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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya penulisan Modul Pembelajaran Manajemen Pemasaran 

Pendidikan dapat terselesaikan. Modul buku ajar ini ditujukan sebagai panduan dan juga 

sarana penambah pengetahuan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada 

program studi Manajemen Pendidikan Kristen. 

Dengan mendalami pengetahuan tentang manajemen pemasaran pendidikan, para 

pengguna modul pembelajaran ini dalam hal ini mahasiswa akan mampu mengerti 

tentang Pemasaran, Pemasaran Jasa, Manajemen Pemasaran Pendidikan dan Konsep Inti 

Pemasaran Pendidikan. Mampu menganalisa Perbedaan Manajemen Pemasaran dengan 

Manajemen pemasaran jasa dan manajemen pemasaran pendidikan. Mampu memahami 

Bauran Pemasaran Pendidikan. Mampu memahami Strategi Segmentasi, Targeting dan 

Positioning Jasa Pendidikan. Mampu memahami Perilaku Konsumen Jasa Pendidikan. 

Mampu mengidentifikasi Kualitas Jasa dan Nilai Pelanggan Jasa Pendidikan. Mampu 

memahami Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Jasa Pendidikan. Mampu 

mengidentifikasi Marketing Communication Jasa Pendidikan. Dan mampu 

mengidentifikasi Interactive Marketing Jasa Pendidikan. 

Penulis menyadari bahwa modul pembelajaran ini masih jauh dari sempurna dan 

masih banyak kekurangan. Penulis juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu proses penyusun modul pembelajaran ini. Penulis juga tidak lupa memberikan 

apresiasi tak terhingga kepada Ibu Lasmaria Lumbantobing, M.Pd.K (Kaprodi S1 

Manajemen Pendidikan Kristen IAKN Tarutung) yang telah memberikan dukungan 

moral atas upaya penulis menyelesaikan modul pembelajaran ini.  

Akhir kata, semoga modul pembelajaran ini bermanfaat dan dapat memberikan 

kontribusi pada khasanah ilmu pengetahuan, serta membantu upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, baik pada tataran pendidikan maupun tataran praktis. 
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PERTEMUAN I 

DASAR-DASAR PEMASARAN JASA PENDIDIKAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan I ini akan dibahas Dasar-dasar Pemasaran Jasa Pendidikan. 

Pokok Bahasan yang diulas antara lain 1) Pengertian Pasar, Pendidikan, dan 

Pemasaran, serta 2) Pengertian, Tujuan dan Karakteristik Pemasaran Jasa 

Pendidikan. Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan 

mampu memahami dan menguasai Dasar-Dasar Pemasaran Jasa Pendidikan. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan dasar-dasar pemasaran jasa pendidikan. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Pengertian Pasar, Pendidikan dan Pemasaran 

Pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan 

produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan konsumen. 

Pendidikan adalah proses perubahan pola pikir, apresiasi dan pembiasaan 

manusia agar menjadi manusia. Menurut UU No 20 Tahun 2003 menjelaskan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
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diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pemasaran ialah proses transaksional untuk meningkatkan harapan, 

keinginan dan kebutuhan calon konsumen sehingga konsumen menjadi tertarik 

untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan cara mengeluarkan imbalan 

sesuai yang disepakati. Pemasaran juga merupakan suatu proses dan manajerial 

yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan 

produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut 

penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. 

  

2. Pengertian, Tujuan dan Karakteristik Pemasaran Jasa Pendidikan 

Jasa adalah setiap aktivitas maupun manfaat apapun yang ditawarkan oleh 

satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tanpa wujud tetapi dapat 

memberikan nilai tambah bagi pembelinya. Jasa mengandung delapan 

karakteristik, yaitu: 

(1) Jasa tidak dapat disimpan dan dikonsumsi pada saat dihasilkan; 

(2) Jasa tergantung pada waktu 

(3) Jasa bergantung pada tempat 

(4) Konsumen merupakan bagian integral dari proses produksi jasa 

(5) Setiap orang atau apapun yang berhubungan dengan konsumen 

mempunyai andil dalam memberikan peranan; 

(6) Perubahan pada konsep kemanfaatan; 

(7) Karyawan penghubung merupakan bagian dari proses produksi jasa; 

(8) Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena 

produksi jasa terjadi secara real time. 

 

Dalam kaitannya dengan pendidikan, jasa dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan lembaga pendidikan memberikan layanan atau menyampaikan jasa 

pendidikan kepada konsumen dengan cara memuaskannya. Pemasaran jasa 

pendidikan adalah suatu proses menawarkan mutu layanan intelektual dan 

pembentukan watak secara menyeluruh baik menggunakan bantuan produk fisik 
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maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan konsumen (peserta didik). Etika 

pemasaran dalam dunia pendidikan menurut Buchari Alma (2005) adalah 

menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara 

menyeluruh. Hal itu karena pendidikan bersifat komplek, yang dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab, hasil pendidikan mengacu jauh ke depan, 

membina kehidupan warga negara, generasi penerus ilmuan di masa yang akan 

datang. 

Lokrat dalam Wijaya (2012:32) menyatakan tujuan pemasaran jasa 

pendidikan yang SMART memiliki karakteristik yaitu: 

1. Specific (khusus) 

2. Measurable (terukur) 

3. Attainable (dapat dicapai) 

4. Results-oriented (berorientasi pada hasil) 

5. Time related (berkaitan dengan waktu) 

 

Kotler dan Fox dalam Wijaya (2012:16) kemudian mendefinisikan tujuan 

pertama pemasaran jasa pendidikan yaitu: 

1) Memenuhi misi lembaga pendidikan dengan tingkat keberhasilan yang 

besar. 

2) Meningkatkan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. 

3) Meningkatkan keterkaitan terhadap sumber daya pendidikan. 

4) Meningkatkan efisiensi pada aktivitas pemasaran jasa pendidikan. 

 

Jadi, aktivitas pemasaran jasa pendidikan lebih dari aktivitas penjualan, 

periklanan, dan promosi untuk mencapai permintaan jasa pendidikan. 

Pemasaran jasa pendidikan mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a) Tidak berwujud (intangibility), sehingga konsumen tidak dapat melihat, 

mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka 

membelinya. Untuk mengurangi ketidak pastian, maka konsumen mencari 

informasi tentang jasa tersebut. 

b) Tidak terpisahkan (inseparability), jasa tidak dapat dipisahkan dari 

sumbernya yaitu perusahaan jasa tersebut. 
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c) Bervariasi (variability), di mana jasa seringkali berubah-ubah tergantung 

siapa, kapan dan di mana menyajikannya. 

d) Mudah musnah (perishability), jasa tidak dapat dijual pada masa yang 

akan datang. 

 

Dalam dunia pendidikan, bahan baku untuk menghasilkan jasa ialah orang, 

yang memiliki ciri khas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal 

itulah yang menjadikan dasar bahwa pelayanan jasa pendidikan antara satu 

dengan yang lainnya berbeda. Dengan melihat karakteristik tersebut, maka jasa 

pendidikan diterima setelah melakukan interaksi dengan penghubung yang 

sangat dipengaruhi oleh siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal 

itu menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan akan sangat tergantung pada 

siapa, kapan dan dimana proses tersebut terlaksana. 

Siapa, menunjukkan tenaga pendidik dan kependidikan, artinya semakin 

tinggi kualitas dari penyampai pendidikan maka semakin tinggi juga kualitas 

proses pendidikan tersebut. Dimana, merupakan lokasi jasa pendidikan tersebut 

disampaikan, tentu saja hal ini akan mempunyai arti yang luas namun intinya 

adalah lingkungan yang kondusif akan mempengaruhi tinginya kualitas proses 

pendidikan. Kapan, menunjukkan waktu yang paling tepat dilaksanakan proses 

pendidikan sehingga proses tersebut berkualitas 

 

C. RANGKUMAN 

Pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan 

produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan konsumen. 

Pendidikan adalah proses perubahan pola pikir, apresiasi dan pembiasaan manusia 

agar menjadi manusia. Pemasaran ialah proses transaksional untuk meningkatkan 

harapan, keinginan dan kebutuhan calon konsumen sehingga konsumen menjadi 

tertarik untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan cara mengeluarkan 

imbalan sesuai yang disepakati. Pemasaran jasa pendidikan adalah suatu proses 

menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh 

baik menggunakan bantuan produk fisik maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen (peserta didik). Aktivitas pemasaran jasa pendidikan lebih dari aktivitas 
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penjualan, periklanan, dan promosi untuk mencapai permintaan jasa pendidikan. 

Pemasaran jasa pendidikan mempunyai karakteristik 1) Tidak berwujud 

(intangibility), 2) Tidak terpisahkan (inseparability), 3) Bervariasi (variability) dan 

4) Mudah musnah (perishability). 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan Pengertian Pasar, Pendidikan dan Pemasaran? 

2. Jelaskan 8 karakteristik jasa? 

3. Jelaskan tujuan dari pemasaran jasa pendidikan? 

4. Jelaskan karakteristik Pemasaran jasa pendidikan? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 
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dan Kasus. Jakarta: Center for Academic Publishing Service. 
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PERTEMUAN II 

MANAJEMEN PEMASARAN PENDIDIKAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan II ini akan dibahas Manajemen Pemasaran Pendidikan. Pokok 

Bahasan yang diulas antara lain 1) Pengertian, Tujuan dan Fungsi Manajemen 

Pemasaran Pendidikan, serta 2) Konsep Dasar Manajemen Pemasaran Pendidikan. 

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu memahami 

dan menguasai Manajemen Pemasaran Pendidikan. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Manejemen Pemasaran Pendidikan. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Manajemen Pemasaran Pendidikan 

Adapun Pengertian Manajemen Pemasaran Pendidikan adalah Proses 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pengarahan dan pengendalian 

(dalam segala kegiatan pemasaran pendidikan) secara efektif dan efisien untuk 

menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak peserta didik 

secara menyeluruh, melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

Fungsi Manajemen Pemasaran Pendidikan adalah Sebagai langkah 

pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti atau 
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mengimbangi ketatnya persaingan dalam memperoleh pelanggan (customer). 

Jadi, pemasaran pendidikan berguna sebagai suatu langkah dalam 

mengimbangi posisi pendidikan di era persaingan global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1. 

 

Ada beberapa Tujuan Manajemen Pemasaran Pendidikan, yaitu: 

1. Memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga 

pendidikan 

2. Meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga 

pendidikan, 

3. Membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan 

yang lain, 

4. Memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang 

ditawarkan, dan 

5. Menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di 

masyarakat. 
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2. Konsep Dasar Manajemen Pemasaran Pendidikan 

a. Kebutuhan (Needs) 

Dalam konteks pemasaran, kebutuhan adalah sebuah kondisi dimana kita 

merasa kekurangan atas satu barang tertentu dan ada sebuah dorongan 

untuk memenuhinya. Hal ini biasanya dikaitkan dengan barang-barang 

kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan kita akan makan, minum, dan 

pakaian. Jika dikaitkan dengan pemasaran jasa pendidikan, maka 

kebutuhan adalah sebuah kondisi dimana kita merasa perlu terhadap 

sebuah lembaga pendidikan dan harus segera memenuhi kebutuhan 

tersebut. 

 

b. Keinginan (Want) 

Keinginan adalah kebutuhan manusia yang sudah dibentuk oleh budaya 

dan kepribadian individu. Artinya individu mungkin memiliki kebutuhan 

yang sama, seperti pakaian dan minuman, namun individu bisa memiliki 

keinginan yang berbeda kerena sudah ada peranan kepribadian dan budaya. 

Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka setiap individu memiliki 

keinginan untuk memilih lembaga pendidikan yang mereka sukai baik 

berdasarkan tuntutan pribadi maupun budaya, misalnya pilihan antara 

lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama, baik 

negeri maupun swasta. 

 

c. Permintaan 

Permintaan, dalam konteks ilmu pemasaran jasa pendidikan, adalah 

keinginan pelanggan jasa pendidikan yang didukung oleh daya beli 

terhadap lembaga pendidikan. Pelanggan jasa pendidikan memiliki 

keinginan, namun ia belum tentu merupakan demand atas produk jasa 

pendidikan tertentu bila ia tidak memiliki daya atau kemauan untuk 

menjadi pelanggan jasa pendidikan. Oleh sebab itu, sebuah lembaga 

pendidikan yang kreatif akan bertindak lebih jauh lagi dengan 

“menciptakan” permintaan-permintaan baru sehingga pelanggan jasa 
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pendidikan merasa perlu dan harus untuk menjadi peserta didik di lembaga 

pendidikan tersebut. 

 

d. Produk jasa pendidikan 

Produk jasa pendidikan adalah apa saja yang dapat ditawarkan kepada 

pelanggan jasa pendidikan agar dapat diambil manfaatnya dan digunakan, 

sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan jasa 

pendidikan. Kata produk dalam pemasaran jasa pendidikan bukan hanya 

untuk “barang” (objek fisik) saja, tetapi juga berarti pelayanan, orang, 

tempat, organisasi dan ide-ide. 

 

e. Nilai Pelanggan Jasa Pendidikan (Customer Value) 

Nilai pelanggan jasa pendidikan adalah sebuah konsep penting. Orang tua 

peserta didik itu sendiri dapat memberikan sebuah penilaian terhadap 

produk jasa pendidikan yang ditawarkan, penilaian tersebut dapat berupa 

rasa nyaman, bahagia, bangga, dan percaya diri. Untuk mendapatkan hal 

demikian tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta 

didik. Perbandingan antara nilai yang didapatkan dengan biaya total inilah 

yang disebut dengan nilai pelanggan jasa pendidikan. 

