak dari sistem zonasi ini mengakibatkan 
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penurunan jumlah siswa di sekolah swasta.  Hal ini terjadi karena sekolah 

negeri menyeleksi dan membuka peluang lebih besar dalam menerima peserta 

didik yang berdomisili di sekitar sekolah dibanding seleksi berdasarkan pada 

prestasi atau jalur lainya. Tidak sedikit dari kalangan guru, orang tua  dan 

murid akhirnya mengeluhkan tentang kebijakan ini. (Republika.co.id, 2019). 

 

Selain itu, dampak yang lebih memprihatinkan adalah banyak sekolah swasta 

di beberapa daerah yang terancam tutup karena kekurangan siswa. Dikutip 

dari Radar Tv News Online (2019) dan Lampost.com (2019) mengungkap 

bahwa terdapat beberapa sekolah swasta di Lampung yang terancam tutup 

karena kekurangan siswa. Hal ini kemudian terjadi pada SMAS PGRI 2 

Pringsewu, Provinsi Lampung yang akhirnya tutup pada tahun 2020. 

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada Kepala Sekolah bahwa 

sekolahnya tutup karena tidak mendapatkan siswa.  

 

Dalam sejarah Indonesia, lembaga pendidikan swasta menjadi salah satu 

lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan telah berjuang dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga pendidikan swasta tersebut seperti 

sekolah Muhammadiyah, pondok pesantren, Taman Siswa dan Perguruan 

Taman Pendidikan Syafei dari Sumatera Barat. Peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan nasional juga telah dijamin oleh Undang-undang 

No 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 poin 16 bahwa 

lembaga pendidikan berbasis masyarakat merupakan mitra pemerintah dan 

diberikan hak dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kekhasan 

agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan 

pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka dapat dipahami bahwa segala bentuk kebijakan yang diberikan 

pemerintah pasti akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan 

pendidikan oleh sekolah swasta dalam hal ini adalah kebijakan mengenai 

penerapan sistem zonasi. Seperti yang terjadi pada SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo yang berada di Kabupaten Pringsewu, Lampung.  
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SMAS Bina Mulya Gadingrejo merupakan salah satu sekolah swasta yang 

terkena dampak dari sistem zonasi tersebut. Setiap tahunya SMAS Bina 

Mulya Gadingrejo harus bersaing dengan sekolah swasta bahkan sekolah 

negeri lainya untuk mendapatkan siswa. Dalam lingkup Kecamatan 

Gadingrejo atau lingkup terdekat setidaknya ada 6 sekolah pesaing yang 

terdiri dari 3 SMA Negeri, 1 SMK Negeri dan 2 SMA Swasta.  

 

Walaupun dalam keadaan seperti itu, SMAS Bina Mulya Gadingrejo terus 

melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan perhatian,kepercayaan dan 

respon dari masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan seperti adanya program 

kegiatan yang terencana dan dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

SMAS Bina Mulya Gadingrejo mempunyai program-program ungulan antara 

lain Ekstrakulikuler Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA), Pramuka, dan 

Olimpiade Sains. Program kegiatan ini telah mendapatkan banyak prestasi 

mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional.  

 

Selain itu, terdapat juga program-program berbasis Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang berupaya memberikan kontribusi kepada 

lingkungan sekitar seperti pemberian bantuan sosial, program  peduli 

lingkungan dan sebagainya. Program kegiatan ini merupakan salah satu upaya 

dalam membentuk citra dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

SMAS Bina Mulya Gadingrejo. 

 

Berdasarkan pengamatan dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia yang dikutip 

pada 25 Desember tahun 2021, perolehan jumlah total siswa SMA Swasta di 

Kabupaten Pringsewu dalam tiga tahun terakhir dapat diamati dalam tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah Siswa SMA Swasta Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021. 

No Nama Sekolah Jumlah Siswa 

1 SMAS Xaverius Pringsewu  439 

2 SMAS Islam Terpadu Al Hidayah 362 

3 SMAS Islam Terpadu Insan Mulia Boarding School 205 

4 SMAS Bina Mulya Gadingrejo 136 

5 SMAS Yasmida Ambarawa 125 

6 SMAS Islam Al-Anshor Putri  117 

7 SMAS Muhammadiyah Gadingrejo 113 

8 SMAS PGRI Pagelaran 99 

9 SMAS Muhammadiyah Pringsewu 80 

10 SMAS Yadika Pagelaran 49 

11 SMAS Islam Terpadu Al Munir  45 

12 SMAS 17 Pagelaran 35 

 

Berdasarkan data di atas, terdapat SMAS yang memperoleh jumlah siswa 

yang jauh dibawah sekolah lain. SMAS Bina Mulya Gadingrejo merupakan 

sekolah yang masih berada di atas rata-rata sekolah swasta lainya khusunya di 

atas SMAS umum. Apabila diamati dari penyajian program kegiatan dan hasil 

yang dicapai oleh SMAS Bina Mulya Gadingrejo, maka hal ini diduga tidak 

terlepas dari adanya sebuah proses perencanaan dan strategi yang tepat pada 

kegiatan komunikasi dan marketing oleh pihak sekolah.  

 

Pada dasarnya, komunikasi merupakan salah satu langkah dalam proses 

teciptanya hubungan antara individu dengan kelompok (Zainal et al. 2019). 

Komunikasi menuntut dua tindakan yaitu memberi dan menerima simbol- 

simbol komunikasi diantara kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam 

kegiatan komunikasi (Raharjo dan Kartika, 2019). Lembaga pendidikan 

memerlukan sebuah komunikasi yang terencana, baik itu komunikasi ke luar 

maupun komunikasi ke dalam, yakni antar suatu organisasi dengan publiknya 

sebagai upaya untuk mempertahankan reputasinya. Dalam penelitian (Anam, 

2020)  dan (Supana, 2020)  menyatakan bahwa pencapaian reputasi yang baik 

suatu lembaga dapat dicapai melalui komunikasi yang terencana. Komunikasi 

terencana ini disebut Public Relations. Menurut Frank Jefkins Public Relation 

merupakan keseluruhan bentuk komunikasi yang terencana, baik itu keluar 

maupun ke dalam, yakni antara suatu organisasi dengan publiknya dalam 
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rangka mencapai tujuan yang spesifik atas dasar adanya saling pengertian. 

Selain itu, menurut Scoot M Cultip, Alen H. Center dan Glen M. Broom 

public relations lebih dari sekedar merencanakan komunikasi , tetapi 

menjadikan public relations sebagai fungsi Management yang mengevaluasi 

sikap public, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individu atau 

organisasi dengan kepentingan public serta merencakan dan melaksanakan 

program kegiatan untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan public (Ali, 

2020). Dalam peneltian (Besar dan Zainal,2016), menemukan bahwan public 

relationn mempunyai peran dalam meningkatkan citra suatu lembaga melalui 

pelayanan yang profesional. Dari deinisi tersebut, terlihat bahwa public 

relations menjadi bagian strategis dalam merencanakan, mengomunikasikan 

dan mengevaluasi program-program yang berdampak pada pembentukan citra 

sekolah. 

 

Selain public relations, sebuah lembaga pendidikan juga perlu  melakukan 

kegiatan marketing (pemasaran). Menurut Kotler & Keller mendefinisikan 

pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dan sekumpulan proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada 

pelanggan serta mengelola hubungan dengan pelanggan yang kesemuanya 

dapat memberi manfaat bagi organisasi (Adam, 2014). Setiap lembaga 

pendidikan harus memiliki kompetensi dalam memasarkan lembaga 

pendidikannya agar sumberdaya manusia dan mutu dalam lembaga itu bisa 

berkembang dan maju, maka dari itu setiap lembaga pendidikan 

membutuhkan strategi pemasaran jasa pendidikan agar sekolah mampu 

bertahan dan bertumbuh (Tjiptono, 2014). Kotler dan Fox menjelasakan dasar 

pentingnya pemasaran pada lembaga pendidikan terutama sekolah. Pertama, 

sebagai lembaga nonprofit yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan, perlu 

meyakinkan masyarakat dan “klien”  (peserta didik, orang tua, serta pihak-

pihak terkait lainnya) bahwa lembaga pendidikan yang dikelola masih tetap 

eksis dan mampu bersaing. Kedua, sebuah lembaga pendidikan perlu 

meyakinkan masyarakat dan “klien” bahwa layanan jasa pendidikan yang kita 

lakukan sungguh sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, lembaga 
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pendidikan perlu melakukan kegiatan pemasaran agar bentuk atau jenis jasa 

pendidikan yang dilakukan dapat dikenal dan dimengerti secara luas oleh 

masyarakat, terutama para  “klien”. Keempat, agar eksistensi lembaga 

pendidikan yang dikelola tidak ditinggalkan oleh masyarakat luas serta 

“klien” (Wijaya, 2012). 

 

Pada dasarnya Public Relation merupakan proses penyampaian pesan secara 

terencana baik keluar maupun ke dalam. Marekting sendiri merupakan sebuah 

kegiatan dalam mengirim nilai pertukaran antara pemilik nilai dengan target 

yang akan dituju (Ali, 2020). Dalam memahami hubungan dan mejelaskan 

bagaimana kolaborasi antara Public Relation dan Marketing dapat menjadi 

sebuah strategi komunikasi dan pemasaran yang terpadu bagi suatu lembaga 

Thomas L. Harris mencetuskan sebuah konsep yaitu “Marketing Public 

Relations” (MPR) . 

