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BAB I

PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini urgensi pendidikan di Indonesia menjadi begitu menarik untuk

diperbincangkan, terlebih pada penghujung tahun 2019 hingga saat ini. Mulai dari

perjalanan pemerintah bersama KEMENDIKBUD (Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan) menggubah kurikulum pendidikan hingga sistem Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) menjadi berbasis zonasi. Sistem zonasi mengatur sekolah negeri

untuk menerima peserta didik yang berdomisili terdekat dari sekolah sebanyak 80%,

15% jalur prestasi, dan 5% jalur pindahan.1 Walaupun kebijakan ini diperuntukkan

bagi sekolah negeri namun sekolah swasta pun turut mendapat dampak dari

ditetapkanya kebijakan ini.

1 Goldy F. Darmawan,”Dampak Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Negeri
Bagi Para Guru Dan Siswa”, diakses dari https://rise.smeru.or.id/id/blog/dampak-sistem-zonasi-
penerimaan-peserta-didik-baru-di-sekolah-negeri-bagi-para-guru-dan-siswa, pada tanggal 13 Juli 202,
pukul 22:25.

https://rise.smeru.or.id/id/blog/dampak-sistem-zonasi-penerimaan-peserta-didik-baru-di-sekolah-negeri-bagi-para-guru-dan-siswa
https://rise.smeru.or.id/id/blog/dampak-sistem-zonasi-penerimaan-peserta-didik-baru-di-sekolah-negeri-bagi-para-guru-dan-siswa
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Gambar 1.1.1 Headline Portal Berita Online
Sumber: Portal berita online Gatra.com, AyoSemarang.com,
TribunJateng.com, KabarJateng.id, Serat.id, JatengToday.com.

Untung Cahyono (Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Swasta Kota Semarang),

mengatakan bahwa pada tahun anjaran 2020 terdapat 2 SMA Swasta di Kota

Semarang yang tidak menerima peserta didik baru dan terdapat beberapa sekolah

swasta hanya mampu menjaring 3 sampai 10 peserta didik baru.2 Sistem zonasi

semakin membuat para lulusan Sekolah Menengah Pertama yang domisilinya dekat

dengan gedung SMA negeri semua mendaftar ke SMA negeri tersebut, sementara itu

siswa yang termasuk berprestasi juga mendaftar di SMA negeri.3 Seorang panitia

PPDB di Semarang yang diwawancarai oleh portal berita Tribun Jateng menuturkan

bahwa sistem zonasi memperkecil peluang sekolah swasta mendapatkan peserta didik,

namun di sisi lain tidak bisa dipungkiri sekolah swasta harus menanggung biaya

oprasional sendiri, jika tidak mendapat peserta didik baru maka dapat dipastikan hal

tersebut akan menjadi penghambat dalam pengelolaan sekolah itu sendiri.4

2 Intan Alliva, “Pendaftar Segelintir, Sekolah Swasta Semarang Terancam Tutup”, diakses dari
https://www.gatra.com/detail/news/484314/milenial/pendaftar-segelintir-sekolah-swasta-semarang-
terancam-tutup, pada tanggal 13 Juli 2021, pukul 22:25.
3 Akbar Hari Mukti, “Dampak Sistem Zonasi, Sekolah Swasta Merasa Dirugikan, Jumlah Pendaftar
Berkurang Dari Target”, diakses dari https://jateng.tribunnews.com/2019/07/13/dampak-sistem-zonasi-
sekolah-swasta-merasa-dirugikan-jumlah-pendaftar-berkurang-dari-target?page=2, pada tanggal13 Juli
2021, pukul 22:25.
4 Budi Santoso,“SMA Dan SMK Swasta Di Semarang Terseok-seok Mencari Siswa Baru Hingga
Diskon Pendaftaran”, diakses

https://www.gatra.com/detail/news/484314/milenial/pendaftar-segelintir-sekolah-swasta-semarang-terancam-tutup
https://www.gatra.com/detail/news/484314/milenial/pendaftar-segelintir-sekolah-swasta-semarang-terancam-tutup
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/13/dampak-sistem-zonasi-sekolah-swasta-merasa-dirugikan-jumlah-pendaftar-berkurang-dari-target?page=2
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/13/dampak-sistem-zonasi-sekolah-swasta-merasa-dirugikan-jumlah-pendaftar-berkurang-dari-target?page=2


3

Persaingan tersebut merupakan kenyataan yang tidak terelakkan dan berjalan

semakin ketat sampai saat ini. Berikut merupakan grafik penurunan jumlah peserta

didik SMA swasta di Kota Semarang :

Gambar 1.1. 2 Grafik Jumlah Peserta Didik SMA Swasta Di Kota Semarang
Sumber: Data Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasar pada grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah peserta didik

SMA swasta dari tahun ke tahun terus menurun. Kondisi seperti inilah yang harus

disikapi sekolah-sekolah swasta dengan berbagai tindakan antisipatif untuk

mempertahankan eksistensi ditengah persaingan dan perkembangan berkelanjutan

yang terjadi saat ini.