 

f. Kepuasan Pelanggan Jasa Pendidikan 

Kepuasan pelanggan jasa pendidikan tergantung sejauh mana manfaat 

sebuah produk jasa pendidikan yang dapat dirasakan (perceived) sesuai 

dengan apa yang diharapkan pelanggan jasa pendidikan. 

 

g. Relationship Marketing 

Relationship marketing merupakan istilah yang erat kaitannya dengan 

meraih dan menjaga kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Kita perlu terus-

menerus menciptakan, menjaga dan memperkuat hubungan dengan 

pelanggan jasa pendidikan. Inilah yang disebut proses hubungan 

pemasaran (relationship marketing). 
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h. Pasar Jasa Pendidikan 

Pasar jasa pendidikan adalah pelanggan pendidikan atau calon pelanggan 

jasa pendidikan yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu 

terhadap sebuah lembaga pendidikan dan mempunyai keinginan untuk 

memuaskan kebutuhannya dengan cara bergabung pada lembaga 

pendidikan tersebut. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus semakin 

kreatif menciptakan permintaan (creating demand) yang artinya lembaga 

pendidikan harus dapat menciptakan pelanggan jasa pendidikan yang baru 

dan tidak hanya mengandalkan pelanggan jasa pendidikan yang sudah ada. 

 

C. RANGKUMAN 

Manajemen Pemasaran Pendidikan adalah Proses perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan/pengarahan dan pengendalian (dalam segala 

kegiatan pemasaran pendidikan) secara efektif dan efisien untuk menawarkan mutu 

layanan intelektual dan pembentukan watak peserta didik secara menyeluruh, 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi Manajemen Pemasaran Pendidikan 

adalah Sebagai langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus 

mengikuti atau mengimbangi ketatnya persaingan dalam memperoleh pelanggan 

(customer). Ada beberapa konsep dasar manajemen pemasaran pendidikan, yaitu: 

Kebutuhan (Needs), Keinginan (Want), Permintaan, Produk jasa pendidikan, Nilai 

Pelanggan Jasa Pendidikan (Customer Value), Kepuasan Pelanggan Jasa 

Pendidikan, Relationship Marketing dan Pasar Jasa Pendidikan. 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian manajemen pemasaran pendidikan? 

2. Jelaskan fungsi dan tujuan manajemen pemasaran pendidikan? 

3. Jelaskan konsep dasar manajemen pemasaran pendidikan? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, Thamrin & Tantri, Francis. 2010. Manajemen Pemasaran. Depok: 

Rajagrafindo Persada. 
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PERTEMUAN III 

BAURAN PEMASARAN / MARKETING MIX 

(PRODUK, HARGA DAN LOKASI JASA PENDIDIKAN) 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan III ini akan dibahas Bauran Pemasaran. Pokok Bahasan yang 

diulas antara lain 1) Pengertian Bauran Pemasaran, serta 2) Produk, Harga dan 

Lokasi Jasa Pendidikan. Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda 

diharapkan mampu memahami dan menguasai Bauran Pemasaran. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Bauran Pemasaran. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Pengertian Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran/Marketing Mix adalah suatu rangkaian dan kumpulan 

variabel pemasaran, yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan, dalam 

usaha dan aktivitas mencapai tujuannya, khususnya tujuan pemasaran, menuju 

target pasar. Dalam kaitannya dengan pendidikan, Bauran Pemasaran dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan lembaga pendidikan memberi layanan atau 

menyampaikan jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara memuaskannya. 

Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan 

manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui 
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penciptaan penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain 

dalam bidang pendidikan. 

Adapun Elemen Bauran Pemasaran, terbagi dua, yaitu 4P dan 7P 

Penerapan bauran pemasaran 7P digunakan dalam pemasaran jasa sedangkan 

untuk pemasaran non-jasa menggunakan bauran pemasaran 4P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Gambar 3.1. Marketing Mix 4P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2. Marketing Mix 7P 
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2. Produk, Harga dan Lokasi Jasa Pendidikan 

b) Produk (Product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar agar 

menarik perhatian, akusisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk dalam konteks jasa 

pendidikan merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pelanggan 

berupa reputasi, prospek dan variasi pilihan, bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya. Produk yang dihasilkan dan ditawarkan harus 

berkualitas. 

Dalam lingkungan pendidikan, produk jasa yang dapat ditawarkan 

adalah jasa layanan akademik seperti kurikulum atau ekstra kurikulum. 

Misal, disamping produk bidang akademik, produsen harus bisa membuat 

produk layanan pendidikan lebih bervariasi seperti kegiatan olahraga, 

kesenian, dan keagamaan, untuk menambah kualitas pendidikan. 

Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya 

membeli fisik dari produk itu saja tetapi membeli manfaat dan nilai dari 

produk tersebut, terutama pada produk jasa yang kita kenal tidak 

menimbulkan beralihnya kepemilikan dari penyedia jasa kepada konsumen. 

Yang termasuk dalam pengertian produk yaitu: 

1. Goods: barang-barang fisik 

2. Service: jasa/pelayanan yang bersifat non fisik, yang menyerupai atau 

tidak menyerupai produk barang fisik 

3. Experiences: pengalaman kegiatan yang dapat dinikmati oleh orang lain 

4. Events: kegiatan atau peristiwa yang dibutuhkan oleh orang banyak 

5. Persons: keahlian atau ketenaran orang lain 

6. Places: tempat atau kota yang memliki keunggulan, keunikan/sejarah 

atau keindahan 

7. Properties: hak kepemilikan bias berupa benda nyata (real estate) atau 

finansial (saham dan obligasi) 

8. Organizations: lemabag atau wadah yang dapat memberikan citra atau 

nilai jual dari suatu produk 
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9. Information: informasi yang dapat diproduksi dan dipasarkan (sekolah, 

universitas, surat kabar) 

10. Ideas: gagasan yang menghasilkan produk yang dinikmati oleh 

konsumen. 

Jadi, dengan kata lain, produk dalam pemasaran jasa pendidikan bukan 

hanya untuk “barang” (objek fisik) saja, tetapi juga berarti pelayanan, 

orang, tempat, organisasi dan ide-ide. 

 

c) Harga (Price) 

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu produk, organisasi 

pendidikan harus menetapkan harga/biaya pendidikan secara tepat. Harga 

merupakan satu-satunya unsur pemasaran yang memberikan pemasukan 

atau pendapatan bagi institusi pendidikan. Disamping itu, harga juga 

merupakan unsur pemasaran yang bersifat fleksibel artinya dapat diubah 

dengan cepat. Harga dalam konteks jasa pendidikan merupakan seluruh 

biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk mendapatkan jasa 

pendidikan yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan. 

Harga/biaya pendidikan dikategorikan sebagai berikut: 

1) Biaya langsung yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik 

berupa pembelian alat-alat pelajaran, saran, biaya transportasi, gaji 

tenaga pendidik, baik yan dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun 

peserta didik itu sendiri. 

2) Biaya tidak langsung, berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk 

biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh peserta didik 

selama belajar. 

3) Biaya total, yaitu jumlah biaya langsung dan tidak langsung untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan kelancaran proses pembelajaran. 

 

Adapun komponen dalam harga jasa pendidikan antara lain mencakup: 

1) uang pendaftaran atau uang pendaftaran ulang setiap semester; 2) uang 

sekolah/kuliah, secara garis besarnya meliputi uang biaya penyelenggaraan 
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pendidikan, juga hal yang berhubungan dengan pembangan dan kegiatan 

pembinaan kegiatan kokurikuler dan ektrakurikuler, seperti uang buku, 

peralatan dan sebgainya per semester; 3) uang sumbangan pembangunan 

gedung, hanya sekali dibayar pada saat diterima di lembaga pendidikan 

yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, pengelola lembaga pendidikan dalam menetapkan 

harga atau biaya pendidikan perlu mempertimbangkan berbagai fasilitas 

yang diberikan, fleksibilitas pembayaran biaya pendidikan dan adanya 

jangka waktu pembayaran yang jelas dalam setiap komponen harga jas 

pendidikan yang harus dibayar. 

 

d) Lokasi (Place) 

Lokasi berkaitan dengan dimana lembaga akan ditempatkan atau 

berdiri. Lokasi sedikit banyak menjadi prefensi calon pelanggan dalam 

menentukan pilihannya. Lokasi yang strategis, nyaman dan mudah 

dijangkau akan menjadi daya tarik tersendiri. 

Pada umumnya para pimpinan lembaga pendidikan sependapat bahwa 

lokasi/tempat letak lembaga yang mudah dicapai kendaraan umum, cukup 

berperan sebagai pertimbangan bagi calon peserta didik untuk memasuki 

lembaga tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan 

lokasi, yaitu: 

1) Akses, yaitu lokasi yang dilalui mudah dijangkau sarana transportasi 

umum 

2) Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal. 

3) Lalu lintas menyangkut dua pertimbangan utama, yaitu: 

a. Banyaknya orang yang berlalu lalang bias memberikan peluang 

besar terjadinya impulse buying, yaitu keputusan pembelian yang 

sering terjadi spontan atau tanpa perencanaan. 

b. Kepadatan dan kemacetan lau lintas bias juga menjadi hambatan. 

4) Tempat parkir yang luas dan nyaman 
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5) Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha 

dikemudian hari. 

6) Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan. 

7) Kompetisi, yaitu lokasi pesaing, dalam menentukan lokasi sebuah 

usaha, perlu dipertimbangkan apakah dijalan atau di daerah tersebut 

telah terdapat bayak usaha sejenis atau tidak. 

 

C. RANGKUMAN 

Bauran pemasaran/Marketing Mix adalah suatu rangkaian dan kumpulan 

variabel pemasaran, yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan, dalam usaha 

dan aktivitas mencapai tujuannya, khususnya tujuan pemasaran, menuju target 

pasar. Dalam kaitannya dengan pendidikan, Bauran Pemasaran dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan lembaga pendidikan memberi layanan atau menyampaikan jasa 

pendidikan kepada konsumen dengan cara memuaskannya. Elemen Bauran 

Pemasaran Pendidikan, terdiri dari 7P, yaitu Product, Price, Place, Promotion, 

People, Process dan Physical Evidence. Produk dalam konteks jasa pendidikan 

merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, 

prospek dan variasi pilihan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Harga dalam konteks jasa pendidikan merupakan seluruh biaya yang 

dikeluarkan oleh peserta didik untuk mendapatkan jasa pendidikan yang ditawarkan 

oleh suatu lembaga pendidikan. Lokasi berkaitan dengan dimana lembaga akan 

ditempatkan atau berdiri. Lokasi sedikit banyak menjadi prefensi calon pelanggan 

dalam menentukan pilihannya. 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian bauran pemasaran? 

2. Sebutkan 7P elemen bauran pemasaran? 

3. Jelaskan pengertian Product, Price dan Place? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 
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PERTEMUAN IV 

BAURAN PEMASARAN / MARKETING MIX 

(PROMOSI, ORANG, PROSES DAN BUKTI FISIK JASA PENDIDIKAN) 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan IV ini akan dibahas Bauran Pemasaran. Pokok Bahasan yang 

diulas antara lain Promosi, Orang, Proses dan Bukti Fisik Jasa Pendidikan. Setelah 

membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu memahami dan 

menguasai Bauran Pemasaran. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Bauran Pemasaran. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

a) Promosi (Promotion) 

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan penjualan produk dipasaran 

yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Promosi bertujuan untuk 

memberikan informasi dan meyakinkan konsumen akan manfaat produk yang 

dihasilkan. Promosi jasa pendidikan merupakan salah satu variabel bauran 

pemasaran jasa pendidikan yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk 

memasarkan produk jasa pendidikan. Aktivitas promosi jasa pendidikan bukan 

hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara lembaga pendidikan dan 

pelanggan jasa pendidikan, tapi juga sebagai alat untuk mempengaruhi 
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pelanggan jasa pendidikan di dalam kegaiatan pembelian atau penggunaan jasa 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Promosi jasa pendidikan 

dapat dilaksanakan melalui proposisi penjualan unik, publisitas jasa pendidikan 

yang efektif dan materi publikasi jasa pendidikan. 

Tujuan utama promosi adalah menginformasikan, memengaruhi dan 

membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannnya. Secara rinci, tujuan promosi dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Informasikan (informing), dapat berupa: menginformasikan kepada 

masyarakat pelanggan jasa pendidikan mengenai keberadaan suatu produk 

baru, memperkenalkan keunggulan-keunggulan produk, menyampaikan 

perubahan harga kepada masyarakat, menginformasikan jasa yang 

disediakan oleh lembaga, meluruskan kesan yang keliru, mengurangi 

ketakutan atau kekhawatiran calon pelanggan dan membangun citra 

lembaga. 

2) Membujuk pelanggan sasaran (persuading), untuk: mengubah persepsi 

pelanggan terhadap atribut produk. 

3) Mengingatkan (reminding), untuk: membuat pelanggan tetap ingat 

walaupun tidak ada kampanye iklan dan menjaga agar ingatan pertama 

pelanggan jatuh pada produk lembaga. 

 

Dalam dunia bisnis, pendidikan termasuk dalam suatu organisasi atau 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Bisnis jasa sangat kompleks, karena 

banyak elemen yang mempengaruhinya, seperti system internal organisasi, 

lingkungan fisik, kontak personal, iklan, tagihan dan pembayaran, komentar dari 

mulut ke mulut dan sebagainya. 

 

b) Orang/Sumber Daya Manusia (People) 

Orang (people) adalah semua pelaku yang memainkan peran dalam 

penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Dalam konteks 

pendidikan adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pelayanan jasa 

pendidikan seperti tata usaha, kepala sekolah/rektor, guru/dosen dan karyawan. 
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Secara umum, people (orang/sumber daya manusia) dalam jasa pendidikan 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Penghubung (contractor), yaitu sumber daya manusia pada bidang jasa 

pendidikan yang menjalankan proses aktivitas pemasaran secara 

konvensional dengan berhubungan langsung dengan pelangga jasa 

pendidikan. Sumber daya manusia yang tergolong sebagai penghung haris 

memiliki kemampuan daya tanggap dalam memenuhi kebutuhan pelanggan 

jasa pendidikan. 

