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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

pembahasan serta analisis bahasan, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: Strategi bauran  pemasaran MI 

Darul Ulum memiliki strategi pemasaran yang meliputi: 

1. produk jasa dengan program-program unggulan yang 

bervariatif kelas unggulan dan program ekstrakulikuler 

seperi program takhasus, memiliki berdasarkan kebutuhan 

masyarakat sekitar. 

2. tarif jasa yang di tawarkan sangat bervariatif berdasarkan 

kemampuan walimurid dengan sistem subsidi silang.  

3. promosi yang dilakuakan dengan berbagai strategi seperti 

melalui media cetak,maupun media online serta tidak 

menutup kemungkinan kerjasama dengan lumni,lembaga 

pendidikan serta instansi yang lain. 

4. lokasi lembaga pendidikan yang strategis,aman dan 

nyaman.  

Adapun faktor pendukung dan penghambat  MI Darul Ulum, 

meliputi: 

1. Produk jasa, meliputi memiliki program-program unggulan 

yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, 

memiliki program tahasus dan ekstrakulikuler yang menonjol 

guna mengembangkan bakat dan minat para siswa.  
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2. Tarif jasa (price), Faktor pendukung dalam tarif jasa antara 

lain: Harga yang terjangkau oleh semua kalangan 

masyarakat, Proses pembayaran dengan sistem subsidi silang 

yang dapat dicicil setiap bulannya. Sedangkan faktor 

penghambat dalam aspek tarif jasa, meliputi: Wali murid 

memilih harga yang paling rendah. Terjadi penunggakan 

proses pembayaran sehingga pelayanan sekolah tidak 

maksimal.  

3. Promosi, Faktor pendukung dalam mempromosikan MI 

Darul Ulum, yaitu: Hubungan kerja sama yang baik dengan 

pihak-pihak terkait untuk pemasangan pamflet, Penggunaan 

strategi pemasaran yang bervariatif, Keterlibatan komite 

sekolah, paguyuban wali murid dan tokoh masyarakat sekitar. 

Faktor penghambat dari kegiatan promosi di MI Darul Ulum, 

meliputi: Adanya jangka waktu yang terbatas dalam 

pemasangan pamflet, Keterbatasan dana sarana pemasaran, 

Penentuan waktu yang tepat dalam menyatukan dan 

berkumpul bersama dengan komite sekolah, paguyuban wali 

murid dan tokoh masyarakat sekitar.  

4. Lokasi, Faktor pendukung mengenai lokasi MI Darul Ulum, 

meliputi: Lokasi yang sangat strategis dapat dijangkau 

transportasi, Jauh dari kebisingan, Lingkungan yang asri, 

sejuk dan bersih. Sedangkan Faktor penghambat dari lokasi 

MI Darul Ulum, meliputi: tidak adanya transportasi umum 
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yang lewat di lokasi, hanya dapat menggunakan transportasi 

ojek dan pribadi. Jarak yang jauh 

B. Saran. 

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya sekolah MI Darul 

Ulum meningkatkan kualitas  bauran pemasaran pendidikan 

berdasarkan saran seperti di bawah ini: 

1. Produk. 

Sebaiknya lembaga pendidikan berinovasi dalam 

pengembangan produk yang lebih menonjol dari lembaga 

pendidikan yang lain, lembaga pelu melakukan komitmen 

(suritauladan) bagi terciptanya tempat yaang nyaman sehingga 

dapat dijadikan suri tauladan bagi para siswa. Sedangka faktor 

penghambat meliputi: guru harus menguasai bahasa inggris 

dan arab dalam pembelajaran di kelas unggulan, Sekolah harus 

menyediakan tenaga pengajar yang berkualifikasi khusus pada 

aspek tahfidz, dan Kelengkapan sarana dan prasarana yang 

belum lengkap untuk mendukung kegiatan ekstarkulikuler 

2. Tarif jasa  

Disiplin dalam pembayaran addministrasi sekolah sehingga 

dapat mempermudah jalannya proses pembelajaran, sekolah 

memberikan penegasan kepada para wali murid yang sering 

terlambat dalam melakukan pembayaran sekolah. 

3. Promosi 

Sebaiknya lembaga pendidikan melaksanakan promosi dengan 

memanfaatkan masjid sebagai sarana pendukung untuk 
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pemasangan pamflet, sekolah mememiliki dana tambahan atau 

mencari para donatur untuk pembuatan brosur atau mmt, 

sehingga tidak terjadi pembengkakan dana pemasaran. 

4. Lokasi  

Sebaiknya sekolah memberikan layanan transportasi antar 

jemput untuk para siswa karena sekolah tidak dapat dijangkau 

oleh transportasi umum,meningkatkan keamanan agar para 

siswa tidak bermain di dekat sungai. 

C. Kata Penutup 

Segala puji milik Allah SWT tuhan semesta Alam yang 

melimpahkan Rahmat, taufik serta hidayah Nya sehingga skripsi 

ini bisa terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa peneliti ini masih jauh sempurna, 

penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan  dan hasil 

yang telah di dapat. 

Kepada semua pihak penulis sangat terimakasih serta 

memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT. semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

pada umumnya. Amin.  

 

 