 

Menurut Thomas L. Harris  (The Marketer’s Guide to Public Relations) 

menjelaskan bahwa Marketing Public Relations adalah sebuah proses 

perencanaan dan pengevaluasian program yang merangsang penjualan dan 

pelanggan. Hal tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi yang 

terpercaya dan kesan-kesan yang dapat menghubungkan perusahaan, produk 

dengan kebutuhan serta perhatian pelanggan (Ali, 2020). Marketing Public 

Relations ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi marketing 

melalui Public Relations. Fungsi utama Marketing Public Relations adalah 

mengkomunikasikan segala informasi yang bersifat kredibilitas, pemberian 

sponsor kegiatan yang sesuai dan didukung oleh kegiatan sosial yang 

menguntungkan masyarakat. Dalam hal ini Marketing Public Relations 

menjadi menarik untuk diteliti sebgai sebuah strategi lembaga pendidikan 

dalam upaya berkompetisi di tengah persaingan, mendapatkan citra baik dan 

mutual  understanding.  

 

Penelitian terdahulu mengenai Marketing Public Relations pernah dilakukan 

oleh Tulis dan Wijaya (2019) dengan judul “Strategi Marketing Public 



 
 
 

8 
 

Relations Dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kepulauan 

Talaud-Sulawesi Utara”. Penelitian ini menunjukan bahwa Strategi 

Marketing Public Relations yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan alat utama event mampu 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016/2017. Peningkatan 

jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 didominasi oleh wisatawan yang 

datang ke Festival Pulau Sara’a 2017, pelaksanaan Festival Pulau Sara’a 2017 

juga telah mendorong peningkatan jumlah wisatawan pada event - event 

pariwisata tahun 2017 lainnya. Pada hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa 

Strategi Marketing Public Relations mempuyai dampak yang signifikan 

terhadap program lembaga. 

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Handayani et al.,(2020) dalam 

penelitian  “Implementation Of Kanagoods Marketing Public Relations 

Program In Creation Of Brand Image Of Batik Indigo Company”. Penelitian 

ini menunjukan bahwa Kanagoods mengimplementasikan Staretgi Marketing 

Public Relations melalui 7 program utama yang terdiri dari Publications 

(Publikasi), Events (Acara), News (Berita), Community Involvement 

(Relawan), Information or images (Informasi atau gambar), Lobbying and 

negotiations (Lobi dan negoisasi) and Social responsibility (Tanggungjawab 

Sosial). Hasilnya adalah program event mempunyai dampak yang cukup 

signifikan. Namun, secara keseluruhan program-program tersebut membawa 

dampak yang  cukup efektif dalam membangun brand image.   

 

Penelitian di atas telah memberikan gambaran bahawa Marketing Public 

Relations mampu memberikan dampak yang cukup efektif dalam 

meningkatkan citra dan menumbuhkembangkan kesadaran publik terhadap 

produk atau jasa yang tengah diluncurkan oleh sebuah lembaga atau 

perusahaan.  Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam mengetahui 

bagaimana perencanaan, strategi dan hasil dari rangkaian program 

penjaringan siswa oleh sebuah lembaga pendidikan swasta SMA Bina Mulya 

Gadingrejo ditengah tantangan sistem zonasi melalui pendekatan Marketing 
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Public Relations. Dalam menganalisis data, penelitian ini akan didukung 

dengan teori public relations yaitu Teori Relationship Management . 

 

Teori Relationship Management yaitu, teori yang membahas proses 

Management relasi antara organisasi dan publiknya baik internal maupun 

eksternal, komunikasi ditempatkan sebagai alat untuk membangun relasi, dan 

program dievaluasi berdasarkan dampaknya pada organisasi dan publik 

(Kriyantono, 2017). Berdasarkan pengamatan, program-program yang 

diselenggarakan oleh SMAS Bina Mulya Gadingrejo tidak terlepas dari 

proses relasi dengan pihak lain. Seperti dalam kegiatan Peringatan Hari Ulang 

Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI), SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo bekerjasama dengan pemerintah Pekon Blitarejo dalam menggelar 

acara tersebut setiap tahunya. Selain itu, SMAS Bina Mulya Gadingrejo 

selalu menjalin hubungan dengan pihak Sekolah Menengah Atas (SMP) yang 

menjadi targetnya dalam proses promosi sekolah baik promosi secara 

langsung di SMP maupun melalui media sosial. Oleh sebab itu, Teori 

Relationship Management menjadi teori pendukung analisis dalam penelitian 

ini. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada latar belakang tersebut, 

maka penelitian ini berjudul Marketing Public Relations Penerimaan Peserta 

Didik Baru di Tengah Sistem Zonasi Tahun 2019-2021 (Studi Pada SMAS 

Bina Mulya Gadingrejo).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menarik rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses Marketing Public Relations Penerimaan Peserta Didik 

Baru di Tengah Sistem Zonasi Tahun 2019-2021 (Studi Pada SMAS Bina 

Mulya Gadingrejo) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



 
 
 

10 
 

1. Menganalisis dan menjelaskan proses kegiatan Marketing Public Relations 

Penerimaan Peserta Didik Baru di Tengah Sistem Zonasi Tahun 2019-

2021 (Studi Pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo). 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Setiap karya ilmiah memiliki manfaat yang diharapkan mampu memperluas 

dan memperdalam kajian pada topik tertentu. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah : 

1. Sebagai kajian ilmu komunikasi khususnya mengenai kajian tentang 

proses Marketing Public Relation yang berlandaskan dengan Teori 

Relationship Management. 

2. Memberikan kajian mendalam pada kondisi persaingan sekolah swasta 

pada program Penerimaan Peserta Didik Baru di tengah sistem zonasi 

melalui Marketing Public Relations.  
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2.5. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi atau acuan dalam 

melakukan penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan untuk 

mengetahui hasil - hasil penelitian yang akan dijadikan perbandingan dalam 

penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

1 Judul Symbolic Interaction : Marketing Public Relations In A 

Private        Islamic University (2021). 

 Penulis Tresna Wiwitan 

 Tujuan 

Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis kegiatan dan program Marketing Public 

Relations dari Divisi Hubungan Masyarakat dan 

Pemasaran Universitas Islam Bandung (UNISBA) 

yang efektif dalam menarik minat siswa. 

 Teori Teori interaksi simbolik 

 Metode 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. 

 Hasil 

Penelitian 

Hasil dalam penelitian menunjukan terdapat program 

kegiatan Marketing Public Relations seperti 

presentasi secara langsung dan virtual di beberapa 

sekolah untuk melakukan promosi kampus, 

berpartisipasi dalam pameran pendidikan, 

pemasangan iklan di berbagai media (tv, koran, radio 

dan dan pemanfaatan media sosial. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa kegiatan promosi dengan 

presentasi secara langsung di SMA banyak diminati 

siswa dengan teknik 'tidak menjual' dan memberi 

'pencerahan' kepada siswa untuk mempersiapkan diri 

memasuki perguruan tinggi.   

 Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan penelitian terletak lebih kepada tujuan dan 

teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuan dalam 

penelitian ini menggali makna dari kegiatan yang 
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dilakukan praktisi Marketing Public Relations. 

Sedangkan dalam penelitian peneliti mencoba 

menggali lebih dalam mengenai proses  Marketing 

Public Relations itu sendiri. Selain itu, perbedaan 

penelitian terletak pada penggunaan teori dimana 

pada penelitian sebelumnya menggunakan teori 

interaksi simbolik sedangkan peneliti menggunakan 

teori relationship management.  

 Kontribusi 

Penelitian 

Penelitian Tresna Wiwitan memberikan gambaran 

kepada peneliti tentang bagaimana kegiatan dan 

makna yang diberikan oleh Divisi Hubungan 

Masyarakat dan Pemasaran UNISBA dalam kegiatan 

Marketing Public Relations. 

   

2 Judul Analisis Strategi Marketing Public Relations Dalam 

Repositioning Citra Positif SMK Swasta Di Masa 

Pandemi COVID -19 (2021) 

 Penulis Yunidyawati Azlina 

 Tujuan 

Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

bagaimana strategi Marketing Public Relations 

dengan menggunakan bauran Public Relations atau 

“pencils” of public relations, yaitu suatu strategi 

membina hubungan baik dengan stakeholders yang 

relevan dengan melakukan kegiatan publications, 

events, news,community involvement, identity tools, 

lobbying, social investment. 

 Teori Teori Citra  

 Metode 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis deskriptif. 

 Hasil 

Penelitian 

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Marketing 

Public Relations dengan menggunakan “PENCILS” 

of public relations sebagai usaha merepositioning 

citra SMK swasta di mata asyarakat dapat dterapkan 

dengan dukungan penuh dari seluruh perangkat 

pendidik di SMK swasta tersebut dan juga pihak 

yayasan sebagai lembaga induknya 

 Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan penelitian terletak lebih pada teori yang 

digunakan. Penelitian Azlina menggunakan teori citra 

sedangkan peneliti menggunakan teori relationship 

management.  

 Kontribusi 

Penelitian 

Penelitian Azlina memberikan wawasan mengenai 

pendekatan Marketing Public Relations 

menggunakan “PENCILS”  dalam repositioning citra 

sekolah. 

   

3 Judul Analisis Strategi Marketing Public Relations PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk dalam 

Meningkatkan Pengguna Kartu Brizzi, (2018). 
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 Penulis Muhammad Imron Rosyadi 

 Tujuan 

Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

strategi Marketing Public Relations PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta 

dalam meningkatkan penggunaan kartu BRIZZI.  

 Teori Teori Pemrosesan dan Penerimaan Pesan Little John 

(1996:129). 

 Metode 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. 

 Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi 

Marketing Public Relations dalam meingkatkan 

jumlah pengguna kartu BRIZZI meliputi special 

event, sponsorship, BRIZZI Trans Jogja, Direct 

Presentations, Teler Marketing, Exibition Event, dan 

Strategi Periklanan Bundling serta BRIZZI co-

branding. Kesimpulanya terlihat bahwa terjadi 

peningkatan jumlah pengguna kartu BRIZZI pada 

bulan oktober yang jauh melebihi target. 

 Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan 

perencanaan Marketing Public Relations. Pada 

penelitian Rosyadi, penjelasan mengenai proses 

perencanaan Marketing Public Relations tidak 

berlandaskan pada teori. Sedangkan   dalam 

penelitian yang peneliti mencoba untuk menjelaskan 

secara lebih dalam mengenai proses perencanaan 

melalui proses oprasional Public Relations yang 

dikemukakan oleh Cultip, Center dan Broom. Selain 

itu, perbedaan terletak juga pada teori. Rosyadi 

menggunakan teori pemrosesan dan penerimaan 

pesan sedangkan peneliti menggunakan teori 

Relationship Management.. 

 

 Kontribusi 

Penelitian 

Penelitian Rosyadi memberikan gambaran kepada 

peneliti tentang bagaimana proses perencanaan, 

strategi dan hasil dari Marketing Public Relations 

untuk meningkatkan jumlah pengguna produk dalam 

perusahaan.  

 

 

2.2 Keterkaitan Antara Marketing dan Public Relations  

Pada era ini, kegiatan marketing dapat berjalan secara personal berkat 

kemudahan teknologi atau new media yang mempunyai potensi besar dan 

cepat dalam menjangkau audiens. Pada sisi lainnya, para praktisi ini sadar 

untuk lebih menekankan aspek emosional dan spiritualitas bukan hanya 
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menggunakan pendekatan secara rasional sehingga para klien merasa 

dimanjakan dan dimuliakan. Fenomena ini akhirnya menempatkan praktisi 

marketing dan public relations semakin erat, bahkan terkadang sulit 

membedakan kedua profesi ini karena batasanya yang kabur dan tugasnya 

yang hampir sama (Hifni, 2008).  

 

Cutlip memberikan pemahaman bahwa fungsi pemasaran sebagai fungsi yang 

sama dengan public relations: Marketing is the management function that 

identifies human needs and wants offers product and services to satisfy those 

demands, and causes transactions that deliver product and service exchange 

for something of value to the provider; Pemasaran adalah fungsi Management 

yang mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan manusia, menawarkan 

produk dan jasa untuk memenuhi permintaan tersebut, dan menimbulkan 

transaksi yang membawa produk dan jasa ke dalam pertukaran sesuatu atau 

nilai bagi .allpenyedia (Cutlip et al., 2000) 

 

Sementara itu, Rheinald Kasali (2003) berpendapat bahwa: “marketing 

bergerak pada unit pelayanan dan kepuasan klien untuk memperoleh profit. 

Sedangkan public relations dibutuhkan karena bergerak dalam unit yang 

mengembangkan citra. Sehingga lembaga mendapat keuntungan dan kesan 

yang baik dari masyarakat. 

 

Sebagai sebuah sekolah, SMAS Bina Mulya Gadingrejo tidak terlepas dari 

kegiatan marketing atau promosi sebagai upaya untuk mengajak masyarakat 

agar berkeinginan dan akhirnya memilih untuk bergabung bersama di 

dalamnya.  Namun, sekolah bukan hanya tempat yang memiliki orientasi pada 

keuntungan dan kerugian saja tetapi lebih dari itu sekolah mempunyai tujuan 

yang mulia. Sekolah sebagai wadah pencetak generasi dituntut untuk 

memberikan pelayanan, edukasi dan kontribusi serta menjalin hubungan yang 

baik dengan masyarakat dan Public Relations merupakan bagian yang 

membantu proses terwujudnya tujuan tersebut. Oleh sebab itu, Marketing dan 
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public relations memiliki keterkaitan erat pada SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo. 

 

2.3 Public Relations Sebagai Alat Marketing 

Masuknya public relations ke dalam marketing karena peningkatan 

kebutuhan dan minat konsumen; harga semakin kompetitif, perlu memperluas 

distribusi, banyaknya promosi dari produk dan jasa sejenis. Dalam mengatasi 

masalah penurunan penjualan dan pemasaran, serta menangani promosi lebih 

luas, pihak perusahaan perlu menggunakan strateg-strategi public relations, 

secara kreatif menggunakan news, events, publications, social investment, 

community relations dan kegiatan sejenis lainnya meningkatkan penjualan 

dan pemasaran produk dengan mengungguli para pesaing (Harris,1991:5). 

Public relations menjadi strategis sebagai bagian dari marketing. Terdapat 5 

kegunaan digunakan public relations dalam kegiatan marketing untuk 

mencapai sejumlah sasaran (Soemirat dan Ardianto, 2010). 

1. Membantu perusahaan dan nama produknya agar lebih dikenal. 

2. Membantu mengenalkan produk baru atau peningkatan produk. 

3. Membantu meningkatkan suatu produk lifestyle contohnya 

menyempurnakan pesan iklan dan promosi penjualan dengan menambah 

informasi baru. 

4. Mencari pangsa pasar baru dan memperluas keberadaannya. 

5. Memantapkan semua image (citra) yang positif bagi produk dan 

usahanya. 

 

Pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo, public relations tentu sangat membantu 

proses kegiatan marketing. Dengan adanya public relations pelayanan, jasa 

dan produk di dalamnya akan lebih dikenal oleh masyarakat,membantu 

mengenalkan dan menyebar luaskan program-program unggulan, 

meningkatkan citra sekolah dan menunjukan eksistensinya di tengah 

persaingan anatar sekolah-sekolah lainya.  
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2.4 Konsep Marketing Public Relations 

Konsep-konsep dari marketing kini tidak lagi memfokuskan orientasi 

penjualannya kepada segi “what” dari kuantitas “penjualan” produknya demi 

menjaga kepentingan lembaga untuk memperoleh keuntungan dari segi materi 

yang setinggi-tingginya. , tetapi konsep-konsep marketing tersebut mulai 

memperhatikan segi “how” mengenai pemasaran dengan berorientasi pada 

kepuasan target atau klien. Hal itu terwujud dengan upaya memberikan 

kualitas pelayanan yang utama (service of excellence) mulai dari kiat dan 

teknik promosi penjualan produk yang memadukan kekuatan publisitas 

(pengembangkan kegiatan public relations dengan pendekatan jurnalistik 

dalam menginformasikan produk yang akan dipromosikan) hingga kiat 

pelayanan penjualan lebih lanjut setelah tergabung atau melakukan transaksi 

(after sales services) dan lain sebagainya.  (Hifni, 2008). 

 

Penjelasan di atas menambah pemaham mengenai erat dan pentingnya 

kerja sama antara bidang public relations dan marketing, sehingga 

hubungan keduanya dapat dipahami lebih dalam melalui sebuah konsep 

yang disebut dengan Marketing Public relations.  

 

Konsep mengenai Marketing Public Relations dicetuskan pertama kali 

oleh Thomas L. Haris (1991) dalam bukunya yang berjudul, The 

Marketer’s Guide to Public Relations mendefinisikan Marketing Public 

Relations (MPR) sebagai berikut: “Marketing Public Relations is the 

process of planning executing and evaluating programs that encourage 

purchase and customer satisfaction through credible communication of 

information and impression that identify companies and their products 

with the needs, wants, concern and interests of consumers; marketing 

public relations; Pemasaran melalui hubungan masyarakat (Marketing 

Public Relations) merupakan proses   perencanaan dan pengevaluasian 

program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen 

melalui komunikasi atau penyebaran informasi yang dapat dipercaya  dan 

melalui kesan-kesan yang menghubungkan lembaga dan produknya sesuai 
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dengan kebutuhan, keinginan dan kepentingan para target atau klienya. 

Perlu digaris bawahi pada kata “dapat dipercaya”, hal ini karena   

mengandung konsep kredibilitas yang tinggi dari publisitas yang dilakukan 

public relation. Artinya publisitas yang dilakukan oleh public relations 

harus berdasarkan kenyataan yang ada.  

 

Dalam bukunya yang lain dengan judul Value Added PR, Thomas L.Harris 

(1998) mendefinisikan Marketing Public Relations yaitu: Penggunaan 

strategi dan teknik Public Relations untuk mencapai tujuan dari marketing. 

Tujuan dari Marketing Public Relations adalah untuk mendapatkan 

awareness (kesadaran), stimulate sales (merangsang penjualan), facilitate 

communication (memfasilitasi komunikasi) dan build relationship 

(membangun hubungan) antara klien dan lembaga terhadap produknya. 

Sedangkan fungsi pokok Marketing Public Relations adalah sebagai 

kegiatan komunikasi informasi yang terpercaya, pemberian sponsor event 

yang sesuai serta mendukung kegiata social yang menguntungkan 

masyarakat). 

 

Konvergensi dari fungsi marketing dan Public Relations yang kemudian 

menjadi sebuah konsep yaitu“Marketing Public Relations” tersebut cukup 

efektif dalam membangun brand awareness (pengenalan merek) dan brand 

knowledge (pengetahuan merek). Penggabungan dan pengembangan 

tersebut juga berpotensi untuk memasuki, dan bahkan mendukung bauran 

pemasaran (marketing mix), khususnya unsur “promosi dalam bauran 

tersebut (Ruslan, 2018). 