2. Pemodifikasi (modifier), yaitu sumber daya manusia jasa pendidikan yang 

terlibat secara langsung pada aktivitas pemasaran jasa pendidikan. Sumber 

daya manusia yang tergolong sebagai pemodifikasi harus memiliki 

pandangan yang luas mengenai strategi pemsaran jasa pendidikan serta 

keahlian untuk bekerja sama dengan pelanggan jasa pendidikan.  

3. Pemberi Pengaruh (influencer), yaitu sumber daya manusia jasa pendidikan 

yang beriorientasi dan focus pada pelaksanaan strategi pemasaran jasa 

pendidikan. Fungsi dari sumber daya manusia ini salah satunya adalah 

melakukan pengembangan riset pemasaran jasa pendidikan, sehingga 

diharapkan mereka mampu untuk menarik pelanggan serta memahami apa 

yang diinginkan oleh calon pelanggan jasa pendidikan. 

4. Pemisah (isolated), yaitu sumber daya manusia jasa pendidikan yang 

bertugas untuk mengoptimalkan strategi pemasaran jasa pendidikan yang 

dilakukan. Dukungan serta motivasi dari pihak internal lembaga pendidikan 

sangat diperlukan oleh sumber daya manusia ini sebagai stimulus untuk 

mendukung pelaksanaan strategi pemasaran dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan. 

  

c) Proses (Process) 

Proses adalah prosedur atau mekanisme dalam rangkaian aktivitas untuk 

menyampaikan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam konteks jasa pendidikan 

proses adalah proses pendidikan yang mendukung terselanggaranya proses 

kegiatan belajar mengajar guna terbentuknya produk/lulusan yang diinginkan. 

Dengan tercapainya kepuasan pelanggan, diharapkan tingkat loyalitas mereka 
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terhadap perguruan tinggi akan meningkat. Loyalitas peserta didik dapat diukur 

melalui frekuensi mereka mengikuti pembelajaran rutin, memberikan sarana 

yang membangun kepada lemabaga pendidikan, menyarankan orang lain untuk 

menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tersebut, tidak pindah ke lembaga 

pendidikan lain, kebal terhadap daya tarik lembaga pendidikan lain, dan menjaga 

hubungan harmonis dengan lembaga pendidikan. Ada beberapa proses terbaik 

yang harus dilakukan oleh lemabaga pendidikan, yaitu: kebijakan berbasis mutu, 

berorientasi kepada kepuasan pelanggan, efisiensi, friendly campus, business 

and commerce, dll. 

 

d) Bukti Fisik (Physical Evidence) 

Bukti fisik dalam dunia pendidikan adalah lingkungan dimana lembaga 

pendidikan dan peserta didik dapat berinteraksi, meliputi unsur berwujud yang 

mendukung kinerja atau komunikasi pendidikan. Begitu pentingnya bukti fisik 

pada jasa pendidikan demi keberhasilan memberikan pelayanan agar strategi ini 

berjalan efisien, dibutuhkan kesesuaian dengan dengan visi dan misi dari 

lembaga pendidikan tersebut. Dengan kata lain, orientasi perencanaan bukti fisik 

akan memiliki relevansi jika strategi ini sesuai dengan misi lembaga pendidikan 

untuk keberlanjutan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Dalam lingkungan lembaga pendidikan, bentuk bukti fisik berupa 

bangunan gedung beserta sarana dan prasaran yang terdapat didalamnya, 

termasuk bagian dalam dan luar gedung yang terdapat di dalam kampus maupun 

sekolah. Sarana fisik merupakan hal penunjang yang nyata serta dapat 

disesuaikan dengan visi dan misi lembaga pendidikan untuk memengaruhi 

perilaku konsumen memutuskan membeli dan menggunakan produk jasanya. 

Dengan demikiam, bukti fisik (physical evidence) jasa pendidikan adalah 

lingkungan fisik lembaga pendidikan jasa yang diciptakan dan langsung 

berinteraksi dengan konsumen. Untuk memenuhi konsumen, bukti fisik terbagi 

menjadi 3 elemen yang ditunjukkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. Elemen-elemen Bukti Fisik Jasa Pendidikan 

pada Lembaga Pendidikan Sekolah 

Rencana Layanan (Service Scene) 
Aribut Wujud Lainnya 

(Other Tangible Elements) 

Atribut Struktur Luar (External 

Structure) 

- Gedung bangunan bagian luar 

- Pemberian Tanda 

- Tempat Parkir 

- Taman Hijau 

- Keadaan Lingkungan Sekitar 

- Dll 

- Kartu Perpustakaan 

- Kartu siswa 

- Perlengkapan alat tulis 

- Nota 

- Laporan-laporan 

- Seragam Siswa 

- Seragam Guru 

- Fasilitas Interior 

- Peralatan Kantor 

- Pengelolaan Website 

- Dll 

Atribut Struktur Dalam (Internal 

Structure) 

- Gedung bangunan bagian dalam 

- Peralatan 

- Pemberian Tanda 

- Tata Ruang 

- Kualitas/Tempearatur suhu udara 

- Dll 

 

Menurut Curtis (2006), ada 4 unsur bukti fisik yang terdapat dalam jasa 

pendidikan, yaitu sebagai berikut: 

1) Lingkungan (environment), yang termasuk bukti fisik lingkungan adalah 

bentuk bangunan skala besar sampai dengan tampilan bangunan serta 

peralatan-peralatan yang terdapat di dalam kampus/sekolah. 

2) Petunjuk fisik (tangible clues), yang termasuk dalam petunjuk fisik dapat 

berupa dokumen yang merupakan bentuk komunikasi dengan pelanggan jasa 

pendidikan. Dokumen tersebut harus dapat dimengerti maksudnya oleh 

pelanggan jasa pendidikan dan merupakan kunci masyarakat luas dalam 

memahami system pendidikan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan. 

3) Barang-barang Fisik (facilitating goods), barang fisik terkait dengan proses 

perubahan “jasa” ke bentuk “produk” pendidikan. Yang termasuk dalam 

barang-barang fisik adalah seperti ijazah, kualitas lulusan dan lainnya. 

4) Umpan balik dan pengendalian (feedback and control), hal ini terkait dengan 

pemeriksaan dan pengendalian terhadap bukti-bukti fisik dalam jasa 

pendidikan. 
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Bukti fisik diyakini dapat memegang peranan penting untuk memberi 

pengaruh terhadap perilaku dan kepuasan konsumen yang diantaranya khusus 

diperuntukkan bagi peserta didika, orang tua hingga masyarakat. Lebih lanjut, 

melalui bukti fisik, lembaga pendidikan dapat mewujudkan interaksi dengan 

stakeholders dan membangun citra yang berbeda dengan lembaga lainnya. 

 

C. RANGKUMAN 

Promosi jasa pendidikan merupakan salah satu variabel bauran pemasaran jasa 

pendidikan yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memasarkan 

produk jasa pendidikan. Promosi jasa pendidikan dapat dilaksanakan melalui 

proposisi penjualan unik, publisitas jasa pendidikan yang efektif dan materi 

publikasi jasa pendidikan. Orang (people) adalah semua pelaku yang memainkan 

peran dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Dalam 

konteks pendidikan adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pelayanan jasa 

pendidikan seperti tata usaha, kepala sekolah/rektor, guru/dosen dan karyawan. 

Dalam konteks jasa pendidikan proses adalah proses pendidikan yang mendukung 

terselanggaranya proses kegiatan belajar mengajar guna terbentuknya 

produk/lulusan yang diinginkan. Bukti fisik dalam dunia pendidikan adalah 

lingkungan dimana lembaga pendidikan dan peserta didik dapat berinteraksi, 

meliputi unsur berwujud yang mendukung kinerja atau komunikasi pendidikan 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian dan tujuan promosi jasa pendidikan? 

2. Jelaskan pengelompokkan people dalam jasa pendidikan? 

3. Jelaskan pengertian proses dalam konteks jasa pendidikan? 

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bukti fisik dalam konteks jasa pendidikan? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, Thamrin & Tantri, Francis. 2010. Manajemen Pemasaran. Depok: 

Rajagrafindo Persada. 

Alma, Buchari. 2005. Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan. Bandung: Alfabeta 
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Erlangga. 

Kotler, P & Keller, K.L.2006. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Jakarta: Erlangga. 

Sunyoto, Danang & Susanti, Fathonah Eka. 2018. Manajemen Pemasaran Jasa – 

Merencanakan, Mengelola dan Membidik Pasar Jasa. Jakarta: Center for 

Academic Publishing Service. 
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PERTEMUAN V 

STRATEGI PEMASARAN 

(SEGMENTASI) 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan V ini akan dibahas Strategi Pemasaran. Pokok Bahasan yang 

diulas adalah Pengertian Strategi Pemasaran Segmentasi Setelah membaca dan 

mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu memahami dan menguasai 

Strategi Pemasaran Segmentasi. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Strategi Pemasaran Segmentasi. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Strategi Pemasaran Segmentasi (Segmentation) 

Segmentation/Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok 

konsumen yang dibedakan berdasarkan karakteristik serta kebutuhan, karena 

kebutuhan produk yang berbeda. Segmentasi juga dapat diartikan sebagai proses 

pembagian pasar menjadi irisan-irisan konsumen yang khas. Kekhasan tersebut 

dilihat dari kebutuhan atau sifat yang sama Segmentasi perlu dilakukan oleh 

lembaga agar hasil pemasaran yang optimal dapat diperoleh. 

Segmentasi dalam jasa pendidikan mempunyai beberapa variabel, yaitu: 
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a) Segmentasi Demografis 

Segmentasi pasar demografi adalah proses segmentasi pengguna jasa yang 

didasarkan pada beberapa hal diantaranya usia, penghasilan atau pendapatan 

orang tua, pendidikan sebelumnya yang telah ditempuh dan lain-lain. 

Lembaga pendidikan perlu mengidentifikasi pasar jasa pendidikannya 

dalam membidik latar belakang orang tua atau wali calon peserta didik 

sebagai pengguna jas. Karena ini berhubungan dengan biaya yang akan 

dikeluarkan oleh para orang tua atau wali saat peserta didik resmi diterima 

di lembaga pendidikan tersebut. 

 

b) Segmentasi Geografis 

Segmentasi pasar geografis adalah proses segmentasi pengguna jasa 

berdasarkan tempat. Maksudnya adalah pengguna jasa yang tinggal di 

daerah yang sama mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama, namun 

tentu berbeda dengan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa yang tinggal 

di daerah lainnya. Segmentasi geografis ke beberapa wilayah yang 

dilakukan oleh sebah lembaga pendidikan diharapkna mampu mendapatkan 

peserta didik yang berkualitas dari berbagai penjuru. Hal ini dapat membuat 

lembaga pendidikan semakin dikenal diberbagai wilayah, sehingga secara 

tidak langsung segmentasi ini dapat meningkatkan kualitas dan citra positif 

lembaga pendidikan tersebut kepada masyarakat. 

 

c) Segmentasi Psikografis 

Segmentasi pasar psikografis merupakan proses segmentasi pengguna jasa 

didasarkan pada minat peserta didik terhadap program studi atau jurusan 

yang akan dipilih, kegiatan ekstrakurikuler atau unit kegiatan yang akan 

ditekuni, kualitas lulusan yang dihasilkan dan loyalitas atau kesetiaan 

peserta didik terhadap lembaga pendidikan terkait dengan sarana dan 

prasarana serta fasilitas yang ditawrkan dan lain-lain. Pada intinya, 

segmentasi psikografis ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang 

diinginkan oleh para pengguna jasa pendidikan. 
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d) Segmentasi Psikologis 

Segmentasi pasar psikologis adalah proses segmentasi pengguna jasa 

didasarkan pada motivasi peserta didik dalam memilih lembaga pendidikan, 

persepsi, pengetahuan, kepribadian dan sikap peserta didik terhadap 

pendidikannya. Segmentasi psikologis mengharapkan kepada calon peserta 

didiik sebagai pengguna jasa benar-benar mengerti dan memahami tentang 

proses kegiatan belajar mengajar dan input hingga output di sebuah 

lembaga pendidikan yang dipilih. 

 

e) Segmentasi Manfaat 

Segmentasi pasar manfaat adalah proses segmentasi pengguna jasa 

didasarkan pada manfaat yang diterima dari sisi pelayanan dan kualitas 

yang diberikan lembaga pendidikan kepada peserta didik. Segmentasi 

manfaat dapat dirasakan oleh peserta didik sebagai pengguna jasa dengan 

cara lembaga pendidikan memberikan layanan berupa fasilitas yang 

memadai, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. 

  

Terdapat 5 keuntungan yang dapat diperoleh dengan melalukan segmentasi 

pasar, yaitu: 

a) Produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dapat didesain 

b) Pasar dapat dianalisis 

c) Peluang dapat ditemukan 

d) Posisi superior dan kompetitif dapat dikuasai 

e) Strategi komunikasi yang efektif dan efisien dapat ditentukan 

 

Syarat-syarat Segmentasi Pasar yang baik, yaitu: 

1) Segmen tersebut cukup besar dan potensial 

2) Ada daya belinya 

3) Dapat dibedakan dengan segmen lainnya 

4) Dapat mengetahui ada atau tidak pesaing lain yang menguasai segmen itu 

5) Pasar dapat dijangkau baik secara fisik maupun non fisik 
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Dapat dikatakan bahwa segmentasi (segmentation) pasar merupakan salah 

satu kunci keberhasilan lembaga pendidikan yang bergantung pada pengguna 

jasanya. Segmentasi yang dilakukan dapat membantu lembaga pendidikan 

mejadi penyedia jasa pendidikan yang berkualitas. Proses segmentasi yang baik 

dan tertata rapi akan mampu membuat lembaga pendidikan memenangkan 

persaingan di dunia jas pendidikan. 

