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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pandemi Covid-19 yang melanda 

seluru dunia termasuk Indonesia. Penulis meneliti mengenai strategi pemasaran 

sekolah pada masa pandemi Covid-19 diambil sesuai dengan fakta di lapangan. 

Strategi pemasaran sangat diperlukan dalam pemasaran pendidikan karena 

menentukan keeksistensian sekolah di dunia pendidikan yang akan mendatang. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi 

pemasaran sekolah dan penerapan bauran pemasaran pada masa pandemi Covid-

19 di MAN 3 Banjarmasin. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan 

pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Dengan subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan, kurikulum, dan humas. Objek penelitian ini adalah strategi pemasaran 

sekolah pada masa pandemi Covid-19. Analisis data dilakukan dengan menelaah 

semua data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

Hasil penelitian ini yaitu strategi pemasaran sekolah yang dilakukan oleh 

MAN 3 Banjarmasin pada masa pandemi dan sebelum masa pandemi berbeda 

yang mana sebelum masa pandemi MAN 3 Banjarmasin terjun langsung untuk 

memperkenalkan lebih mendalam MAN 3 Banjarmasin dengan cara mengunjungi 

SMP/Tsanawiyah. Oleh sebab itu, MAN 3 Banjarmasin berupaya lebih kreatif dan 

inovatif agar diminati oleh pengguna jasa pendidikan. Bauran pemasaran yang 

diterapkan di MAN 3 Banjarmasin sudah sepenuhnya dilaksanakan dengan tepat 

yang mana menjadikan MAN 3 Banjarmasin merupakan salah satu madrasah yang 

diminati oleh pengguna jasa pendidikan yang terbukti dari jumlah peserta didik 

yang diluluskan dari MAN 3 Banjarmasin berbanding seimbang dengan jumlah 

peserta didik yang menjadi siswa baru. 

 

 

 

 