 

Marketing Public Relations lebih mendekatkan pada lalu lintas two ways 

communications antara brand dengan klienya. Program marketing public 

relations sebagai upaya mengkomunikasikan produk atau jasa melalui 

konsep kreatif yang bertujuan untuk membangun motivasi pembelian dan 

memberikan kepuasan kepada klien (Ali, 2020).  
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SMAS Bina Mulya Gadingrejo memiliki berbagai program-program yang 

dapat digunakan sebagai alat promosi sekolah dalam kegiatan Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB). Proses pengolahan program-program tersebut 

memerlukan kekuatan manajamen komunkasi yang baik seperti dengan 

menggunakan pendekatan MPR. Melalui kegitan MPR maka proses 

kegiatan PPDB akan berjalan dengan lebih maksimal dan mendorong 

tercapainya tujuan sekolah.  

 

2.5 Proses Marketing Public Relations 

Menurut Cutlip dan Center ada empat tahapan proses public relations yang 

dapat diaplikasikan dalam proses Marketing Public Relations yaitu 

Defining Problem, Planning and Programing, Taking Action and 

Communicating, Evaluating The Program (Harris, 1998). 

1. Defining Problem (Definisikan Permasalahan) 

Tahap ini mempunyai tujuan untuk mencari data dan fakta yang ada di 

lapangan untuk mendapatkan dan menetapkan permasalahan oleh  

public relations. Public relations melibatkan diri dalam penelitian dan 

pengumpulan fakta dan data dalam bentuk opini publik, sikap publik 

dan perilaku publik. Key question pada tahap ini adalah “whats 

happening now?” 

2. Planning and Programing (Perencanaan dan Program)  

Setelah mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya dari hasil 

observasi di lapangan public relations lalu membuat langkah-langkah 

atau strategi dengan memuat informasi atau progam pemecahan atau 

pencegahan masalah. Key question pada tahap ini adalah “what should 

we do and why ?” 

3. Taking Action and Communicating (Aksi dan Komunikasi) 

Tahapan ini merupakan implementasi strategi yang telah disusun dan 

ditentukan berdasarkan pada kedua tahap diatas. Dalam tahap ini 

informasi dan program yang termuat dalam strategi tersebut dijelaskan 
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sehingga mampu menimbulkan good impression dan dapat 

mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting atau berpotensi 

untuk memberikan dukungan sepenuhnya. Key question pada tahap ini 

adalah “How do we do say it ?” 

4. Evaluating The Program (Evaluasi Program)  

Tahapan terakhir ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan Marketing Publik 

Relations melalui sebuah kegiatan evaluasi. Tindakan ini akan 

mengukur atas hasil tindakan yang telah dilakukan. Termasuk 

mengevaluasi keefektivitasan dari kegiatan Management dan 

komunikasi yang telah digunakan. Key question pada tahap ini adalah 

“How did we do ?” 

 

Melalui proses perencanaan yang matang, pelaksanaan yang memadai dan 

seluruh kegiatanya dapat di evaluasi, ditambah dengan suatu kegiatan yang 

mampu memberikan kesan-kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan 

dengan identitas lembaga atau produknya sesuai dengan kebutuhan, 

keinginan  dan kepentingan bagi para klienya maka disinalah kegiatan 

marketing public relations dikatakan berhasil (Ali, 2020). 

 

Sekolah merupakan organisasi yang di dalamnya mempunyai bidang-

bidang strategis yang berperan dalam kegiatan komunikasi. Bidang-bidang 

ini dituntu bekerja secara profesional untuk mensukseskan segala program 

yang akan dilaksanakan. Proses MPR dapat dilakukan oleh SMAS Bina 

Mulya Gadingrejo dalam mempersiapkan PPDB. Dengan melakukan 

proses MPR maka akan mendorong kegiatan PPDB di tengah sistem 

zonasi lebih tersistem, terencana dan terlaksanan dengan lebih baik.  

 

2.6 Strategi Marketing Public Relations 

Strategi Marketing Public Relations adalah jalan untuk mencapai tujuan suatu 

perusahaan atau lemabga. Menurut Kotler, Phillip. Keller (2009) dalam 
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bukunya yang berjudul Management Pemasaran, memberikan strategi dalam 

Marketing Public Relations atau three ways strategy, yaitu: 

 

1. Pull Strategy (Menarik) 

Dari sisi Public Relations, pull strategi memiliki potensi dalam 

menarik perhatian klien. Tujuan dari strategi ini adalah membuat target 

mendatangi dan memberikan respon terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan. Upaya yang biasa dilakukan meliputi promosi melalui 

media dan penjualan melalui iklan. Dalam penelitian Zainal, Toni dan 

Wardhani (2021),  menunjukan bahwa penggunaan media sosial dalam 

menjalankan sebuah bisnis dapat meraih simpati dan loyalitas publik 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.  

 

2. Push Strategy (Mendorong) 

Strategi push adalah strategi dalam mendorong dan merangsang 

awareness (kesadaran) dan stimulate sales (merangsang penjualan) 

klien untuk memilih dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 

Salah satu bentuk strategi ini adalah dengan melakukan direct 

marketing atau komunikasi pemasaran secara langsung kepada target 

melalui brand presenter atau sales marketing. Pada penelitian Zainal 

dan Septi (2017), menemukan bahwa strategi pemasaran melalui brand 

presenter dapat mendorong kesadaran dan merangsang penjualan klien 

untuk membeli produk yang ditawarkan. Hal ini terjadi karena brand 

presenter dapat mengemas dan menyampaikan informasi secara 

langsung melalui kesan-kesan yang menarik sehingga perhatian dan 

rasa kepercayaan klien akan meningkat.  

 

3. Pass Strategy (Mempengaruhi) 

Strategi ini bertujuan untuk mempengaruhi, membujuk dan 

menciptakan opini publik yang menguntungkan. Pass Strategy dapat 

dilakukan dengan program kegiatan berbasis kepedulian terhadap 

lingkungan dan masyarakat yang berhubungan dengan lembaga atau 
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perusahan. Melalui kegiatan ini, akan meningkatkan kepercayaan dari 

masyarakat dan meningkatkan citra lembaga atau perusahaan itu 

sendiri.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, ketiga strategi tersebut mempunyai hubungan 

dan menjadi satu kesatuan dalam mendukung pelaksanaan program-program 

Marketing Public Relation. Apabila suatu lembaga dapat melaksanakan ketiga 

strategi di atas maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil 

pelaksanaan program (Suhandang, 2004). 

 

Proses MPR PPDB pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo dapat didukung 

dengan strategi tersebut. Hal ini mengingat SMAS Bina Mulya Gadingrejo 

merupakan sekolah yang mempunyai beragaman program kegiatan yang 

berkaitan dengan ketiga strategi di atas seperti kegiatan iklan melalui media 

sosial, pembuatan banner dan brosur, kegiatan-kegiatan sosial dan 

sebagainya. Penerapan ke tiga strategi di atas pada SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo dapat menjadi pendorong kesuksesan program PPDB di tengah 

sistem zonasi.  

 

2.7 Kegiatan Marketing Public Relations 

Menurut Kotler and Keller (2009) dalam bukunya Management Pemasaran 

terdapat 7 alat utama Marketing Public Relations yakni : publikasi, events, 

pemberian sponsor, berita, kegiatan sosial, pidato, dan media identitas. 

 

1. Events (Acara) 

Public Relations juga mempunyai peran dalam merancang acara tertentu 

yang dipilih dalam jangka waktu, tempat dan obyek tertentu yang secara 

khusus untuk mempengaruhi opini publik, seperti event menyambut hari-

hari besar keagamaan, hari besar nasional atau internasional dan dan 

sebagainya. Biasanya event tersebut ada beberapa jenis. Diantaranya 

sebagai berikut (Ardianto, 2009) : 
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1) Calender events, yang rutin (reguler event) dilaksanakan pada bulan 

tertentu sepanjang tahun. 

2) Special Events, yaitu event yang sifatnya khusus dan dilaksanakan 

pada momen tertentu diluar acara tertentu dari program kerja.  

3) Moment Events yait event atau acara yang bersifat momental atau 

lebih khusus lagi. 

 

Adapun acara khusus tersebut dibagi menjadi product events yaitu event 

yang berorientasi produk dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan 

serta corporate events, yaitu suatu event yang dirancang dan 

diselenggarakan perusahaan dengan nuansa hiburan. Dalam hal ini, maka 

kegiatan event special dari public relations tersebut akan meningkatkan 

pengetahuan (knowledge), kesadaran (awareness), upaya pemenuhan 

selera (pleasure), dan menarik simpati atau empati publik, sehingga 

mampu menumbuhkan saling pengertian bagi kedua belah pihak. 

 

2. Sponsorship (Pensponsoran)  

Suatu lembaga pendidikan juga bisa memasarkan atau mengenalkan 

produk dan jasa mereka dengan mensponsori acara kebudayaan, acara 

perlombaan, acara pendidikan dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi 

kelangsungan lembaga. 

 

3. Public-Service Activities (Kegiatan Sosial) 

Salah satu aspek penting dari public relations adalah tanggung jawab. 

Public relations tidak hanya memikirkan keuntungan materi , tetapi bagi 

perusahaan atau lembaga dapat meningkatkan goodwillnya (niat baik) 

dengan memberikan sumbangsih uang dan waktu untuk hal-hal terpuji 

khusunya di lingkungan sekitar. Sebuah perusahaan atau lembaga perlu 

mendukung kegiatan sosial dalam lingkunganya atau mendonasikan 

uangnya untuk tujuan tertentu sehubungan dengan kegiatan marketing 

yang dijalankan. 
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4. Speeches (Pembicaraan) 

Apabila suatu lembaga pendidikan dapat melakukan pembicaraan di 

forum-forum tertentu yang dihadirkan masyarakat kemudia melakukan 

dialog atas pertanyaan yang ada maka hal ini dapat membangun citra 

lembaga.  