 

C. RANGKUMAN 

Segmentation/Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok 

konsumen yang dibedakan berdasarkan karakteristik serta kebutuhan, karena 

kebutuhan produk yang berbeda. Segmentasi dalam jasa pendidikan mempunyai 

beberapa variabel, yaitu Segmentasi Demografis, Segmentasi Geografis, Segmentasi 

Psikografis, Segmentasi Psikologis dan Segmentasi Manfaat. 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian segmentasi? 

2. Sebutkan dan jelaskan variabel segmentasi? 

3. Jelaskan 5 keuntungan melakukan segmentasi pasar serta persyaratan segmentasi 

pasar yang baik? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Arifudin, Opan, et.al. 2020. Manajemen Pemasaran Pendidikan. Bandung: Widina 

Bhakti Persada 

Kotler, P & Armstrong, G. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12. Jakarta: 

Erlangga. 

Kotler, P & Keller, K.L.2006. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Jakarta: Erlangga. 

Sunyoto, Danang & Susanti, Fathonah Eka. 2018. Manajemen Pemasaran Jasa – 

Merencanakan, Mengelola dan Membidik Pasar Jasa. Jakarta: Center for 

Academic Publishing Service. 

Tjiptono, Fandy. 2017. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Penerbit Andi. 
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PERTEMUAN VI 

STRATEGI PEMASARAN 

(TARGETING) 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan VI ini akan dibahas Strategi Pemasaran. Pokok Bahasan yang 

diulas adalah Pengertian Strategi Pemasaran Targeting. Setelah membaca dan 

mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu memahami dan menguasai 

Strategi Pemasaran Targeting. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Strategi Pemasaran Targeting. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Strategi Pemasaran Targeting 

Targeting adalah tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok 

yang diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa diantaranya 

sebagai calon pasar sasaran dengan potensi yang paling besar. 

Dalam memilih Pasar Sasaran yang optimal, perlu diperhatikan beberapa 

kriteria berikut ini: 

a) Responsif 

Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program-program 

pemasaran yang dikembangkan. Langkah ini harus diawali dengan studi 
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segmentasi yang jelas karena resiko yang besar akan ditanggung produsen 

tanpa pasar yang jelas. 

 

b) Potensi Penjualan 

Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, semakin 

besar nilainya. Besarnya pasar sasaran tidak hanya ditentukan oleh jumlah 

populasi, tetapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk 

tersebut. 

 

c) Pertumbuhan yang memadai 

Pasar tidak dapat berkembang dengan instan. Titik pendewasaannya akan 

tercapai dimulai dari pasar yang tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya 

bergerak tumbuh dengan cepat. 

 

d) Jangkauan Media 

Media yang dipilih oleh pemasar harus tepat untuk mempromosikan dan 

memperkenalkan produknya agar pasar sasaran dapat dicapai dengan 

optimal. 

 

Lembaga pendidikan dapat mempertimbangkan 5 pola pasar sasaran jasa 

pendidikan, yaitu: 

a) Konsentrasi Pada Segmen Pasar Tunggal (Simple Segment Concentration) 

Lembaga pendidikan memilih berkonsentrasi pada satu segmen pasar jasa 

pendidikan karena lembaga pendidika memilki dana terbatas dan hanya 

mampu melakukan operasi pada satu segmen pasar pendidikan. 

 

b) Spesialisasi Yang Selektif (Selective Specialization) 

Lembaga pendidikan memilih sejumlah segmen pasar jasa pendidikan yang 

menarik, sehingga sesuai dengan tujuan dan sumber daya pendidikan. 

 

c) Spesialisasi Produk Jasa Pendidikan (Product Specialization) 
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Lembaga pendidikan berkonsentrasi dalam menciptakan produk jasa 

pendidikan tertentu, sehingga produk jasa pendidikan yang diciptakan dapat 

ditawarkan pada sejumlah kelompok pelanggan jasa pendidikan. 

 

d) Spesialisasi Pasar Jasa Pendidikan (Market Specialization) 

Lembaga pendidikan berkonsentrasi dalam melayani banyak kebutuhan dari 

suatu kelompok pelanggan pendidikan. 

 

e) Cakupan Seluruh Pasar Jasa Pendidikan (Full Market Coverage) 

Lembaga pendidikan berupaya melayani seluruh pelanggan pendidikan 

degan semua produk jasa pendidikan yang mungkin mereka butuhkan. 

 

C. RANGKUMAN 

Targeting adalah tindakan mengevaluasi dan membandingkan kelompok yang 

diidentifikasi dan kemudian memilih satu atau beberapa diantaranya sebagai calon 

pasar sasaran dengan potensi yang paling besar. Dalam memilih Pasar Sasaran 

(Targeting) yang optimal, perlu diperhatikan beberapa kriteria, yaitu Responsif, 

Potensi Penjualan, Pertumbuhan yang memadai dan Jangkauan Media. 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian strategi Targeting? 

2. Jelaskan kriteria Pasar Sasaran (Targeting) yang optimal? 

3. Sebutkan dan jelaskan 5 pola pasar sasaran (Targeting) jasa pendidikan? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Arifudin, Opan, et.al. 2020. Manajemen Pemasaran Pendidikan. Bandung: Widina 

Bhakti Persada 

Kotler, P & Armstrong, G. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12. Jakarta: 

Erlangga. 

Kotler, P & Keller, K.L.2006. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Jakarta: Erlangga. 
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Academic Publishing Service. 

Tjiptono, Fandy. 2017. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Penerbit Andi. 
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PERTEMUAN VII 

STRATEGI PEMASARAN 

(POSITIONING) 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan VII ini akan dibahas Strategi Pemasaran. Pokok Bahasan yang 

diulas adalah Pengertian Strategi Pemasaran Positioning. Setelah membaca dan 

mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu memahami dan menguasai 

Strategi Pemasaran Positioning. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Strategi Pemasaran Positioning. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Strategi Pemasaran Positioning 

Positioning adalah bentuk dari strategi komunikasi untuk memasuki 

jendela otak konsumen agar produk dan merek yang ditawarkan memiliki arti 

tertentu, yang dalam berbagai sisi menggambarkan keunggulan terhadap produk 

atau merek dalam hubungan asosiatif. Positioning atau pemosisian berkaitan 

dengan cara pihak lembaga pendidikan memposisikan keberadaannya dalam 

memberikan jasa berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengembangkan 

Positioning, yaitu: 
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a) Positioning berdasarkan perbedaan Produk 

Letak perbedaan produk terhadap pesaing (Unique Product Feature) 

dapat ditunjukkan oleh pemasar kepada pasranya. Cara ini dapat dilakukan 

oleh produsen yang menghasilkan produk prioritas, namun cara ini 

memiliki kelemahan yakni perbedaan yang ditonjolkan mudah ditiru oleh 

pesaing. 

b) Positioning berdasarkan perbedaan Manfaat 

Manfaat produk dapat ditonjolkan sebagai positioning. Bentuk 

manfaat yang bisa ditonjolkan diantaranya waktu, kejelasan, kemudahan, 

kenikmatan, kejujuran, murah dan jaminan. Manfaat bisa bersifat 

ekonomis, dalam artian murah dan wajar serta disesuaikan dengan 

kualitasnya. Manfaat juga bisa bersifat fisik seperti tahan lama, bagus dan 

enak dilihat. 

c) Positioning berdasarkan Pemakaian 

Yang dapat ditonjolkan dalam positioning ini adalah pemakaian dari 

produk itu. 

d) Positioning berdasarkan Kategori Produk 

Positioning ini biasanya dilakukan oleh produk baru yang 

diluncurkan dalam suatu kategori produk. 

e) Positioning kepada Pesaing 

Dalam periklanan modern, positioning berdasarkan pesaing adalah 

hal yang biasa. Imajinasi berupa benda, situasi dan tempat dapat digunakan 

oleh pemasar untuk mengembangkan produknya. 

f) Positioning berdasarkan Masalah 

Positioning ini diperuntukkan bagi produk atau jasa baru yang belum 

dikenal. Produk baru biasanya diciptakan untuk memberi solusi kepada 

konsumennya. Masalah yang dirasakan oleh konsumen dipelajari lebih 

lanjut oleh pemasar, kemudian pemasar dapat memposisikan produknya 

untuk memecahkan masalah tersebut. 

 

Positioning atau pemosisian dapat menjadikan lembaga pendidikan 

memiliki karakteristik dan pembeda (diferensiasi) produk dan jasa yang nyata, 
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sehingga memudahkan pengguna jasa pendidikan menentukan jasa pendidikan 

yang akan digelutinya. Unsur pembeda dapat ditemukan dalam banyak hal. 

Unsur-unsur pembeda tersebut adalah: 

1) Produk Jasa Pendidikan, yaitu aspek perbedaan yang dapat ditemukan 

dalam sebuah produk jasa pendidikan bisa berupa bentuk, fitur, kinerja, 

kesesuaian (kurikulum: kesenian, teknologi informasi dan olah raga), daya 

tahan dan lain-lain. 

2) Pelayanan, yaitu perbedaan dalam hal melayani pelanggan jasa pendidikan. 

Artinya, kesediaan dalam hal memberikan pelayanan yang seoptimal 

mungkin kepada pelanggan jasa pendidikan. Pelayanan dapat berupa 

tawaran, bantuan terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan jasa 

pendidikan yang mempunyai keluhan. 

3) Saluran, yaitu kemudahan dalam mengakses informasi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan produk jasa pendidikan dan organisassi, misalnya 

keamanan dan kenyamanan dalam akses menuju lokasi. 

4) Citra (Image), yaitu cara masyarakat mempersepsikan produk jasa 

pendidikan yang ditawarkan. Misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan rutin, sehingga image yang terlihat oleh masyarakat bahwa 

lembaga pendidikan tersebut juga mengedepankan agama selain pendidikan 

umum. 

5) Karyawan, yaitu lebih mengedepankan aspek kompetensi karyawannya, 

misalnya pada sebuah lembaga pendidikan lebih mengedepankan staf 

pengajar yang memiliki kualifikasi minimal tingkat S2. 

 

Positioning merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga 

pendidikan. Lembaga pendidikan bisa memposisikan jasa pendidikannya seperti 

pada bidang akademik. Hal ini bisa dikaitkan dengan segmentasi dari lembaga 

pendidikan yang membidik peserta didik berprestasi dalam bidang akademik 

untuk dipersiapkan dalam menjuarai berbagai kompetensi seperti olimpiade 

sains. 

Positioning juga dapat mengarah kepada visi dari lembaga pendidikan. 

Misalnya, peserta didik yang akan diterima dipersiapkan untuk menjadi sumber 
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daya manusia yang unggul, terampil dalam pengembangan hard skill dan soft 

skill serta memiliki kepribadian yang baik. 

 

C. RANGKUMAN 

Positioning adalah bentuk dari strategi komunikasi untuk memasuki jendela 

otak konsumen agar produk dan merek yang ditawarkan memiliki arti tertentu, yang 

dalam berbagai sisi menggambarkan keunggulan terhadap produk atau merek dalam 

hubungan asosiatif. Positioning atau pemosisian berkaitan dengan cara pihak 

lembaga pendidikan memposisikan keberadaannya dalam memberikan jasa berbeda 

dengan lembaga pendidikan lainnya. Positioning atau pemosisian dapat menjadikan 

lembaga pendidikan memiliki karakteristik dan pembeda (diferensiasi) produk dan 

jasa yang nyata, sehingga memudahkan pengguna jasa pendidikan menentukan jasa 

pendidikan yang akan digelutinya. Unsur pembeda dapat ditemukan dalam banyak 

hal. Unsur-unsur pembeda tersebut adalah Produk Jasa Pendidikan, Pelayanan, 

Saluran, Citra (Image) dan Karyawan. 

 

D. EVALUASI 

2. Jelaskan pengertian Positioning? 

3. Jelaskan cara mengembangkan Positioning? 

4. Positioning atau pemosisian dapat menjadikan lembaga pendidikan memiliki 

karakteristik dan pembeda (diferensiasi) produk dan jasa yang nyata. Jelaskan 

unsur-unsur pembeda tersebut? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Arifudin, Opan, et.al. 2020. Manajemen Pemasaran Pendidikan. Bandung: Widina 

Bhakti Persada 

Kotler, P & Armstrong, G. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12. Jakarta: 

Erlangga. 

Kotler, P & Keller, K.L.2006. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Jakarta: Erlangga. 

Sunyoto, Danang & Susanti, Fathonah Eka. 2018. Manajemen Pemasaran Jasa – 

Merencanakan, Mengelola dan Membidik Pasar Jasa. Jakarta: Center for 

Academic Publishing Service. 
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PERTEMUAN VIII 

PERILAKU KONSUMEN JASA PENDIDIKAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan VIII ini akan dibahas Perilaku Konsumen Jasa Pendidikan. 