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal merupakan suatu sistem

yang terbuka, artinya sekolah merupakan lembaga yang tidak pernah lepas dari

darihttps://jateng.tribunnews.com/2020/06/22/smadansmkswastadisemarang-terseok-seok-mencari-
siswa-baru-hingga-diskon-pendaftaran, pada tanggal 26 Juni 2020, pukul 23:06.

https://jateng.tribunnews.com/2020/06/22/sma-dan-smk-swasta-di-semarang-terseok-seok-mencari-siswa-baru-hingga-diskon-pendaftaran
https://jateng.tribunnews.com/2020/06/22/sma-dan-smk-swasta-di-semarang-terseok-seok-mencari-siswa-baru-hingga-diskon-pendaftaran
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pengaruh lingkungan dan masyarakat.5 Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk

menjaga hubungan baik dengan stakeholdernya. Sekolah yang mampu mendapatkan,

mempertahankan dan mengembangkan loyalitas konsumen akan mendapat

kesuksesan jangka panjang. Melihat gejolak yang terjadi pada dunia pendidikan saat

ini, tentunya sekolah swasta membutuhkan ketepatan strategi komunikasi yang dapat

menjadi penghubung antara sekolah dengan lingkunganya agar tetap bertahan

ditengah kompetisi yang sedang terjadi.

Dalam proses penyusunan startegi komunikasi, Public Relations (PR) memiliki

peran yang sangat penting untuk menghadapi gejolak yang terjadi pada dunia

pendidikan saat ini. PR tidak hanya berfokus pada lingkup hubungan internal saja

namun juga hubungan eksternal organisasi. PR adalah fungsi manajemen yang

membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara

organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi

tersebut.6 Bila dilihat dari fungsinya dapat dikatakan PR sekolah swasta banyak

berkontribusi dalam upaya mendapatkan kesuksesan. Secara singkat, PR sekolah

swasta merupakan unit kerja yang mendukung dan bertanggung jawab terhadap

upaya tersebut.

Salah satu upaya yang bisa dan banyak dilakukan oleh PR beserta sekolah

swasta dalam mempromosikan sekolahnya adalah dengan cara membangun branding.

5 Farkhan Pamuji, Tesis: “Manajemen Public Relation Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat
Terhadap Lembaga Pendidikan Di SMA Takhassus Al-Qur’an Kalibeber Wonosobo” (Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga, 2016), hal. 2.
6 Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom. Effective Public RelationsEdisi Kesembilan,
Terj.Tri Wibowo. (Jakarta: Kencana, 2011),hal. 6.
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Branding adalah usaha untuk membentuk dan mengkomunikasikan kepada

masyarakat tentang identitas dan karakter brand tersebut.7 Bukan hanya berbicara

tentang memenangkan hati target pasar supaya memilih suatu brand itu sendiri. Lebih

dari itu, branding berbicara mengenai bagaimana konsumen dapat melihat brand

sebagai satu-satunya yang terbaik dan mampu memberikan solusi bagi konsumennya.

Membangun sebuah merek agar dapat menjadi besar tentu membutuhkan

waktu yang tidak singkat. Google, Amazone, FedEx, Apple, Starbucks, Garuda

Indonesia, Telkom Indonesia dan merek-merek besar lainnya merupakan merek yang

dapat bertahan dan berada di benak masyarakat setelah bertahun-tahun merintis

bisnisnya. Branding sering diidentikkan dengan keberadaan sebuah institusi bisnis

yang berorientasi profit. Namun dalam perkembangannya sudah banyak institusi non

profit seperti organisasi pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan

lembaga pendidikan merasa perlu melakukan upaya branding.8 Dalam hal ini penulis

menarik kesimpulan bahwa hal tersebut dapat menjadi tanda jika sekolah pun

memiliki kesadaran tentang keberadaan branding bukanlah sekedar trend namun

memang didasari oleh kebutuhan untuk bertahan dan eksis dalam persaingan

mendapatkan konsumen dan loyalitasnya, khususnya pada sekolah-sekolah swasta.