 

5. News (Pemberitaan) 

Selain merancang kegiatan, Public relations juga mempunyai tugas untuk  

mencari atau menciptakan berita yang menguntungkan perusahaan atau 

lembaga, produknya serta klienya. Pembuatan berita memerlukan keahlian 

dalam mengembangkan konsep cerita, melakukan penelitian, serta menulis 

press release. Dalam upaya menciptakan berita melalui press release 

biasanya mengacu teknis penulisan 5W + 1H. Tidak hanya mempersiapkan 

berita, seorang public relations harus membuat media menerima press 

release yang dibuatnya dan membuat konferensi pers serta mengerti 

kebutuhan pers akan cerita yang menarik dan tepat waktu yang ditulis 

dengan baik dan menarik perhatian. 

 

6. Identity Media  (Media Identitas) 

Banyaknya pesaing yang terus tumbuh secara dinamis menuntut perushaan 

atau lembaga untuk menarik perhatian publiknya. Mereka harus 

menciptakan identitas visual dimata publik. Mereka harus menciptakan 

identitas visual dimana publik mudah untuk mengenalinya. Identitas visual 

perusahaan dapat berupa, kartu nama, bentuk bangunan, logo,brosur, kode 

etik berpakaian atau seragam.  

 

7. Publications (Publikasi) 

Salah satu fungsi strategis public relations adalah melakukan kegiatan 

publikasi. Publikasi merupakan salah satu bentuk direct marketing atau 

pemasaran secara langsung kepada publik dengan menyebarkan informasi 

melalui media untuk mendapatkan tanggapan atau transaksi penjualan 

(Morissan dan Wardhani, 2009). Materi yang biasanya dijadikan bahan 
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publikasi meliputi laporan tahunan, brosur, kartu, artikel, materi audio 

visual, newsletter dan majalah perusahaan. 

 

Kegiatan publikasi dinilai mampu membentuk dan mendorong citra 

lembaga dimata publik. Dalam penelitian Martiastiwi, Wardhani, Besar, 

Zainal (2021) menunjukan bahwa kegiatan publikasi yang dilakukan 

sebuah perusahaan melaui media sosial instagram dapat membangun 

brand image. Hal ini terjadi karena kegiatan publikasi telah memberikan 

ruang terbuka untuk berkomunikasi antara perusahaan dan pelanggan. 

Melalui ketersediaan ruang tersebut, perusahaan dapat melakukan 

penjualan secara langsung dan hal ini akan mendorong awareness 

pelanggan terhadap produk dan perusahaan.  

 

Pencapaian SMAS Bina Mulya Gadingrejo selama ini tidak terlepas dari 

beragam kegiatan yang mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat. Setiap 

tahunya SMAS Bina Mulya Gadingrejo mempunyai event atau acara 

dengan berbagai tema, lalu menjalankan kegiata publikasi pada media-

media sosial, pembuiata media identitas, pelaksanan kegiatan sosial, 

kegiatan sosialisasi dan berbagai program lainya yang berkaitan dengan 

alat-alat MPR di atas. Dengan beragamnya program kegiatan tersbut maka 

akan memberikan dampak yang siginifikan terhadap kesuksesan sekolah.  

 

2.8 Marketing Public Relations dalam Lembaga Pendidikan 

Derasnya persaingan antar lembaga pendidikan menuntut praktisi public 

relations atau humas untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan 

program, produk dan jasa lembaganya kepada publik sehingga publik 

dapat memberikan keputusan untuk bergabung dan ikutan berpartisipasi 

dalam mengembangkan lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan tugas 

public relations sebagai bagian yang mendukung tercapainya tujuan 

organisasi dengan menjalin komunikasi dan hubungan kepada publik 

(Effendy, 2009).  
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Selain itu, upaya-upaya menghadapi persaingan ini juga berkaitan erat 

dengan kegiatan marketing. Menurut Indradjaja dan karno dalam Wijaya 

(2012), kegiatan marketing atau pemasaran oleh lembaga pendidikan 

mutlak diperlukan karena hal-hal berikut: 

1. Kita perlu meyakinkan masyarakat dan pelanggan jasa pendidikan 

(siswa, orang tua siswa, dan pihak terkait lainnya) bahwa lembaga 

pendidikan yang kita kelola masih tetap eksis. 

2. Kita perlu meyakinkan masyarakat dan pelanggan jasa pendidikan 

bahwa jasa pendidikan yang kita lakuakan relevan dengan kebutuhan 

mereka. 

3. Kita perlu melakukan pemasaran jasa pendidikan agar jenis jasa 

pendidikan yang kita lakukan dapat dikenal dan dipahami oleh 

masyarakat, terutama pelanggan jasa pendidikan. 

4. Kita perlu melakukan pemasaran jasa pendidikan agar eksistensi 

sekolah tidak ditinggalkan oleh masyarakat dan pelanggan jasa 

pendidikan potensial. 

 

Pada persaingan sekolah di tengah sistem zonasi ini, SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo tentu perlu menujukan eksistensinya. SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo juga perlu menujukan bahwa kehadirnya memiliki peran dan 

fungsi bagi masyarakat khusunya bagi masyarakat Pekon Blitarejo, Pekon 

Condiong Sari dan Pekon Parerejo. Oleh sebab itu, mutlak diperlukan 

sebuah MPR yang dapat membantu mewujudkan hal tersebut.  

 

Oleh sebab itu, praktisi public relations perlu menerapkan konsep 

Marketing Public Relations ini dalam rangka mendorong kesuksesan 

lembaga pendidikan. Ada beberapa faktor yang mendorong 

‘dibutuhkannya’ strategi Marketing Public Relations dalam tatanan baru 

lembaga pendidikan, khususnya dalam era kompetitif sekarang ini. Kotler 

(1993) menyebutkan diantara faktor tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatnya biaya promosi periklanan yang tidak seimbang dengan 
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hasil keuntungan yang diperoleh dan keterbatasan tempat. 

2. Derasnya persaingan dalam promosi dan publikasi baik melalu media 

elektronik maupun cetak dan sebagainya. 

3. Selera publik yang cepat mengalami perubahan dalam waktu relatif 

pendek karena banyaknya pilihan atau substitusi atas produk yang 

ditawarkan di pasaran. 

4. Semakin menurunnya perhatian atau minat publik terhadap tayangan 

iklan, karena pesan dalam iklan yang kini cenderung berlebihan dan 

membosankan perhatian konsumennya. 

 

Dalam proses promosi sekolah SMAS Bina Mulya Gadingrejo tidak hanya 

dapat mengandalakan peran iklan yang ditempel atau di publikasikan pada 

media-media sosial saja. Masyarakat tentu akan jenuh dan tidak akan 

menyerap semua informasi dengan baik. Hal ini karena komunikasi terjadi 

hanya satu arah. Melalui MPR maka proses komunikasi akan dapat berjalan 

melalui two ways communication yang dapat mendorong daya tarik 

masyarakat. Melalui program-program yang dilakukan dengan komunikasi 

dua arah maka masyarakat akan tertarik, mudah paham dan mempunyai 

kesan terhadap SMAS Bina Mulya Gadingrejo.  

 

2.8.1 Peran Marketing Public Relations dalam Lembaga Pendidikan 

Menurut Kotler (1993:268) peranan Marketing Public Relations 

dalam upaya mencapai tujuan utama lembaga pendidikan dalam 

berkompetisi, secara garis besarnya yaitu sebagai berikut :  

1. Menumbuh-kembangkan kesadaran publik terhadap produk, 

program dan jasa yang tengah published. 

2. Membangun kepercayaan publik terhadap citra lembaga 

pendidikan atau manfaat terhadap produk, program dan jasa yang 

ditawarkan. 

3. Mendorong antusiasme melalui suatu artikel sponsor tentang 
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kegunaan dan manfaat suatu produk, program dan jasa. 

4. Menekan biaya produksi iklan komersil, baik di media elektronik 

maupun cetak. 

5. Komitmen untuk meningkatkan kepada publik, termasuk upaya 

mengatasi keluhan-keluhan dan lainnya agar tercapai kepuasan 

klien. 

6. Membantu mengkampanyekan peluncuran produk dan program 

baru sekaligus merencanakan perubahan posisi produk atau 

program yang lama. 

7. Mengkomunikasikan terus menerus media public relations 

tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan 

kepedulian sosial dan lingkungan hidup. 

8. Membina dan mempertahankan citra lembaga pendidikan, produk, 

program dan jasa baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

keseluruhan. 

9. Berupaya secara proaktif dalam menghadapi kejadian yang 

negatif yang mungkin muncul pada masa yang akan datang. 

 

Penerapan MPR pada prorgam PPDB SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo mempunyai peranan penting dalam membangun citra 

sekolah, meningkatkan dan menunjukan niat baik sekolah kepada 

masyarakat, membangun kesadaran bahwa SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo mampu menjadi sebagai sarana tumbuh kembang 

masyarakat di lingkunganya. MPR juga dapat menunjukan dan 

menyebarluaskan pretasi-prestasi yang diraih, menunukan program-

program peduli lingkungan dengan lebih mudah dan efektif.  

 

2.8.2 Keuntungan adanya Marketing Public Relations dalam Lembaga 

Pendidikan 

Dalam buku Ruslan (2018;251) yang berujudul Management Public 

Relations & Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi, terdapat 



 
 
 

29 
 

keuntungan yang diperoleh dari kegiatan Marketing Public Relations 

yaitu : 

1. Pembiayayan publikasi dapat lebih efekif dan efisien 

mengingat semakin tingginya biaya promosi di media massa 

(komersil). 

2. Saling melengkapi (komplementer) dengan promosi 

periklanan. 