Pokok Bahasan yang diulas antara lain 1) Konsep Perilaku Konsumen Jasa 

Pendidikan, 2) Ciri-ciri Perilaku Konsumen Jasa Pendidikan, 3) Model Perilaku 

Konsumen Jasa Pendidikan dan 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku 

Konsumen Jasa Pendidikan. Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda 

diharapkan mampu memahami dan menguasai Perilaku Konsumen Jasa 

Pendidikan. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Perilaku Konsumen Jasa Pendidikan. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Konsep Perilaku Konsumen Jasa Pendidikan 

Perilaku Konsumen (consument behavior) adalah tindakan seseorang 

berdasarkan proses pengambilan keputusan dalam mencari informasi untuk 

mengenali produk, jasa dan ide dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Perilaku 

konsumen merupakan wujud interaksi antara pengetahuan dan kesadaran yang 

dinamis oleh pembeli yang diikuti oleh tindakan keputusan untuk membeli 

ebuah produk dan jasa atau membatalkan pembelian produk dan jasa tersebut. 
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Perilaku konsumen jasa pendidikan adalah tindakan seseorang secara 

langsung dalam upaya memilih, memutuskan dan mendapatkan jasa pada 

bidang pendidikan. Keputusan konsumen dalam menentukan pilihan terhadap 

jasa pendidikan umumnya tergantung dari startegi pemasaran dalam bentuk 

citra produk jasa bagi konsumen. 

Produk jasa pendidikan bersaing dalam memenuhi kepuasan konsumen. 

Kepuasan konsumen terhadap jasa pendidikan menjadi faktor penentu 

keberhasilan kompetensi pendidikan. Institusi pendidikan bukan hanya sekedar 

penyelenggara pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehiupan bangsa, 

namun lebih kepada peningkatan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang 

bermutu telah mempersiapkan aspek input, proses, output dan outcome 

sehingga menimbulkan rasa kepuasan konsumen dalam hal ini peserta didik, 

masyarakat dan pengguna lulusan. Kepuasan konsumen merupakan dasar 

terciptanya loyalitas pelanggan terhadap jasa pendidikan. 

Penjualan produk jasa pendidikan tidak hanya sampai pada keputusan 

konsumen setelah melakukan pembelian, namun juga sampai pada tahap 

menilai kepuasan konsumen untuk keberlanjutan strategi pemasaran produk 

jasa pendidikan. Proses dalam pemasaran sebuah produk jasa hingga 

terbentuknya perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal maupun 

ekternal dalam setiap tahapannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.1. Hubungan Perilaku Konsumen Jasa Pendidikan dengan Kualitas 

Produk Jasa 
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Berdasarkan gambar diatas, perilaku konsumen jasa pendidikan mendapat 

informasi mengenai institusi pendidikan dari produsen jasa pendidikan. 

Produsen jasa pendidikan melalui tim promosi melakukan strategi marketing 

dalam menawarkan jasa pendidikan masing-masing. Melalui cara promosi dan 

pemberitaan lainnya maka akan terbangun citra positif atau negatif tentang 

suatu institusi pendidikan. Sehingga akan menjadi pertimbangan bagi 

konsumen dalam berperilaku dan menentukan pilihannya terhadap jasa 

pendidikan. Semakin banyak konsumen yang memilih institusi pendidikan A, 

maka penilaian konsumen yang lain cenderung positif terhadap institusi 

pendidikan A. sehingga kualitas produk jasa pendidikan terhadap institusi A 

semakin baik. Dan secara tidak langsung meningkatakn loyalitas konsumen 

terhadap institusi pendidikan A. 

 

2. Ciri-ciri Perilaku Konsumen Jasa Pendidikan 

Perilaku konsumen secara umum terbagi 2 yaitu: 1) Perilaku Konsumen 

Rasional adalah tindakan konsumen yang mengedepankan aspek kebutuhan 

dan daya guna produk sebelum memutuskan untuk membeli produk. Ciri-ciri 

perilaku konsumen rasional antara lain produk yang akan dibeli berdasarkan 

kebutuhan primer atau mendesak, produk yang akan dibeli memberikan daya 

guna optimal bagi konsumen, produk yang akan dibeli mempertimbangkan 

kualitasnya, harga produk yang akan dibeli sesuai dengan kemampuan finansial 

konsumen. 2) Perilaku Konsumen Irasional adalah tindakan konsumen 

membali produk akibat bujukan diskon dan iming-iming jaminan kualitas 

produk oleh konsumen oleh marketing tanpa memperhitungkan aspek 

kebutuhan. Ciri-ciri perilaku konsumen irasional antara lain konsumen sangat 

cepat tertarik dengan promosi dan iklan di media cetak maupun elektronik, 

konsumen membeli produk branded yang sudah terkenal, konsumen membeli 

produk atas dasar gengsi dan untuk kepentingan pamer bukan berdasarkan 

kebutuhannya terhadap produk tersebut. 

Studi tentang perilaku konsumen menghasilkan 3 informasi penting yaitu: 

1) produsen mengetahui orientasi konsumen (a consumer orientation), 2) 
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produsen mengetahui perilaku belanja konsumen (buying behavior), 3) 

memberi acuan tentang proses berpikir manusia dalam membuat keputusan 

(theories to guide thingking process). 

 

3. Model Perilaku Konsumen 

Model perilaku konsumen menggambarkan pilihan konsumen yang 

dipengaruhi oleh karakteristik konsumen, stimulus pemasaran dan stimulus 

lainnya sehingga mempengaruhi proses keputusan pembelian. Kotler dan Keller 

(2006) menggambarkan model perilaku konsumen seperti gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.2. Model Perilaku Konsumen Menurut Kotler 

 

Berdasarkan gambar diatas, jika diinterpretasikan dalam model perilaku 

konsumen jasa pendidikan maka karakteristik konsumen jasa pendidikan juga 

dipengaruhi oleh faktor budaya, pribadi, sosial dan psikologis. Dalam proses 

pembentukan informasi terhadap jasa pendidikan, maka karakteristik konsumen 

dipengaruhi pula oleh faktor stimulus pemasaran seperti gambaran produk, 

harga, cara promosi dan akses ke institusi pendidikannya. Selain itu 

dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, budaya, politik dan teknologi. Sehingga 
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perilaku konsumen akan terlihat selama proses keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian konsumen terhadap salah satu jasa pendidikan 

merupakan akibat dari model perilaku konsumen yang telah melalui tahapan 

model perilaku konsumen menurut Kotler. 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

terdiri atas faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi. 

Faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Faktor Kebudayaan 

b. Kebudayaan: merupakan faktor penentu yang utama dari keinginan dan 

perilaku seseorang. 

c. Sub Budaya: terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok nasionalisme, ras, 

keagamaan dan area geografis 

d. Kelas Sosial: kelompok homogen yang tersusun secara hierarki yang 

keanggotaannya memiliki minat, nilai dan perilaku yang sama 

 

2) Faktor Sosial 

a. Kelompok referensi: sekumpulan orang yang mempengaruhi secara 

langsung ataupun tidak langsung terhadap perilaku orang lain. 

b. Keluarga 

c. Peran dan status: identifikasi posisi seseorang dalam kelompok. 

 

3) Faktor Pribadi 

a. Umur dan tahapan dalam siklus kehidupan: kebutuhan yang bervariasi 

pada setiap tahapan kehidupan manusia mulai dari bayi hingga lansia, 

sehingga mempengeruhi perilaku konsumen dalam memutuskan suatu 

pembelian produk atau jasa. 

b. Pekerjaan: individu cenderung memutuskan pembelian yang berkaitan 

dengan pekerjaan dan profesinya 
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c. Keadaan ekonomi: kecenderung perilaku konsumen dipengaruhi juga 

oleh keadaan ekonomi dan cenderung berbanding lurus. Individu 

dengan ekonomi tinggi biasanya akan meilih produk atau jasa yang 

bermerek dan sebaliknya. 

d. Gaya hidup 

e. Kepribadian 

 

4) Faktor Psikologis 

a. Motivasi: kebutuhan konsumen menjadi salah satu motif perilaku 

konsumen dalam mencari produk atau jasa yang dapat memnuhi 

kebutuhannya. 

b. Persepsi: merupakan proses dimana individu mengatur informasi yang 

diterimanya untuk memilih dan memutuskan pembelian produk atau 

jasa. 

c. Belajar dan Pengalaman: dalam konteks perilaku konsumen belajar 

adalah mencermati tentang informasi produk atau jasa sebelum 

memutuskan untuk membelinya. Pengalaman adalah mengambil 

pelajaran dari pengalaman masa lalu terhadap suatu produk atau jasa. 

Keduanya mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil 

keputusan. 

d. Sikap dan Keyakinan: adalah kecenderungan individu dalam merespon 

produk atau jasa tertentu sehingga berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen. 

 

Perilaku konsumen jasa pendidikan pada dasarnya tidak harus dipengaruhi 

oleh ke-4 faktor diatas. Jika salah satu faktor kuat mempengaruhi perilaku 

konsumen maka akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen jasa. 

Secara keseluruhan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen jasa 

pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 8.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 

C. RANGKUMAN 

Perilaku Konsumen (consument behavior) adalah tindakan seseorang 

berdasarkan proses pengambilan keputusan dalam mencari informasi untuk 

mengenali produk, jasa dan ide dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Perilaku 

konsumen secara umum terbagi 2 yaitu: 1) Perilaku Konsumen Rasional dan 2) 

Perilaku Konsumen Irasional. Perilaku konsumen dalam menentukan keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen terdiri atas faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi dan 

faktor psikologi. 
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D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian Perilaku Konsumen? 

2. Perilaku konsumen secara umum terbagi 2, sebutkan dan jelaskan? 

3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Arifudin, Opan, et.al. 2020. Manajemen Pemasaran Pendidikan. Bandung: Widina 

Bhakti Persada 

Kotler, P & Armstrong, G. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12. Jakarta: 

Erlangga. 

Kotler, P & Keller, K.L.2006. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Jakarta: Erlangga. 

 

  



47 
 

PERTEMUAN IX 

KUALITAS JASA DAN NILAI PELANGGAN JASA PENDIDIKAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan IX ini akan dibahas Kualitas Jasa dan Nilai Pelanggan Jasa 

Pendidikan. Pokok Bahasan yang diulas antara lain 1) Kualitas Layanan jasa 

Pendidikan; dan 2) Nilai Pelanggan Jasa Pendidikan. Setelah membaca dan 

mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu memahami dan menguasai 

Kualitas Jasa dan Nilai Pelanggan Jasa Pendidikan. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Kualitas Jasa dan Nilai Pelanggan Jasa Pendidikan. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Kualitas Layanan Jasa Pendidikan 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikian apa pun. Pelayanan merupakan perilaku produsen 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya 

kepuasan pada konsumen itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud kualitas adalah 

usaha perbaikan secara terus menerus yang dilakukan oleh suatu organisasi 

sehingga tujuan dapat dicapai dengan melibatkan segenap komponen dalam 
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organisasi tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan. 

Kualitas layanan jasa (service of excellence) adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas jasa, yaitu: 1) layanan yang diharapkan (expected service) dan 2) 

layanan yang dirasakan (perceived service). Kualitas layanan harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan serta persepsi 

positif terhadap kualitas layanan, sebagai pihak yang membeli dan 

mengonsumsi produk atau jasa, pelanggan yang menilai tingkat kualitas 

layanan sebuah perusahaan. Tantangannya, penilaian bersifat subjektif, karena 

tergantung pada persepsi masing-masing individu. 

Kualitas layanan dalam lembaga pendidikan adalah seberapa jauh 

perbedaan antara harapan dan kenyataan pelanggan atas layanan yang mereka 

terima. Kualitas layanan ini dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima dengan 

layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan menjadi hal 

utama yang diperhatikan serius oleh lembaga pendidikan, yang melibatkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki dalam lembaga pendidikan tersebut. 

Pembentuk kualitas jasa pendidikan melibatkan tingkat interaksi yang 

tinggi antara penyedia jasa pendidikan (lembaga pendidikan) dan pengguna jasa 

pendidikan. Dalam dimensi jasa pendidikan ada 5 indikator pokok kualitas 

layanan, yaitu: 

a) Wujud Fisik (Tangibility), yaitu penampilan fisik/gedung, sarana 

pendidikan, fasilitas pembelajaran, perpustakaan, sarana serta prasarana 

lainnya. 

b) Kendala (Relialibility), yaitu memberikan pelayanan jasa pendidikan yang 

dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. Misalnya, mata pelajaran yang 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan, jadawal pembelajaran, proses 

pembelajaran yag akurat, penilaian yang objektif serta aktivitas lain yang 

semuanya untuk memperlancar proses pembelajaran peserta didik, termasuk 

bimbingan dan penyuluhan. 



49 
 

c) Cepat tanggap (Responsiveness), yaitu kemauan atau kesediaan para staf 

untuk membantu peserta didik dan memberikan pelayanan cepat tanggap. 

d) Jaminan Kepastian (Assurance), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi 

dan kesopanan terhadap peserta didik, serta memiliki sifat dapat dipercaya, 

bebas dari bahaya dan ragu-ragu. Misalnya, seluruh staf administratif, staf 

pengajar, maupun pejabat struktural harus benar-benar kompeten di 

bidangnya sehingga reputasi lembaga pendidikan positif. 

e) Perhatian (Empathy), yaitu kesediaan memberikan perhatian yang 

mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. Kemudahan 

dalam melakukan hubungan, komunkasi dengan baik, perhatian pribadi dan 

memahami kebutuhan peserta didiknya. Misalnya, staf pengajar mengenal 

siswanya yang mengikuti proses pembelajaran. 

 

Lembaga penyedia jasa pendidikan dituntut untuk selalu menyempurnakan 

kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggannya. Upaya perbaikan tersebut 

dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi faktor penentu kualitas jasa: setiap penyedia jasa wajib 

berupaya menyampaikan jasa berkualitas. Upaya ini membutuhkan proses 

mengidentifikasi faktor penentu kualitas jasa berdasrkan sudut pandang 

pelanggan. 

b. Mengelola ekspektasi pelanggan: semakin banyak janji yang diberikan akan 

semakin besar ekspektasi pelanggan, harapan yang bias menjurus kepada 

kondisi yang tidak realistis dan akan memperbesar peluang tidak 

terpenuhinya ekspektasi. 

c. Mengelola bukti kualitas jasa: manajemen bukti kualitas jasa bertujuan 

untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa 

disampaikan. 