Menarik minat calon konsumen dan membangun branding tentulah menjadi

“pekerjaan mutlak” untuk sekolah swasta, dalam hal tersebut PR merupakan bagian

7 Kisna Anggraini, Skripsi: “Analisis Interaksionisme Simbolik Pada Praktik Branding Rumah Sakit
Universitas Airlangga (RSUA)” (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), hal. 22.
8 Yugih Setyanto, Paula T. Anggarina, Anny Valentina. Jurnal: “Branding Yang Dilakukan Humas
Pada Perguruan Tinggi Swasta”(Universitas Tarumanegara,2017), hal. 171.
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penting yang menggerakan prosesnya. Hal tersebut pun dilakukan oleh sekolah

swasta dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan komunikasi intensif dan

mendalam dengan mengedepankan identitas sekolah swasta itu sendiri agar lebih

sukses dan dikenal oleh masyarakat luas. Emotional branding merupakan elemen

penentu yang sangat penting yang membedakan merek yang sukses dengan merek

biasa di pasar.9 Emotional brading menjadi salah satu upaya yang bisa digunakan

oleh PR sekolah swasta untuk mengupayakan kesuksesan. Kemitraan dan komunikasi

merupakan kunci untuk menciptakan emotional branding yang kuat antara brand dan

kosumennya.

Emotional branding didasarkan pada rasa percaya yang unik yang terjalin erat

dengan sebuah audiens.10 Emotional branding adalah sebuah alat untuk menciptakan

dialog pribadi dengan konsumen.11 Dialog pribadi disini memiliki maksud sebuah

komunikasi yang tidak hanya dilakukan satu arah saja dan bagaimana cara pemasar

menjual produk atau jasanya dengan pendekatan yang lebih mendalam dan berbeda

dari pesaingnya. Emotional branding memfokuskan pada aspek yang paling

mendesak dari karakter manusia; keinginan untuk memperoleh kepuasan material,

dan mengalami pemenuhan emosional.12 Emotional branding memberi gambaran

tentang bagaimana pemasar menyentuh pikiran dan emosi konsumennya, dengan

9 Marc Gobe. Emotional Branding, Terj. Bayu Mahendra. (Jakarta: Erlangga, 2005), hal.0.
10 Ibid
11 Ibid., hal. xxvii.
12 Ibid., hal. xviii.
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tujuan menggugah rasa memiliki kosumen terhadap brand. Adanya rasa memiliki

diharapkan dapat merangsang sebuah loyalitas dari konsumen itu sendiri.

Lebih dari sekadar proses atau riset yang dilakukan secara teknis untuk

membangun sebuah emosi terhadap konsumen dan brand, tetapi lebih mengacu pada

hubungan antar manusia. Dalam sektor perdagangan, manusia (konsumen) adalah

bagian paling fundamental. Oleh karena itu, loyalitas pelanggan menjadi salah satu

pendukung sebuah brand untuk dapat terus bertahan ditengah perkembangan pasar

saat ini. Loyalitas adalah manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk

memiliki, mendukung, mendapatkan rasa aman, dan membangun keterikatan serta

menciptakan emotional attachment.13 Loyalitas konsumen merupakan sebuah ukuran

yang lebih dapat diandalkan untuk melakukan prediksi terhadap pertumbuhan

penjualan dan keuangan dalam sebuah bisnis.14

Namun saat ini dimana pasar “tidak mengenal ampun”, loyalitas menjadi hal

yang jauh lebih rumit untuk diciptakan dan dipertahankan dari pada sebelumnya.

Dalam bukunya Jill Griffin menjelaskan korelasi ini akan menjadi sulit diandalkan

saat ini, dengan begitu banyaknya kompetitor. Konsumen bisa saja merasa puas

terhadap produk atau jasa dari merek “X”, namun mereka juga akan lebih mudah

beralih ke produk dari merek “Z” jika mereka menyadari bahwa “rasa puas” yang

ditawarkan jauh lebih besar.

13 Stevani, Angelin, Hatante Samuel. Jurnal: “Pengaruh Customer Value Terhadap Loyalitas
Konsumen Dengan Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening Terhadap Salon Shinjuku”
(Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2015), hal. 1-11.
14 Jill Griffin. Customer LoyaltyEdisi Revisi dan Terbaru, Terj.Dwi Kartini Yahya. (Jakarta: Erlangga,
2003), hal.31.
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Membangun hubungan yang lebih dekat dan mendalam bersama konsumen

merupakan investasi untuk mendapatkan serta mempertahankan loyalitas konsumen.