3. Dapat meningkatkan kredibilitas dari pesan-pesan yang 

disampaikan melalui public relations sehingga dapat 

menembus situasi yang realatif sulit dijangkau oleh iklan atau 

memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan informasi 

jika disampaikan melalui teknik periklanan yang serba 

terbatas. 

4. Penyampaian informasi melalui iklan mempunyai 

keterbatasan pada ruang (space) dan waktu (timely) yang 

tersedia di media elektronik dan media cetak, oleh karena itu 

penggunaan promosi iklan tersebut harus membeli ruang dan 

waktu siarnya agar pesan atau informasi dapat dimuat atau 

ditayangkan oleh media yang bersangkutan. Sedangkan 

kampanye melalui public relations tidak membeli space 

media agar dapat dimuat di media.  

5. Marketing Public Relations mengandung kekuatan membujuk 

(persuasive approach) dan sekaligus mendidik (educated) 

masyarakat atau publik. 

 

Dengan adanya MPR PPDB pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo 

tentu akan membawa keuntungan baik materi dan pada pelaksanaan 

program. Melalui MPR maka akan terdapat program-program 

berbasis two ways communications yang akan mendorong 

penyampaian pesan kepada masyarakat dan meminimalisir biaya 

pembuatan iklan atau media identitas. Masyarakat akan merasa lebih 

puas dengan pesan yang disampaikan secara langsung dan mampu 
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membujuk dan meningkatkan kesadaran bahawa SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo berdiri untuk membangun masyarakat menjadi lebih 

baik.  

 

2.9 Landasan Teoritis 

2.9.1 Teori Relationship Management  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Relationship Management. Objek kajian dari teori ini yaitu 

mengenai bagaimana  proses meManagement relasi atau 

hubungan antara lembaga dan publiknya, internal maupun 

eksternal, karenanya teori ini juga dikenal sebagai pusat atau inti 

public relations (Ledingham, 2005;Botan & Hazleton, 2006), 

dan mulai muncul pada awal 1980-an.  

 

Pada praktik public relations, komunikasi ditujukan untuk 

menjalin dan menjaga hubungan yang membawa keuntungan 

bagi para peserta komunikasi, lembaga dan publik, sehingga ada 

suatu keseimbangan kepentingan antara keduanya. Karenanya, 

teori ini juga dikenal sebagai teori organization-public 

relationship (OPR) (Ledingham, 2003 & 2005;Phillips, 2006; 

Waters, 2008). Teori merupakan pengembangan teori excellence 

(Pasadeos 2010), yang mempunyai asumsi bahwa pentingnya 

menerapkan faktor etis dalam menjalin relasi publik. Public 

relations disebut etis jika memberikan peluang bagi publik 

dalam menjalin berhubungan dengan lembaga. Sedangkan Teori 

Relationship Management lebih memandang publik sebagai “co-

creators of meaning and interpretation and goals”. (Kriyantono, 

2017: 278). 

 

Teori ini berangkat dari paradigma co-creational yang 

menganggap komunikasi digunakan untuk menstimuli publik 

untuk bersama-sama menciptakan makna (co-creator meaning) 
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dan menekankan membangun relasi dengan semua publik. 

Hubungan atau tindakan yang terjadi antara lembaga dan 

publiknya dapat berdampak bagi kesejahteraan ekonomi, sosial, 

budaya atau politik dari masing-masing pihak (John Ledingham, 

2005: 270). 

 

Teori Relationship Management menempatkan komunikasi 

sebagai alat untuk membangun relasi, dan program dievaluasi 

berdasarkan dampaknya pada relasi antara organisasi dan publik. 

Dalam proses relasi terdapat pertukaran persepsi, atribut, dan 

identitas yang berbeda, antara organisasi dan publik 

dimungkinkan saling memengaruhi. , tetapi proses pertukaran ini 

tetap diimbangi semangat empati, kesepahaman, dan berusaha 

saling menguntungkan. Menurut Ledingham (2005), 

kebersamaan dalam kesepahaman dan mencapai keuntungan 

antara organisasi dan publik dapat menciptakan: relasi jangka 

panjang, persepsi publik yang positif, dukungan publik, loyalitas 

terhadap produk atau jasa, keuntungan kompetitif dibanding 

kompetitif pasar produk yang sama, meningkatkan produktivitas 

dan moralitas karyawan. Sementara itu, strategi yang didesain 

untuk meraih keuntungan bagi organisasi dengan menempatkan 

kepentingan publik di tempat kedua tidak akan bertahan lama. 

(Kriyantono, 2017: 279). 

 

Proses Management untuk membangun relasi mulai dari 

perencanaan, implementasi, hingga evaluasi menurut Teori 

Relationship Management harus berdasarkan beberapa prinsip 

dasar berikut ini: 

1. Fokus utama public relations yaitu membangun relasi. 

2. Relasi yang berhasil jika didasarkan upaya meraih 

keuntungan bagi kedua pihak, lembaga dan publik. 
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3. Organization-public relationship bersifat dinamis sehingga 

selalu berubah setiap saat. 

4. Relasi didorong oleh kebutuhan dan keinginan dari lembaga 

dan publik. Kualitas relasi tergantung pada persepsi 

terhadap tingkatan sejauh mana harapan dapat dipenuhi. 

5. Management Organization-public relationship yang efektif 

akan meningkatkan pemahaman dan keuntungan bagi 

lembaga dan publik. 

6. Keberhasilan Organization-public relationship diukur 

berdasarkan kualitas relasi, bukan produksi dan penyebaran 

pesan. 

7. Komunikasi yaitu alat strategi memanagement relasi, , tetapi 

komunikasi tidak dapat menjaga relasi jangka panjang tanpa 

diiringi perilaku organisasi. 

8. Organization-public relationship dipengaruhi oleh sejarah 

relasi, sifat interaksi, frekuensi pertukaran, dan resiprositas 

(saling timbal balik). 

9. Organization-public relationship dapat dikategorisasikan ke 

dalam beberapa jenis, yaitu relasi personal (interaksi 

personal antara perwakilan organisasi dan anggota publik), 

relasi profesional (interaksi yang terjadi karena alasan-

alasan keprofesionalan), relasi komunitas (relasi yang 

didasarkan persepsi bahwa organisasi mendukung 

kepentingan komunitas), baik bersifat simbolis 

(communication driven) maupun perilaku (program driven). 

10. Penciptaan relasi dapat terjadi dalam berbagai aspek kajian 

dan praktik public relation (Ledingham 2005 dalam 

Kriyantono, 2017: 279). 

Selain itu, untuk mengukur kualitas management relasi yang di 

lakukan public relations dapat dilakukan melalui metode yang 
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ditawarkan oleh Hon & Grunig (Waters, 2008). Metode ini 

berisi empat dimensi, yaitu : 

1. Kepercayaan (trust) 

Dimensi kepercayaan merujuk kepada sejauh mana individu 

dapat bersikap terbuka dan jujur kepada individu lainya. 

Ada tiga dimensi kepercayaan, yaitu : 

1) Intergritas : Kepercayaan bahwa kedua pihak yang 

terlibat relasi bersifat fair. 

2) Reliability : yaitu apakah kedua pihak yang terlibat 

relasi memiliki kesesuaian antara yang diucapkan 

dengan yang dilakukan. 

3) Kompetensi : yaitu apakah kedua pihak memiliki 

kemampuan melakukan apa yang telah mereka katakan. 

2. Komitmen 

Dimensi ini merujuk tingkat dedikasi kepada organisasi dan 

merupakan komponen kunci dari Organization-public 

relationship, karena merupakan hal fundamental bagi sikap 

organisasi kepada publik. 

3. Kepuasan 

Dimensi kepuasan mencangkup pengukuran apakah kedua 

pihak yang terlibat relasi memiliki perasaan positif tentang 

pihak lainya.  

4. Kontrol Kebersamaan 

Dimensi yang mencangkup keseimbangan kekuatan, artinya 

mengevaluasi pihak yang mana memiliki kekuatan atau 

pengaruh terhadap yang lainya. Kekuatan atau pengaruh 

akan muncul pada setiap relasi. Biasanya pihak yang terlibat 

bersikap sensitif jika ada pihak yang menunjukan dan 

menggunakan kekuatan untuk mengontrol relasi.  
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Teori Relationship Management pada dasarnya menjelaskan 

bagaimana hubungan dengan publik dibentuk untuk 

menciptakan kesamaan makna, melakukan hubungan yang 

positif dan saling mendapatkan keuntungan. Penerapan 

Teori Relationship Management pada penelitian ini 

bertujuan untuk menjadikan dasar analisis penelitian dalam 

mengetahui bagaimana proses dan bentuk hubungan yang 

dibangun SMA Bina Mulya Gadingrejo kepada publik 

melalui Strategi Marketing Public Relations. Selain itu, hal 

ini juga didasari oleh beberapa program SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo yang menjalin relasi dengan pihak lain sebagai 

upaya memperluas jaringan komunikasi dan mendorong 

kesuksesan program sekolah.  
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Paradigma Penelitian 

Paradigma adalah cara pandang manusia dalam menafsirkan peristiwa atau 

perilaku orang lain. Denzin dan Lincoln (2005) dalam Kriyantono (2020) 

mendefinisikan paradigma penelitian sebagai “a basic set of belief that 

guide action...it is human constructionn; paradigma merupakan keyakinan 

yang mengandung prinsip-prinsip pokok terhadapa realitas yang kemudian 

mengarahkan cara meriset realitas tersebut.” 