 

Kualitas layanan pendidikan memiliki kaitan erat dengan kepuasan 

pelanggan utamanya yaitu peserta didik. Kualitas memberikan suatu motivasi 

kepada pelanggan untuk menjalin ikatan relasional yang kuat dengan pihak 

lembaga pendidikan. 
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2. Nilai Pelanggan Jasa Pendidikan 

Seorang pelanggan yang puas adalah pelanggan yang merasa mendapatkan 

nilai (value) dari produsen atau penyedia jasa. Nilai ini bisa berasal dari produk, 

pelayanan, system atau sesuatu yang bersifat emosional. Jika pembelian yang 

dilakukan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya atau mampu 

memberikan kepuasan, maka akan terjadi pembelian ulang pada masa yang 

akan datang. 

Nilai pelanggan jasa pendidikan adalah sebuah konsep penting, dimana 

orangtua peserta didik dan peserta didik itu sendiri dapat memberikan sebuah 

penilaian terhadap produk jasa yang ditawarkan, penilaian tersebut dapat 

berupa rasa nyaman bahagia, bangga dan percaya diri. Untuk mendapatkan hal 

demikian tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta 

didik. Perbandingan antara nilai yang didapatkan dengan biaya total inilah yang 

disebut dengan nilai pelanggan jasa pendidikan. 

Nilai yang dipikirkan pelanggan (customer perceive value) adalah selisih 

antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta biaya tawaran 

tertentu dan alternatif-alternatif lain yang dipikirkan. Nilai pelanggan total 

(total customer value) adalah nilai moneter yang dipikirkan dan sekumpulan 

manfaat ekonomis, fungsional dan psikologis yang diharapkan oleh pelanggan 

atas tawaran pasar tertentu. 

Untuk menilai kinerja produk sebuah merek agar mampu menciptakan 

nilai didasari oleh 4 komponen dari perceived value, yaitu: 

a) Biaya (cost), adalah total uang yang dikeluarkan atau dibayarkan 

konsumen untuk memperoleh dan mengonsumsi sebuah layanan. 

b) Nilai Pertukaran (exchange value), adalah nilai yang diterima oleh 

pelanggan berhubungan dengan merek dan kemudahan yang diperoleh 

konsumen dalam mengonsumsi sebuah layanan. 

c) Estetika adalah nilai dimana konsumen merasa senang dan nyaman 

terhadap layanan yang digunakannya. Indikator kenyaman layanan terihat 

pada bentuk, desain dan interior. 
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d) Fungsi secara relatif adalah bagaimana sebuah layanan digunakan, serta 

kemampuannya dalam mereduksi biaya atau menghasilkan keuntungan 

tertentu bagi konsumen. Dengan tercapainya tingkat kepuasan pelanggan 

yang optimal maka mendorong terciptanya loyalitas di benak pelanggan 

yang merasa puas tadi. 

 

Terdapat 4 manfaat yang diperoleh dalam menciptakan nilai pelanggan yaitu: 

a. Menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan 

Manajemen hubungan pelanggan yang baik menciptakan kepuasan 

pelanggan. Hasilnya, pelanggan yang puas tetap setia dan menceritakan 

yang hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lainnya. 

 

b. Menumbuhkan pangsa pasar 

Selain mempertahankan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan yang 

bagus dapat membantu meningkatkan pangsa pelanggan. Untuk 

meningkatkan pangsa pelanggan, perusahaan dapat menawarkan ragam 

yang lebih banyak pada pelanggan lama. Atau mereka dapat melatih 

karyawan utnuk melakukan lints penjualan dan penjualan produk lanjutan 

untuk memasarkan lebih banyak produk dan jasa kepada pelanggan lama. 

 

c. Membantu ekuitas pelanggan 

Tujuan akhir manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas 

pelanggan yang tinggi. Ekuitas pelanggan adalah gabungan nilai seumur 

hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan ekuitas pelanggan bisa 

menjadi ukuran kinerja perusahaan yang lebih baik daripada penjualan 

terbaru atau pangsa pasar. 

 

d. Membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat 

Perusahaan harus mampu menetukan pelanggan mana yang harus diraih dan 

dipertahankan oleh perusahaan. Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan 

strategi manajemen yang berbeda. Tujuannya adalah membangun hubungan 

pelanggan yang benar dengan pelanggan tepat. 
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Strategi yang biasa digunakan untuk membangun nilai pelanggan dikenal 

dengan istilah generic value strategic, yaitu: 

a. Memberi manfaat lebih dengan baiaya yang leih renah dibandingkan 

pesaing (more for less) 

b. Memberi manfaat yang lebih dengan biaya yang sama besar bila 

dibandingkan dengan pesaing (more for same) 

c. Memberi manfaat yang sama dengan pesaing dengan biaya lebih rendah 

(same for less) 

d. Memberi manfaat yang lebih dan biaya yang lebih besar dari pesaing (more 

for more) 

e. Memberi manfaat yang rendah dengan biaya lebih rendah dibandingkan 

pesaing (less for less). 

 

C. RANGKUMAN 

Kualitas layanan jasa (service of excellence) adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas jasa, yaitu 

layanan yang diharapkan (expected service) dan layanan yang dirasakan (perceived 

service). Kualitas layanan dalam lembaga pendidikan adalah seberapa jauh 

perbedaan antara harapan dan kenyataan pelanggan atas layanan yang mereka 

terima. Dalam dimensi jasa pendidikan ada 5 indikator pokok kualitas layanan, 

yaitu Wujud Fisik (Tangibility), Kendala (Relialibility), Cepat tanggap 

(Responsiveness), Jaminan Kepastian (Assurance) dan Perhatian (Empathy). Nilai 

pelanggan jasa pendidikan adalah sebuah konsep penting, dimana orangtua peserta 

didik dan peserta didik itu sendiri dapat memberikan sebuah penilaian terhadap 

produk jasa yang ditawarkan, penilaian tersebut dapat berupa rasa nyaman bahagia, 

bangga dan percaya diri. 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian kualitas layanan jasa pendidikan? 

2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas jasa? 

3. Jelaskan indicator pokok kualitas layanan jasa? 
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4. Jelaskan pengertian nilai pelanggan jasa pendidikan? 

5. Jelaskan 4 komponen dari perceived value? 

6. Jelaskan 4 manfaat yang diperoleh dalam menciptakan nilai pelanggan 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Arifudin, Opan, et.al. 2020. Manajemen Pemasaran Pendidikan. Bandung: Widina 

Bhakti Persada 

Kotler, P & Armstrong, G. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12. Jakarta: 

Erlangga. 

Kotler, P & Keller, K.L.2006. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Jakarta: Erlangga. 
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PERTEMUAN X 

KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN JASA PENDIDIKAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan X ini akan dibahas Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Jasa 

Pendidikan. Pokok Bahasan yang diulas antara lain 1) Kepuasan dan Loyalitas; 2) 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Jasa Pendidikan; 3) 

Loyalitas Pelanggan Jasa Pendidikan; dan 4) Strategi Peningkatan Kepuasan dan 

Loyalitas Pelanggan Jasa Pendidikan. Setelah membaca dan mempelajari modul ini, 

Anda diharapkan mampu memahami dan menguasai Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan Jasa Pendidikan. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Jasa Pendidikan. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Kepuasan dan Loyalitas 

Secara umum kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

yang didapatkan seseorang dari membandingkan antara kinerja (hasil) 

produk/jasa yang dipersepsikan dengan nilai ekspektasinya. Apabila kinerja 

lebih rendah dibandingkan harapan, maka konsumen akan merasa tidak puas, 

bila kinerja sama dengan harapannya makan konsumen akan puas dan jika 
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kinerja melampaui harapan maka konsumen akan merasa sangat puas atau 

bahagia. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Jasa Pendidikan 

a. Kualitas Layanan 

Kualitas adalah sesuatu yang bagus, cantic da bernilai yang harus 

ditetapkan berdasarkan evaluasi yang ditentukan oleh para ahli yang terkait. 

Jadi, dalam menilai derajat ualitas suatu barang harus didasarkan atas standar 

yang ditetapkan oleh para ahli. 

Lebih lanjut, ada 9 (sembilan) asumsi yang merupakan pusat dalam 

pengembangan kualitas bidang pendidikan, yaitu: 1) semua peserta didik 

dapat belajar dan berhasil, 2) peringkat harus diperhatikan, 3) keunggulan 

harus diwujudkan dalam tindakan, 4) sistem pendidikan saling tergantung, 5) 

memperhatikan pelanggan internal dan eksternal, 6) pemecahan masalah 

diterapkan secara utuh, 7) kegiatan belajar menyenangkan, 8) mengutamakan 

motivasi instrinsik daripada motivasi ekstrinsik, dan 9) kompetisi 

berlangsung secara sehat. 

Syaeful Sagala (2004) menyatakan bahwa karakteristik kualitas 

pelayanan pendidikan memamng sulit untuk didefinisikan karena merupakan 

produk psikologis yang sangat dekat pada elemen subjektif. Pelayanan 

diarahkan dari orang ke orang yang memerlukan kualitas interaksi dengan 

memberikan peluang melakukan evaluasi. Karena itu pelayanan dan produk 

dalam pendidikan tentu berbeda dari pelayanan dan produk dalam 

perusahaan (goods). Perbedaan tersebut antara lain, 1) setiap inetraksi yang 

terjadi dalam pelayanan pendidikan adalah berbeda sehinga kualitas interaksi 

ditentukan oleh pelanggan, 2) waktu merupakan elemen penting dari kualitas 

jasa pelayanan belajar, 3) pelayanan pendidikan yang sudah berlangsung 

tidak dapat diperbaiki, karena itu standar jasa pelayanan yang diberikan dari 

sejak awal penanganannya harus sudah benar, dan 4) jasa pelayanan 

pendidikan merupakan produk yang tidak berwujud (intangible) sehingga 

sulit dijelaskan pelayanan yang potensial dana pa yang diinginkan dari jasa 

yang diberikan secara tepat. 
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Konsep kualitas dalam bidang pendidikan relatif berbeda dengan konsep 

kualitas dalam bidang bisnis dan industry. Dasar konsep kualitas dalam 

pendidikan selalu dipahami secara elitis. Kualitas tinggi dipandang dari 

pengalaman belajar, bukan pasa aspirasi. Ide dasar kualitas tinggi 

manajemen pendidikan adalah bagaimana institusi pendidikan 

mendemonstrasikan performanya dengan standar yang tinggi. Definisi 

kualitas tidak hanya dipandang dari sisi produk layanan, tetapi sesuatu lebih 

dari itu, yaitu mendefinisikan kualitas produk dan layanan sesuai dengan 

prosedur dan standar yang telah ditentukan dan menjamin spesifikasi 

kualitas sistem secara konsisten serta memnuhi tuntutan pelanggan. 

 

b. Kemudahan dan Kecepatan Layanan 

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat pada lembaga pendidikan 

untuk dapat memberikan pelayanan yang priama diperlukan suatu media 

informasi dan komunikasi yag dapat menjawab kebutuhan tersebut. Media 

komunikasi dan informasi saat ini yang banyak digunakan adan media 

komunikasi berbasis internet. Teknologi internet sangat sesuai untuk 

memnuhi tuntutan kecepatan pelayanan yang diinginkan, mengingat internet 

dapat diakses kapansaja, dimana saja, oleh siapa saja serta implementasinya 

yang relatif murah. Internet merupakan bentuk dari jasa layanan online yang 

mencerminkan tiga komponen utama yakni penyedia layanan, penerima 

layanan dan saluran pelayanan (yaitu, teknologi). 

Layanan online dunia pendidikan, khususnya layanan website lembaga 

pendidikan sangatlah beragam, artinya model, fitus, tampilan, akses dan isi 

konten berbeda antar lembaga pendidikan. Tentunya website tersebut 

dirancang dan dikelola menurut kebutuhan dan kemampuan lembaga 

pendidikan tersebut. Pada umumnya tampilan isi konten website lembaga 

pendidikan terdiri atas: berita kegiatan, pengumuman, profil lembaga 

pendidikan, aktivitas harian tenaga pendidik, data tentang peserta didik, 

unduhan materi pembelajaran, materi uji, perkembangan prestasi belajar 

peserta didik, try out online, artikel dan lain sebagainya. Singkatnya, layanan 

online dapa digunakan sebagai sarana interaktif peserta didik dan orang tua 
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dengan seluruh komponen masyarakat lembaga pendidikan, tanpa harus 

dibatasi ruang dan waktu. Kunci memperoleh kepuasan dan loyalitas 

pelanggan adalah menyediakan kebutuhan yang belum mereka temukan 

secra mudah dan cepat. 

 

c. Profesionalitas dan Hospitality Pelayanan 

Kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh profesionalitas orang-orang 

yang memberikan layanan pendidikan, seperti guru/dosen, tanaga tata usaha 

dan kepala sekolah/rektor. Profesionalitas seseorang akan tergambar dari 

sejauh mana ia memiliki kompetensi atau kemampuan serta mampu 

menerapkannya dalam pelayanan sesuai dengan tuntutan profesinya. Sebagi 

contoh seorang guru dikatakan professional apabila ia memilki kompetensi 

sebagai seorang pendidik yaitu: 1) kompetensi pedagogis, 2) kompetensi 

profesi, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi kepribadian. 

Selain faktor professional, kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh 

hospitality dari orang-orang yang memberikan pelayanan. Istilah hospitality 

sering digunakan dalam dunia perhotelan atau di dunia pariwisata, yaitu 

friendly and generous reception and entertainment of guests, yang artinya 

adalah ramah tamah dan murah hati dalam mnerima dan menghibur tamu. 