Strategi yang berhasil dalam membangun loyalitas tidaklah statis. Strategi tersebut

harus selalu diperbarui, ditingkatkan mutunya dan disesuaikan dengan kebutuhan

karena kondisi dan manusia terus berubah.15 Imbalan dari loyalitas bersifat jangka

panjang dan kumulatif.16 Konsumen yang loyal akan menjadi “menguntungan” dari

waktu ke waktu. Di sisi lain konsumen yang loyal, rendah akan sensitifitas harga.17

Menciptakan ketertarikan secara mendalam dan menunjukan apresiasi terhadap

konsumen merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam membangun hubungan

antara sekolah swasta dan konsumen. Sekolah swasta juga harus memberikan

pengalaman emosional yang berkesan dan diinginkan oleh konsumen, agar hubungan

tersebut tidak mudah terputus karena perubahan yang terus terjadi dari segala aspek

kehidupan. Hubungan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan merek yang

mempunyai ikatan emosi guna mewujudkan loyalitas.

Sekolah Nasional Karangturi merupakan salah satu lembaga pendidikan

swasta yang ada di Kota Semarang. Tepat pada tahun 2020 Sekolah Nasional

Karangturi menginjak usia 90 tahun, begitu panjang perjalanan Sekolah Nasional

Karangturi untuk terus berkembang dalam dunia pendidikan dan tetap eksis. Pada

15 Jill Griffin. Customer LoyaltyEdisi Revisi dan Terbaru, Terj.Dwi Kartini Yahya. (Jakarta: Erlangga,
2003), hal.220.
16 Ibid., hal. 11.
17 Cendika Sari, Saarce Elsye Hatane. Jurnal: “Pengaruh Loyalitas Pelanggan Terhadap Profitabilitas
Pada Sebuah Perusahaan Jasa Automitive (PT “X”) di Surabaya” (Surabaya: Universitas Kristen
Petra,2013), hal. 30.
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awal tahun 2020 Sekolah Nasional Karangturi mengadakan sebuah acara reuni akbar

90 tahun. Reuni tersebut dihadiri oleh kurang lebih 5000 IKARI (Ikatan Alumni

Karangturi) dari 15 negara. Sekolah Nasional Karangturi sendiri dapat menjadi besar,

berkat dukungan alumnus yang setia ikut membangun dan membersarkan Sekolah

Nasional Karangturi.

Dalam menempuh pendidikan, jenjang SMA menjadi jenjang yang tentu

penting. Hal ini dikarenakan pada jenjang ini murid dapat menentukan kemana ia

akan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi atau sederajat sesuai minat dan

bakatnya untuk menjadi ahli pada bidangnya kelak. Dalam daftar SMA terbaik di

Indonesia yang dibuat oleh Kemendikbud, SMA Karangturi menjadi salah satu

sekolah swasta yang terdaftar sebagai sekolah dengan indeks integritas tertinggi dan

konsisten selama 6 tahun berturut-turut.18 SMA Karangturi Semarang merupakan

salah satu SMA swasta terbaik yang berkualitas dan bermutu di Kota Semarang. Tak

sekadar mencetak siswa pandai dan berprestasi saja, tetapi SMA Karangturi juga

menitik beratkan pada pendidikan karakter. Terdapat 3 bidang utama yang diterapkan,

salah satunya adalah bidang pengembangan karakter yaitu karakter solidaritas dan

loyalitas terhadap almamater.19

SMA Karangturi menjadi salah satu sekolah yang turut aktif melibatkan peran

orangtua/wali (sebagai konsumen) dan membangun hubungan positif pada prosesnya.

18 Kemendikbud.go.id. “Daftar Sekolah Dengan Rata-rata IIUNTertinggi dan Konsisten Selama 6
Tahun”, diakses dari https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/12/503-daftar-sekolah-dengan-
indeks-integritas-tertinggi--4942-4942, pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 21:00.
19 Sekolah Karangturi. “ProfileKarangturi”, diakses dari
https://www.youtube.com/watch?v=ma0l7EqLCEU&t=930s, pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30.