 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang 

memandang realitas itu terbangun dari konstruksi-konstruksi pemaknaan 

dari individu-individu yang beragam. Paradigma ini mengarahkan peneliti 

untuk fokus mengumpulkan data pada eksplorasi meaning (pemaknaan 

realitas) dari individu-individu dengan menggali data yang mendalam 

dengan cara dialogis, seperti menggali motif-motif dan konteks sosial,  

budaya, psikologis, ekonomi yang melatar belakangi individu yang diteliti. 

Kemudian, data di analisis dengan mendialogkan berbagai meaning 

sehingga dapat ditarik simpulan umum (Kriyantono, 2020). 

 

Paradigma kontrukstivis ini menjadi pedoman arah berpikir peneliti dalam 

mencari, menemukan dan menjelaskan makna dari realitas yang telah 

dikonstruksi oleh subjek atau informan penelitian terhadap terhadap 

program Marketing Public Relations Penerimaan Peserta Didik Baru 

Tahun 2019-2021 di Tengah Sistem Zonasi pada SMA Bina Mulya 

Gadingrejo. 
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3.2. Pendekatan dan Strategi Penelitian 

Berdasarkan pada paradigma kontruktivis yang berupaya menggali konstruksi 

sedalam-dalamnya maka, pendekatan penelitian dalam riset ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang berupaya menggali data yang berupa kata-kata atau tulisan-tulisan dari 

subjek dan informan dalam penelitian. Pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini menggunakann strategi deskriptif yaitu, strategi mendeskripsikan data 

secara sistematis, faktual dan akurat dengan berupaya menggali kedalaman 

makna, seperti mengapa realitas itu terjadi, motif-motif pelaku sosial, latar 

belakang yang memengaruhi motif, serta pengaruh konteks-konteks lain 

(Kriyantono, 2020). 

 

Berdasar pemaparan di atas maka, penggunaan pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna dari 

realitas yang dikonstruksi terhadap proses Marketing Public Relations 

Penerimaan Peserta Didik Baru di Tengah Sistem Zonasi pada SMA Bina 

Mulya Gadingrejo Tahun 2019-2021 melalui data berupa kata-kata atau 

tulisan secara deskriptif sistematis. 

 

3.3.Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu, metode riset yang 

menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa 

digunakan untuk meriset, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif 

berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa 

secara sitematis (Kriyantono, 2020). 

 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisi dan menjelasakan secara 

mendalam bagaimana proses kegiatan Marketing Public Relation pada 

program Penerimaan Peserta Didik Baru di tengah sistem zonasi yang 

dilakukan oleh SMA Bina Mulya Gadingrejo melalui berbagai sumber data 

yang di dapat.  
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3.4.Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pokok persoalan yang 

hendak diteliti atau menjadi perhatian dan mengandung penjelasan mengenai 

dimensi-dimensi yang dibahas secara mendalamdan tuntas (Bungin, 2014: 

41). 

 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka, fokus dalam 

penelitian ini mengenai realitas yang dibangun terhadap Marketing Public 

Relations PPDB di tengah sistem zonasi pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo 

dengan menganalisi dan menjelaskan bagaimana proses persiapan, 

perencanaan, pemilihan strategi, pembuatan program, pelaksanaan, dan 

evaluasi kegiatan tersebut. 

 

Selain itu, fokus penelitian ini juga terletak pada waktu pelaksanaan 

Marketing Public Relations yang dilakukan selama tiga tahun terakhir ini 

mulai dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Pertimbangan pemilihan waktu tiga 

tahun terakhir ini karena sistem zonasi tersebut mulai diterapkan pada tahun 

2018. Berdasarkan pengamatan peneliti, dampak sistem zonasi baru dipahami 

dan dirasakan setelahnya. Kegiatan Marekting Public Relations PPDB di 

tengah sistem zonasi yang matang baru terlaksana pada tahun berikutnya. 

Namun, untuk memastikan hal ini perlu dilakukan penelitian lebih dalam. 

 

3.5.Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Bina Mulya 

Gadingrejo yang berlokasi di Jalan  Raya Blitarejo Komplek Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Bina Sejahtera Mandiri, Pekon Blitarejo, 

Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.  

 

3.6.Teknik Pemilihan Informan  

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah sampel , tetapi informan 

karena riset kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil riset. 

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposif yaitu dengan  
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menentukan orang-orang atau subjek penelitian yang memahami langsung 

masalah yang diriset, mempunyai pengalaman langsung atau sebagai pelaku 

dari masalah yang diriset (Kriyantono,2020).  

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua tipe informan yaitu informan 

kunci dan juga informan pendukung. Penggunaan informan pendukung pada 

penelitian ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian pada informan 

utama. Selain itu, informan pendukung juga digunakan untuk memberikan 

penilain atas informan kunci. Adapun kedua informan tersebut, diantaranya 

 

3.6.1. Informan Kunci 

Informan kunci merupakan informan yang membantu sebagai sumber 

informasi penting dan sekaligus gatekeeper yang menghubungkan 

periset dengan informan lainya. Informan kunci dipilih secara sadar 

dan sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah 

ditentukan dari penelitian. Adapun kriteria dari informan kunci yang 

ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang 

bekerja di SMA Bina Mulya Gadingrejo dan memiliki tanggung jawab 

serta hubungan terhadap program MPR PPDB. Informan kunci pada 

penelitian ini telah dipilih beberapa informan yang merupakan praktisi 

Mareketing Public Relations SMA Bina Mulya Gadingrejo  

diantaranya yaitu, 

1) Kepala Sekolah. 

2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.  

3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. 

4) Pembina Ekstrakulikuler PASKIBRA dan Pramuka 

 

3.6.2. Informan Pendukung 

Informan pendukung adalah sumber informasi yang dapat mendukung 

atau memperkuat informasi dari informan kunci. Kriteria informan 

pendukung yaitu orang tua siswa dan siswa-siswi yang tergabung di 

SMA Bina Mulya Gadingrejo tahun pelajaran 2019, 2020, 2021, 
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berkemampuan menyampaikan opini atau persepsinya tentang topik 

yang diriset, mengetahui program kegiatan MPR PPDB dan pihak-

pihak yang menjalin kerjasama dengan SMAS Bina Mulya Gadingrejo 

serta Siswa-siswi SMA lain yang berdomisili di sekitar SMAS Bina 

Mulya Gadingrejo. Berikut adalah daftar Informan pendukung dalam 

penelitian ini  : 

1) Siswa-siswi SMA Bina Mulya Gadingrejo yang aktif dan 

komunikatif 

2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dari SMPN 4 

Gadingrejo. 

3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dari SMPN 16 

Pesawaran. 

4) Kepala Pekon Blitarejo  

5) Orang tua siswa SMAS Bina Mulya Gadingrejo. 

 

3.7.Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2017) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata- kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lainnya. Berkaitan dengan 

hal tersebut, pada penelitian ini peneliti mencari dan mengambil data dari 

beberapa sumber yaitu: 

 

3.7.1. Kata- katadan Tindakan 

Kata- kata dan tindakan informan yang diteliti dan diwawancarai 

merupakan sumber data utama bagi penelitian kualitatif. Sumber data 

utama pada penelitian ini dicatat melalui catatan tertulis, perekaman 

handphone dan juga pengambilan foto sebagai salah satu bukti dalam 

penelitian. 

 

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara berperanserta 

dalam usaha penggabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan 

bertanya yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian. Hal 

tersebut dilakukan dengan sadar dan terarah karena hal tersebut telah 
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direncanakan oleh peneliti dalam proses penelitiannya. Terarah karena 

memang dari berbagai informasi tidak memungkinkan untuk dapat 

menggalinya secara keseluruhan oleh peneliti. Hal tersebut bertujuan 

karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang 

diharapkan dapat tercapai untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

 

Peneliti melakukan wawancara kepada informan kunci yang ada pada 

SMAS Bina Mulya Gadingrejo untuk mendapatkan data kata-kata atau 

jawaban yang kemudian peneliti rekam,catat dan tulis. Peneliti juga 

mewawancarai informan pendukung yang berada di luar sekolah. 

Mulai dari orang tua siswa, pihak-pihak yang melakukan kerjasama 

dengan sekolah, dan masyarakat sekitar unutk membandingkan 

jawaban dari informan kunci. 

 

3.7.2. Sumber Tertulis 

Walaupun bukan menjadi sumber utama, namun sumber tertulis tidak 

dapat diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang 

berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, sumber 

karya ilmiah, sumber arsip, sumber dokumen pribadi dan sumber 

dokumen resmi.  

 

Adapun sumber tertulis pada penelitian ini meliputi Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), buku pedoman 

pelaksanaan PPDB, rancangan program PPDB, surat keputusan 

Kepala Sekolah tentang kepanitiaan  PPDB, laporan pelaksanaan 

program PPDB. 

 

3.7.3. Sumber Foto 

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2017). Foto 

dapat digunakan sebagai sumber karena sifatnya yang dapat 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi- segi subjektif dan hasilnya yang 
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sering dianalisis secara induktif. Sumber foto yang sering digunakan 

pada penelitian kualitatif ialah foto yang berasal dari orang yang 

diteliti dan foto yang dihasilkan oleh peneliti selama proses penelitian. 

 

Sumber foto yang digunakan pada penelitian ini adalah foto yang 

mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Marketing Public Relations 

PPDB di tengah tantangan sistem zonasi pada SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo. Peneliti mengumpulkan hasil dokumentasi dari setiap 

program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019-2021 melalui 

berbagai sumber seperti media sosial dan laporan kegiatan. 

 

3.8.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

tahapan berikut: 

3.8.1. Wawancara Mendalam 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indepth interview) 

adalah suatu cara mengumnpulkan data atau informasi dengan cara 

bertatap muka dengan informan secara langsung agar mendapat data 

yang lengkap dan juga mendalam. Teknik wawancara mendalam ini 

pun bersifat terbuka, dimana wawancara yang dilakukan secara 

terbuka adalah wawancara yang dilakukan dengan informan yang 

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula 

apa maksud dan tujuan dari wawancara tersebut.  