Dalam dunia pendidikan, hospitality juga perlu diterapkan. Peserta didik, 

orang tua atau masyarakat yang dating ke lembaga pendidikan dapat 

diumpamakan sebagai tamu yang datang ke hotel atau ke tempat wisata, 

yang perlu disambut dengan sikap ramah tamah dan murah hati. Mulai dari 

petugas keamanan, penerima tamu, tenaga administrasi dan tenaga pendidik 

yang ada di lembaga pendidikan perlu menunjukkan sikap keramah-tamahan 

dalam menyambut kehadiran peserta didik. Ketidakramahan dari salah satu 

pelayanan akan menurunkan tingkat kepuasan pelanggan pendidikan. 

Hospitality juga menyangkut sikap empati dalam memberikan layanan 

pendidikan. Empati merupakan saran dasar dalam pembinaan hubungan 

antar manusia yang tanpa pemaksaan kehendak atau memperlakukan 

seseorang sebagai objek. Karena dengan empati kita dapat membina 

toleranso yang murni, keterbukaan dan penerimaan terhadap orag lain 
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sebagaimana adanya atas dasar kasih sayang tanpa pamrih terhadap sesama 

manusia. Pelanggan pendidikan, baik peserta didik maupun orang tua, 

umumnya bersifat heterogen dari sisi ekonomi, sosial budaya dan kedudukan 

di masyarakat. Pelayanan pendidikan harus bersifat empati dan tidak 

membedakan perlakukan yang diberikan karena latar belakang seseorang, 

semua harus diperlakukan sama dalam layanan pendidikan. 

 

d. Bukti Fisik (Kelengkapan Sarana dan Pra Sarana) 

Bukti fisik berupa sarana dan prasarana di lembaga pendidikan juga 

mempengaruh kepuasan pelanggan. Fasilitas pendukung yang dimiliki 

lembaga pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas dan hasil belajar. 

Setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang berbeda-beda sesuai 

dengan kemampuan penganggaran lembaga pendidikan. Beberapa fasilitas 

yang umum dimiliki oleh lembaga pendidikan antara lain: 

a) Ruang kelas beserta perangkatnya (kursi, meja, papan tulis, LCD 

proyektor, dll) 

b) Ruang dan peralatan laboratorium komputer (biasa disebut ruang 

multimedia) 

c) Fasilitas Internet 

d) Studio audio dan fasilitas pendukung perekamannya 

e) Studio video dan fasilitas pendukungnya misalnya kamera 

f) Sarana olah raga, dll 

 

Selain fasilitas tersebut, bukti fisik lain yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan adalah faktor kebersihan di lembaga pendidikan, antara lain 

kebersihan ruang kelas, kbersihan taman, tempat parker, dan kebersihan 

lingkungan di sekitar lembaga pendidikan. Kebersihan ini sangat penting 

bagi orang tua peserta didik untuk menambah keyakinan bahwa anaknya 

akan nyaman, sehat dan terhindar dari penyait pada saat berada di lembaga 

pendidikan. Selain kebersihan, faktor keindahan juga perlu diperhatika agar 

suasana seolah terlihat indah dan nyaman dipandang. 
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3. Loyalitas Pelanggan Jasa Pendidikan 

a. Loyalitas Secara Sikap (Attitudinal Loyality) 

Dalam teori marketing, loyalitas atau kesetiaan secara sikap mengacu 

pada seberapa banyak seseorang menyukai suatu merek dan bersedia untuk 

bertindak berdasarkan preferensi itu. Dalam bidang pendidikan, loyalitas 

secara sikap dapat ditunjukkan dengan adanya sikap positif dari pelanggan 

terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Mereka 

menghargai setiap layanan yang diberikan. 

 

b. Loyalitas Secara Perilaku (Behaviour Loyality) 

Kebanyakan marketing akan senang dengan kesetiaan perilaku karena 

itu akan berpengaruh terhadap penjualan. Namun loyalitas perilaku tidak 

berarti bahwa pelanggan kebal dan tidak peduli terhadap penawaran pesaing. 

Juga tidak berarti pelanggan bersedia membayar lebih untuk produk tertentu. 

Pembelian yang berkelanjutan adalah bentuk loyalitas perilaku. Pembelian 

yang terus menerus biasanya dilakukan apabila harganya tetap atau bahkan 

menurun. 

Dalam bidang pendidikan, loyaitas perilaku dapat ditunjukkan oleh 

orang tua peserta didik misalnya melalui kesetiaan menyekolahkan anak di 

tempat yang sama.  

 

4. Strategi Peningkatan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Jasa Pendidikan 

a. Melakukan Promosi dan Publikasi 

Promosi pada dasarnya adalah bentuk komunikasi antara pihak lembaga 

pendidikan dengan stakeholder yang bertujuan untuk mengubah sikap dan 

perilaku stakeholder yang semula tidak memahami menjadi memahami 

layanan yang ada di lembaga pendidikan. Melalui promosi diharapkan 

terbentuk ingatan jangka panjang bagi stakeholder terhadap informasi yang 

telah disampaikan. 

Promosi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu promosi langsung dan 

promosi tidak langsung. Promosi langsung berarti pihak lembaga pendidikan 

bertemu langsung melalui tatap muka dengan stakeholder untuk 
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memperkenalkan segala sesuatu tentang sekolah. Promosi langsung 

umumnya didukung dengan media lainnya seperti penyebaran brosur dan 

leaflet (media cetak), presentasi program, pemutaran video tentang profil 

lembaga pendidikan, pameran, peragaan dan bentuk promosi lainnya. 

Promosi tidak langsung umumnya dilakukan menggunakan media 

komunikasi baik cetak maupun elektronik dan penerima informasi belum 

tentu orang-orang yang berkepentingan dengan sekolah. Promosi tidak 

langsung dapat dilakukan melalui siaran radio, siaran televise, penyebaran 

brosur di pusat pertokoan atau dalam acara pameran pendidikan. 

Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam sebuah promosi antara 

lain adalah: 1) pemahaman terhadap sasaran atau target audiens, 2) pesan 

yang akan disampaikan harus dirumuskan dalam bahasa yang mudah 

dipahami oleh audiens, 3) saluran atau media komunikasi yang akan 

digunakan, dan 4) komunikator atau siapa yang akan melakukan komunikasi. 

Selain promosi, publikasi dapat juga dilakukan sebagai bentuk 

komunikasi. Pada dasarnya kegiatan publikasi dan promosi hampir sama, 

namun dalam kegiatan publikasi lebih ditekankan kepada penyampaian 

informasi kepada publik dalam jangkauan yang lebih luas. Kegiatan 

publikasi dapat menggunakan media cetak seperti katalog, poster, desain 

stand pameran, leaflet atau brosur yang disebarkan atau ditempatkan di 

tempat-tempat umum yang ramai. Publikasi dapat juga menggunakan media 

elektronik seperti informasi pada website lembaga pendidikan atau iklan 

layanan masyarakat (public service announcement) pada siaran radio atau 

televisi. 

 

b. Mengelola Keluhan dan Saran Pelanggan 

Untuk mengelola keluhan dan saran dari stakeholder baik internal 

maupun eksternal, lembaga pendidikan dapat membentuk tim helpdesk. 

Dalam dunia industri, helpdesk merupakan sistem manajemen untuk 

membantu menangani keluhan customer/user terkait dengan pertanyaan, 

pelayanan, support teknis atau komplain terhadap produk dan jasa tertentu 

dengan memanfaatkan sistem penomoran (request ticket) untuk 
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memudahkan penelusuran terhadap tindakan penyelesaian yang 

dikoordinasikan oleh suatu tim. Untuk dunia pendidikan, helpdesk dapat 

menyangkut layanan kepada peserta didik, orangtua, masyarakat dan 

stakeholder lainnya. Melalui helpdesk lembaga pendidikan diharapkan 

tercipta komunikasi yang tuntas dan memuaskan serta segala permasalahan 

terkait layanan peserta didik dan orang tua dapat terpecahkan melalui 

komunikasi yang berkesinambungan. 

Helpdesk lembaga pendidikan dapat dikembangkan untuk beberapa 

tujuan antara lain: 1) monitoring dan tracking semua informasi yang 

dibutuhkan oleh stakeholder (baik yang bersifat informasi biasa, komplain, 

saran, dll) yang dikirimkan. 2) memberikan respon kepada stakeholder 

dengan lebih efektif, cepat dan tepat, serta monitoring dan melihat status 

setiap kontak/informasi yang masuk, apakah sudah mendapatkan follow up 

oleh staf yang bersangkutan atau belum. 3) untuk memberikan kemudahan 

stakeholder dalam memperoleh dukungan dan informasi yang dibutuhkan 

dari lembaga pendidikan. 4) memberikan layanan dan dukungan total kepada 

stakeholder sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 

stakeholder. 

 

c. Membangun Komunikasi dengan Pelanggan 

Komunikasi yang terbangun bersama pelanggan akan meningkatkan 

kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, 

komunikasi dapat dilakukan melalui media komunikasi dalam bentuk sistem 

informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu system 

yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menyediakan informasi penting 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama pengembangan 

system informasi manajemen adalah mengelola system administrasi secara 

efektif, efisien dan akuntabel. Informasi penting yang harus disiapkan 

lembaga pendidikan paling tidak terdiri atas empat unsur informasi yaitu 1) 

informasi peserta didik, 2) informasi tenaga pendidik, 3) informasi 

pelaksanaan dan pembinaan kurikulum dan 4) informasi ketata-usahaan. 
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Setiap unsur infomasi itu penting untuk selalu diperbaharui sebagai bahan 

informasi humas lembaga pendidikan.  

 

C. RANGKUMAN 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang didapatkan 

seseorang dari membandingkan antara kinerja (hasil) produk/jasa yang 

dipersepsikan dengan nilai ekspektasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan jasa pendidikan yaitu Kualitas Layanan, Kemudahan dan 

Kecepatan Layanan, Profesionalitas dan Hospitality Pelayanan dan Bukti Fisik 

(Kelengkapan Sarana dan Pra Sarana). Ada 2 jenis loyalitas pelanggan jasa 

pendidikan yaitu Loyalitas Secara Sikap (Attitudinal Loyality) dan Loyalitas Secara 

Perilaku (Behaviour Loyality). Ada 3 strategi peningkatan kepuasan dan loyalitas 

pelanggan jasa pendidikan, yaitu Melakukan Promosi dan Publikasi, Mengelola 

Keluhan dan Saran Pelanggan dan Membangun Komunikasi dengan Pelanggan. 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian kepuasan pelanggan? 

2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

jasa pendidikan? 

3. Sebutkan dan jelaskan jenis loyalitas pelanggan jasa pendidikan? 

4. Jelaskan strategi peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan jasa 

pendidikan? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Arifudin, Opan, et.al. 2020. Manajemen Pemasaran Pendidikan. Bandung: Widina 

Bhakti Persada 

Kotler, P & Armstrong, G. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12. Jakarta: 
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Kotler, P & Keller, K.L.2006. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Jakarta: Erlangga. 
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PERTEMUAN XI 

MARKETING COMMUNICATION JASA PENDIDIKAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan XI ini akan dibahas Marketing Communication Jasa 

Pendidikan. Pokok Bahasan yang diulas antara lain 1) Pengertian Komunikasi 

Pemasaran; 2) 2. Komponen Komunikasi Pemasaran; dan 3) Penerapan 

Komunikasi Pemasaran pada Jasa Pendidikan. Setelah membaca dan mempelajari 

modul ini, Anda diharapkan mampu memahami dan menguasai Marketing 

Communication Jasa Pendidikan. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Marketing Communication Jasa Pendidikan. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Pengertian Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication) 

Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah sarana di mana 

perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek 

yang dijual. Kata “Komunikasi Pemasaran” memiliki dua unsur pokok, yaitu: 

Komunikasi: Proses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar 

individu, atau antar organisasi dengan individu. Komunikasi sebagai proses 

penyampaian pesan yang merupakan gagasan atau informasi pengirim melalui 
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suatu media kepada penerima agar mampu memahami maksud pengirim. 

Pemasaran: Sekumpulan kegiatan dimana perusahaan atau organisasi lainnya 

mentransfer nilai-nilai (pertukaran) tentang informasi produk, jasa dan ide 

antara mereka dengan pelanggannya. 

Komunikasi pemasaran mempresentasikan “suara” perusahaan dan 

mereknya serta merupakan sarana dimana perusahaan dapat membuat dialog 

dan membangun hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran bagi 

konsumen, dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang 

bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh orang seperti apa, serta 

dimana dan kapan. 

Implikasi dari Komunikasi pemasaran adalah suatu proses sosial yang 

terjadi antara sedikitnya dua orang, dimana individu mengirim stimulus kepada 

orang lain. Stimulus dapat disebut sebagai pesan yang biasanya dalam bentuk 

verbal, dimana proses penyampaian dilakukan melalui saluran komunikasi, dan 

terjadi perubahan atau respons terhadap pesan yang disampaikan. 

 

2. Komponen Komunikasi Pemasaran 

Komponen-komponen dasar dari komunikasi pemasaran agar dapat 

membuat komunikasi pemasaran yang baik, antara lain: 

a) Komunikator 

Komunikator merupakan pihak yang membuat pesan dengan maksud 

tertentu untuk disampaikan kepada objek pesan atau disebut juga dengan 

komunikan. Komunikator, merupakan pihak yang memiliki maksud tertentu 

kepada objek agar objek tersebut bergerak sesuai dengan keinginannya. 