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/12/503-daftar-sekolah-dengan-indeks-integritas-tertinggi--4942-4942
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/12/503-daftar-sekolah-dengan-indeks-integritas-tertinggi--4942-4942
https://www.youtube.com/watch?v=ma0l7EqLCEU&t=930s
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SMA Karangturi juga turut memberikan perhatian khusus kepada orangtua/wali dari

murid. Perhatian tersebut ditunjukan dengan diadakannya SOKA (Sekolah Orang Tua

Karangturi).20 SOKA merupakan salah satu kegitan yang dilakukan untuk

memberikan pembelajaran pada orangtua terkait pola asuh anak. Selain itu SMA

Karangturi mengajarkan pada muridnya mengenai “Bagaimana bhakti itu bisa

ditunjukan melalui sebuah perilaku yang benar (bagi orangtua).”21, ujar Harjanto

Kusuma Halim, M.Sc selaku Ketua Yayasan Karangturi. Salah satunya diwujudkan

dengan melibatkan orangtua murid dalam kegiatan upacara kelulusan murid SMA

Karangturi. Dalam kegiatan tersebut siswa diwajibkan membasuh kedua kaki

oragtuanya dengan pengharapan mereka bisa merasakan kelelahan dan kepenatan

orangtua untuk mrmbesarkan anak-anaknya.22 Pehatian-perhatian khusus yang

diberikan oleh SMA Karangturi untuk orangtua murid diharapkan dapat membangun

hubungan yang baik antara keduanya.

Berdasar pada hasil penelitan terdahulu dan mengacu pada pertanyaan

penelitian didalamnya, maka penulis tertarik untuk menguji secara empiris dengan

melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Emotional Branding Terhadap Loyalitas

Orang Tua Murid Kelas XII SMA Karangturi Semarang”. Penelitian ini akan melihat

dari sudut pandang ilmu komunikasi.

20 Royce Wijaya.“Gelar Soka, Sekolah Karangturi Mendidik Orang Tua”, diakses dari
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/198925/gelar-soka-sekolah-karangturi-mendidik-orang-tua,
pada tanggal 18 Juni 2020, pukul 23.30.
21 Sekolah Karangturi. “Profile Karangturi”,diakses dari
https://www.youtube.com/watch?v=ma0l7EqLCEU&t=930s, pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 10.30.
22 Ibid

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/198925/gelar-soka-sekolah-karangturi-mendidik-orang-tua
https://www.youtube.com/watch?v=ma0l7EqLCEU&t=930s
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1.2 Rumusan Masalah

Apakah emotional branding berpengaruh terhadap loyalitas orangtua murid

kelas XII SMA Karangturi Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

dari emotional branding terhadap loyalitas orangtua murid kelas XII SMA Karangturi

Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan akademik

bagi pembaca sebagai tambahan, masukan, acuan dan sumber informasi dalam

kajian emotional branding khususnya pada program studi Ilmu Komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam merancang

program-program yang menumbuhkan emotional branding.

B. Menjadi salah satu kontribusi dalam melakukan evaluasi untuk upaya

peningkatan loyalitas pelanggan SMA Karangturi Semarang.

1.5 Lokasi dan Tatakala Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang (SMA Karangturi Semarang).

Berikut merupakan uraian jadwal dan lama waktu penelitian:
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Tabel 1.5. 1 Tata Kala Penelitian

NO KEGIATAN

TAHUN 2020 TAHUN 2021

BULAN
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

1 Penentuan Topik
2 Pembuatan

Proposal
3 Seminar

Proposal
4 Pengumpulan

Data
5 Analisis

Data
6 Penulisan

Laporan
7 Sidang Akhir

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Sistematika penulisan laporan akhir ini terdiri dari lima BAB yang terbagi

dalam:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang yang menjadi alasan

mengapa peneliti mengangkat judul “Pengaruh emotional branding terhadap

loyalitas orangtua murid kelas XII SMA Karangturi Semarang”. Pada bab ini

peneliti juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dalam bidang akademik dan praktis, lokasi dan tata kala penelitian

serta sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu, teori dan kerangka

berfikir yang digunakan untuk mendukung penyusunan penelitian ini.
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BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat uraian mengenai metode penelitian. Peneliti

memaparkan mengenai populasi, teknik sampling, sampel, oprasionalisasi

konsep, hipotesis, teknik pengumpulan data, teknik validitas dan reliabilitas,

dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai semua hasil data yang diperoleh peneliti selama

penelitian berlangsung dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian pada

BAB I dan saran yang diberikan oleh penelti untuk pihak-pihak terkait dalam

penelitian ini.
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