 

Peneliti melakukan kegiatan tatap muka terhadap para informan saat 

melakukan wawancara. Peneliti sebelumnya telah menyusun dan 

menyiapkan pertanyaan yang sudah melewati tahap verifikasi agar 

jawaban yang didapat sesuai dengan topik yang peneliti lakukan. 

Selain itu, peneliti juga telah berupaya melakukan wawancara pada 

situasi dan kondisi yang efektif khusunya saat melakukan wawancara 

di SMAS Bina Mulya Gadingrejo. Informan diberikan penjelasan 
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mengenai maksud dan tujuan wawancara agar informan memberikan 

jawaban yang mendalam sesuai pengalaman mereka. 

 

3.8.2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui 

pengumpulan buku teks, peraturan-peraturan tertulis, iklan, majalah, 

brosur, berita acara, surat keterangan atau keputusan, film, vidio, foto-

foto yang sudah berlalu.  

 

SMAS Bina Mulya Gadingrejo memiliki banyak dokumentasi dari 

setiap program kegiatan. Hal ini dapat ditemukan dalam bentuk foto 

program kerja, foto karya dan prestasi sekolah, vidio, peraturan-

peraturan mengenai topik yang saat sesuai denga topik penelitian ini.  

 

3.9.Teknik Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data adalah proses memilah, mengelompokan dan mengurutkan data 

ke dalam pola atau kategori, dan mendialogkan data dengan kata, baik data 

dalam satu pola atau kategori maupun data antarpola atau kategori sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dilakukan pengujian hipotesis. Sedangkan 

interpretasi data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, 

menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi 

uraian (Kriyantono,2020). 

 

Dalam teknik analisis data, strategi analisis yang peneliti gunakan yaitu 

melalui deskriptif kualitatif dengan menjelaskan dengan kata-kata berbagai 

bentuk data dan makna yang didapat dari hasil wawancara. Kemudian alat 

yang digunakan dalam analis ini yaitu Feeling System. Menurut Wimmer dan 

Domnick (2011) Feeling System yaitu alat analisis data yang mempunyai 

sitem kerja dengan cara membuat kategori-kategori atau domain-domain 

tertentu dari hasil observasi atau wawancara di lapangan. Data-data yang yang 

telah dikategorisasi kemudian diinterpretasi dengan memadukan konsep-

konsep atau teori-teori tertentu. Konsep atau teori ini akan membantu peneliti 



 
 
 

43 
 

dalam memahami perilaku yang diobservasi. Selanjutnya mengenai prosedur 

atau tahapan  analisis data, peneliti menggunakan tahapan analisis data Mile, 

Huberman dan Saldana (2014) sebagai berikut : 

 

3.9.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data sesuai tata 

cara penelitian dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan 

dokumentasi sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan 

data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan 

dalam mencapai tujuan penelitian. 

 

Kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada 

informan kunci, informan pendukung dan SMAS Bina Mulya 

Gadingrejo merupakan tahapan pengumpulan data. 

 

3.9.2. Kondensasi 

Kondensasi data adalah proses pemilihan, fokus, menyederhanakan , 

dan mengubah data lapangan menjadi sebuah paragraf utuh melalui 

transkip wawancara dan dokumentasi. Kondensasi data dilakukan agar 

data yang terkumpul semakin mendalam sehingga tidak lagi 

membutuhkan reduksi data. Menurut Miles, Huberman dan Salada 

(2014) kondensasi data berarti tidak ada data yang terbuang karena 

reduksi data justru melemahkan temuan data dan membuat proses 

analisis tidak berjalan alami. Peneliti dalam analisis data tidak 

melakukan reduksi data sehingga pandangan-pandangan informan 

yang berlawanan dengan informan lainya tetap ditampilkan peneliti 

untuk didialogkan. Selama proses kondensasi data, peneliti menulis 

rangkuman, melakukan codding data, mengembangkan sebuah tema 

dan menghasilkan kategori dari hasil transkip wawancara dengan 

informan.  
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Tahapn ini dilakukan setelah penilti mengumpulkan berbagai data 

yang di dapat dari lapangan. Peneliti melakukan kondensasi data 

dengan mengubah data menjadi sebuah paragraf. Jawaban-jawaban 

dari para informan kunci dan informan pendukung disusun dengan 

memadukan berbagai jawaban baik yang sama ataupun yang berbeda.  

 

3.9.3. Penyajian data  

Tahap selanjutnya adalah penyajian data yaitu data-data yang telah 

dikategorikan lalu disajikan dalam bentuk teks,matrik, atau diagram. 

Penyajian data perlu dibuat untuk menggambarkan suatu hal yang 

terorganisasi sehingga tampilan data membantu menyederhanakan 

informasi dengan menonjolkan simpulan-simpulan. Penyajian data 

dapat membantu peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan dapat 

melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut.  

 

Penyajian data pada penelitian ini dimulai dari penyajian profil 

sekolah, profil informan dan mengkategorikan proses MPR PPDB di 

tengah sistem zonasi pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo tahun 2019-

2021. Data disajikan dengan mendialogkan hasil wawancara informan 

kunci terhadap informan kunci lainya, hasil wawancara informan 

pendukung satu denga informan pendukung lainya. Setelah 

mendeskripsikan dan mendialogakn data-data tersebut kemudian 

dilakukan analisis data menggunakan feeling system untuk 

menemukan bagiamana kontruksi dan makna dari proses MPR PPDB 

di tengah sitem zonasi pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo tahun 

2019-2021. Setelah itu, data diinterpretasikan dengan  memadukan 

konsep-konsep Marketing Public Relations, penelitian terdahulu dan 

teori relationship management. 
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3.9.4. Simpulan atau Verifikasi 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari analisis data yang menekankan 

pada kompetensi dari peneliti untuk membuat simpulan akhir sampai 

data sampai data yang dikumpulkan dirasa cukup dan terpenuhi. 

 

Peneliti membuat simpulan setelah memaparkan hasil analisis dengan 

menarik keseluruhan hasil sesuai dengan rumusan masalah pada 

peneltian ini yaitu menemukan kontruksi dan makna pada proses MPR 

PPDB di tengah sistem zonasi pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo 

tahun 2019-2021. 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Proses Marketing Public Relations Penerimaan Peserta Didik Baru di 

Tengah Sistem Zonasi Pada SMAS Mulya Gadingrejo Tahun 2019-2021 

dilakukan dengan melalui tahap Defining Problem, Planning and 

Programing, Taking Action and Communicating dan Evaluating The 

Program. MPR PPDB di tengah sistem zonasi tahun 2019 merupakan proses 

yang paling produktif dengan hasil yang signifikan. Sedangkan MPR PPDB 

pada tahun 2020 mengalami hal yang berbeda. Pada tahun ini, terjadi 

pandemi COVID-19 yang menyebabkan proses MPR PPDB di tengah sistem 

zonasi mengalami hambatan. Namun, pada tahun 2021 proses MPR PPDB 

mulai pulih dan perlahan dapat berjalan kembali.  

 

Pencapaian atau hasil dari MPR PPDB tiga tahun tersebut juga tidak terlepas 

dari pelaksanaan strategi dan program kegiatan. Strategi MPR PPDB di 

tengah sistem zonasi pada SMAS Bina Mulya Gadingrejo tahun 2019-2021 

terdiri dari Pull Strategy, Push Strategy dan Pass Strategy. Analisis 

penelitian menemukan bahawa terdapat program kegiatan yang signifikan 

pada tahun 2019 yaitu, event dan sponsorship yang mampu menarik 

perhatian informan dan meningkatkan citra sekolah. Lalu publication dan 

identity media yang bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan 

eksistensi sekolah dan speeches yang mampu mendorong awarness 

(kesadaran) masyarakat dan stimulate sales (merangsang penjualan).  

Strategi dan program yang siginifikan pada tahun 2020  yaitu Identity media, 

publications, news, speeches dan public service activities meski. Strategi dan 

program pada tahun 2021 yang siginifikan yaitu, Identity media, 

publications, news dan speeches.  



 
 
 

126 
 

5.2. Saran 

Setelah menguraikan dan mengetahui hasil dan kesimpulan penelitian, 

terdapat saran yang bisa dapat diberikan kepada lingkungan akademis, 

penulis dan kepada lembaga pendidikan. Saran-saran tersebut anatar lain : 

1. Bagi lingkungan akademis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

wawasan, pengetahuan dan kajian literatur terkait proses Marketing 

Public Relations. Khususnya baik peneliti lain di masa yang akan datang 

yang memiliki keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

Marketing Public Relations. Sebaiknya, peneliti selanjutnya 

menggunakan pendekatan program-program MPR dengan menggunakan 

teori lainya. Sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih bervariasi. 

 

2. Sejak diterapkanya sistem zonasi persaingan program PPDB SMAS Bina 

Mulya Gadingrejo semakin ketat dengan sekolah lain ditambah lagi 

dengan adanya dampak dari pandemi yang menghambat pelaksanaan 

program kegiatan. Lalu, mengingat bahwa masyarakat Pekon Blitarejo, 

Parerejo, dan Pekon Condong Sari yang menjadi target program masih 

tergolong dalam masyarakat menengah ke bawah dan masih sedikit 

masyarakat yang memiliki akses telekomunkasi maka sebaiknya tim 

PPDB perlu segera merancang program-program yang lebih kreatif dan 

inovatif serta mudah dijangkau oleh masyarakat.  
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