Aspek yang penting dari komunikator meliputi konteks, pengalaman, 

pengetahuan, kepentingan, dan lain sebagainya. Seluruh aspek ini akan 

berpengaruh dalam proses komunikasi yang dilakukan olehnya. 

Komunikator dalam komunikasi pemasaran dapat berupa seorang sales, 

pihak yang melakukan endorsement dan lain sebagainya. Apabila 

komunikator memiliki posisi atau dipandang baik oleh masyarakat, maka 

pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut akan cenderung mudah 

diterima oleh para komunikan. 
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b) Komunikan 

Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari komunikator. 

Oleh karena itu, komunikator yang baik tidak bias mengabaikan komunikan 

yang hendak dia tuju. Sekalipun produk yang dijual sama, akan tetapi 

apabila komunikan berbeda maka pesan yang disusun juga idealnya 

mengikuti konteks yang dimiliki oleh si komunikan. Aspek-aspek yang 

perlu dipertimbangkan dalam diri komunikan meliputi umur, jenis kelamin, 

pengetahuan, kebiasaan, pengalaman, dan lain sebagainya. 

 

c) Pesan 

Pesan adalah rumusan maksud yang disampaikan oleh komunikator kepada 

komunikan. Pesan biasanya terwujud dalam bentuk simbol-simbol bahasa 

tertentu, walaupun tidak menutup kemungkinan diwujudkan dalam bentuk 

yang lain seperti misalnya warna, perilaku, lambang-lambang tertentu, dan 

lain sebagainya. Hal yang sama juga berlaku dalam komunikasi pemasaran. 

Komunikasi pemasaran yang baik pasti akan selalu membuat pesan yang 

mudah diterima, tidak menyerang, tidak memaksa, dan tentunya efektif 

untuk mengajak atau membujuk calon konsumen untuk membeli produk 

yang dibuat oleh perusahaan atau pelaku bisnis tertentu. Ada banyak 

variabel yang mempengaruhi bentuk pesan, termasuk dari segi komunikan, 

konteks, kondisi sosial budaya, dan lain sebagainya. 

 

d) Media 

Media adalah sarana yang digunakan agar pesan yang dibuat oleh 

komunikator dapat tersampaikan pada komunikan. Ada banyak jenis media 

yang dapat dipakai dewasa ini seperti misalnya internet, gelombang radio, 

televisi, surat kabar, gelombang wifi dan lain sebagainya. Dalam 

komunikasi pemasaran media digunakan untuk membuat pesan yang telah 

dibuat oleh komunikator dapat diterima oleh konsumen sehingga konsumen 

memiliki minat untuk membeli produk yang telah dibuat oleh komunikator. 

Pemilihan media sangat berpengaruh pada tingkat keefektifan komunikasi 
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yang dilakukan oleh komunikator. Memilih media komunikasi yang keliru 

dapat membuat biaya untuk melakukan komunikasi lebih besar dan peluang 

untuk membuat komunikan tertarik membeli produk juga akan lebih rendah. 

Oleh karena itu dalam setiap komunikasi pemasaran pemilihan media 

seharusnya dipikirkan matang-matang agar perusahaan dapat menghemat 

biaya sekaligus mencapai tujuan komunikasi dengan efektif. 

 

e) Hambatan 

Hambatan adalah hal-hal yang dapat mengurangi tingkat penerimaan pesan 

pada komunikan. Hambatan patut dipetakan dalam sebuah komunikasi 

karena berpeluang untuk membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik, 

sehingga tujuan dari komunikasi pun tidak akan tercapai dengan sempurna. 

Oleh karena itu, sebaiknya seorang komunikator senantiasa memetakan dan 

memperhitungkan hambatan apa saja yang dapat membuat komunikasi yang 

dia lakukan terganggu beserta cara untuk mengatasinya. 

 

f) Tujuan 

Tujuan pokok dalam komunikasi pemasaran dapat dibilang adalah 

pelanggan mau untuk membeli produk yang dijual oleh perusahaan. 

Walaupun bentuk pesannya berbeda, akan tetapi tujuan pokok ini akan 

senantiasa menjadi goal akhir dari keseluruhan proses komunikasi 

pemasaran. 

 

g) Feedback 

Feedback atau umpan balik adalah respons yang diberikan oleh komunikan 

terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam sebuah 

komunikasi pemasaran. Umpan balik sangat penting diperhatikan oleh 

komunikator karena dari situ dapat diketahui apakah komunikasi yang 

dilakukan sudah efektif dan efisien atau tidak. 

 

h) Produk 
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Produk merupakan unsur pokok dalam komunikasi pemasaran karena dari 

produk inilah pesan dapat disusun dengan baik. Tanpa mengetahui produk 

yang dijual oleh perusahaan dengan baik, maka pesan-pesan yang dibuat 

pun tidak akan efektif dan bahkan bisa jadi membuat pelanggan tidak 

tertarik untuk membeli produk yang dijual perusahaan. 

 

3. Penerapan Komunikasi Pemasaran pada Jasa Pendidikan 

Persaingan di bidang pendidikan semakin ketat menjadikan lembaga 

pendidikan perlu memanfaatkan kegiatan komunikasi pemasaran untuk 

merancang strategi yang tepat bagi setiap lembaga pendidikan yang ingin 

berkembang. Lebih lanjut, penerapan konsep komunikasi pemasaran dalam 

menawarkan jasa pendidikan tidak hanya terbatas pada persoalan memperoleh 

peserta didik sebanyak-banyaknya dan input dalam bentuk pendanaan yang 

memudahkan penyedia jasa pendidikan untuk melakukan persiapan, baik dari 

sarana dan prasarana pendidikan. Komunikasi pemasaran menjadi cara untuk 

menjadikan untuk menciptakan kepuasan bagi para konsumen pendidikan 

sebagai bentuk tanggung jawab dalam menciptakan dan meningkatkan mutu 

dari setiap produk dan jasa yang dihasilkannya. Implementasi prinsip 

pemasaran ke dalam lembaga pendidikan setidaknya harus meletakkan 

perhatian yang lebih pada kualitas yang ditawarkan (quality offered in core 

service) dan kejelian memetakan segmentasi dan penentuan target sasaran 

(segmentation and targeting). 

 

C. RANGKUMAN 

Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah sarana di mana 

perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen 

secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. 

Implikasi dari Komunikasi pemasaran adalah suatu proses sosial yang terjadi antara 

sedikitnya dua orang, dimana individu mengirim stimulus kepada orang lain. 

Komponen-komponen dasar dari komunikasi pemasaran agar dapat membuat 

komunikasi pemasaran yang baik, yaitu Komunikator, Komunikan, Pesan, Media, 

Hambatan, Tujuan, Feedback dan Produk. Penerapan konsep komunikasi 
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pemasaran dalam menawarkan jasa pendidikan tidak hanya terbatas pada persoalan 

memperoleh peserta didik sebanyak-banyaknya dan input dalam bentuk pendanaan 

yang memudahkan penyedia jasa pendidikan untuk melakukan persiapan, baik dari 

sarana dan prasarana pendidikan. Komunikasi pemasaran menjadi cara untuk 

menjadikan untuk menciptakan kepuasan bagi para konsumen pendidikan sebagai 

bentuk tanggung jawab dalam menciptakan dan meningkatkan mutu dari setiap 

produk dan jasa yang dihasilkannya. 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian komunikasi pemasaran (marketing communication)? 

2. Jelaskan komponen-komponen dasar dari komunikasi pemasaran agar dapat 

membuat komunikasi pemasaran yang baik? 

3. Jelaskan bagaimana penerapan konsep komunikasi pemasaran jasa pendidikan? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Arifudin, Opan, et.al. 2020. Manajemen Pemasaran Pendidikan. Bandung: Widina 

Bhakti Persada 

Firmansyah, Anang. 2020. Komunikasi Pemasaran. Pasuruan: Penerbit Qiara 

Media. 

Kotler, P & Armstrong, G. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12. Jakarta: 

Erlangga. 

Kotler, P & Keller, K.L.2006. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Jakarta: Erlangga. 
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PERTEMUAN XII 

KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan XII ini akan dibahas Komunikasi Pemasaran Terpadu. Pokok 

Bahasan yang diulas antara lain 1) Pengertian Komunikasi Pemasaran Terpadu; 2) 

Konsep Dasar Program Komunikasi Pemasaran Terpadu; dan 3) Media 

Komunikasi. Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan 

mampu memahami dan menguasai Komunikasi Pemasaran Terpadu. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Komunikasi Pemasaran Terpadu. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Pengertian Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated Marketing Communication - 

IMC) adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang 

memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi 

peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi, misalnya periklanan umum, 

respon langsung, sales promotion, dan public relation dan mengombinasikan 

disiplin-disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi dan dampak 

komunikasi yang maksimal. 
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Secara sederhananya IMC dapat diartikan sebagai “Proses dari pengelolaan 

customer relationships yang menggerakkan brand value.” Sedangkan secara 

spesifik, IMC dapat diartikan sebagai “proses yang mempunyai fungsi bersilang 

dalam menciptakan dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan 

customer dan stakeholder lainnya dengan mengontrol dan mempengaruhi 

secara strategis semua pesan yang terkirim kepada kelompok ini serta 

menggerakkan dialog dengan maksud tertentu kepada mereka.” 

Komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication 

(IMC) adalah sebuah konsep dimana suatu perusahaan mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang 

jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan produknya. 

 

2. Konsep Dasar Program Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated 

Marketing Communication) 

Dalam Integrated Marketing Communication (IMC) diperlukan beberapa 

konsep dasar yaitu: 

a) Direct Marketing 

Disaat perusahaan ingin berhubungan langsung dengan customer tanpa 

melalui retailer, maka digunakanlah direct-response marketing, seperti: 

close-loop, interactive, database-driven messaging system yang 

menggunakan banyak jenis media untuk menciptakan respon behavioral. 

Direct marketing merupakan salah satu fungsi IMC yang terdiri dari front-

end dan back-end operations. Front-end menyusun harapan-harapan dari 

konsumen yang mencakup the offer (yakni segala sesuatu yang nyata 

maupun tidak dijanjikan oleh perusahaan guna mencapai perilaku customer 

yang diinginkan perusahaan, misal: penawaran harga khusus, garansi, dll), 

the database (mendapatkan data customer-nya dan menggunakan data itu 

untuk penawaran selanjutnya) dan the response (memberikan respon yang 

baik terhadap customer, misal: dengan membuat toll-free-line untuk 

layanan customer) sedangkan back end berusaha mempertemukan harapan 

konsumen dengan produk, mencakup fulfillment (yakni membuat produk 

atau informasi yang diminta oleh konsumen cocok, efektif dan tepat waktu). 
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b) Sales Promotion 

Sales promotion merupakan istilah singkat dari penawaran nilai tambah 

yang dirancang untuk menggerakkan dan mempercepat respons dari 

customer. Contoh dari nilai tambah itu sendiri adalah “kesempatan untuk 

memenangkan hadiah”, potongan harga (seperti diskon 20%, sale 50% off, 

dsb.), produk ekstra (seperti “isi teh kotak 30% lebih banyak”), sample 

gratis dan premium (misalnya beli detergen dapat piring cantik). Pada 

konsepnya, Sales promotion digunakan untuk memotivasi customer agar 

melakukan aksi dengan membeli produk yang dipicu dengan adanya 

penawaran produk dalam jangka waktu terbatas. 

 

c) Public Relation 

Public Relation dalam konsepsi IMC melakukan pekerjaan yang sangat luas 

dan beragam, tidak hanya bertugas men-track opini publik saja, tetapi juga 

bertugas me-manage corporate brand dan menjaga reputasinya. Marketing 

Public Relation (MPR) merupakan salah satu fungsi Public Relation yang 

digunakan sebagai media tanpa bayar untuk menyampaikan brand 

information guna mempengaruhi calon customer secara positif. 

MPR sendiri lebih fokus kepada customer atau calon customer dan 

melengkapi strategi marketing yang lain dengan 4 cara: 

(1) Meningkatkan kredibilitas brand message; 

(2) Menyampaikan message sesuai targetnya berdasarkan aspek 

demografis, psikografis, etnik atau khalayak secara regional; 

(3) Mempengaruhi opini leader atau trendsetter yang berpengaruh; 

(4) Melibatkan customer dan stakeholder lainnya pada event spesial. 

 

d) Personal Selling 

Personal Selling adalah komunikasi dua arah dimana seorang penjual 

menjelaskan fitur dari suatu brand untuk kepentingan pembeli. Dalam 

Personal Selling, dilibatkan komunikasi yang sifatnya tatap muka dan 

kegiatannya pada sekaramg ini terfokus pada pemecahan masalah dan 
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penciptaan nilai bagi customer (lebih dikenal sebagai partnership) Dimensi 

dari partnership ini adalah, seorang salesperson harus memahami customer-

nya dengan baik. Personal selling sendiri merupakan bagian dari direct 

marketing, namun perbedaan dasarnya adalah dalam personal selling, 

perusahaan yang dijembatani salesperson berinteraksi secara tatap muka 

dengan customer. 

 

e) Advertising 

Advertising merupakan “Suatu bentuk dari presentasi non-personal dan 

promosi dari suatu ide, barang atau jasa yang tidak gratis (berbayar) dan 

dilakukan oleh sponsor (perusahaan) yang teridentifikasi. Karakteristik dari 

iklan sendiri adalah bersifat non-personal, komunikasi satu arah, ada 

sponsor, dan bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku. Biasanya 

advertising itu dipakai ketika suatu perusahaan ingin mengubah customer 

dari unaware, menjadi aware terhadap suatu brand. 

 

f) Word of Mouth Marketing 

Word of Mouth Marketing adalah komunikasi tentang produk dan jasa 

antara orang-orang yang dianggap independen dari perusahaan yang 

menyediakan produk atau jasa, dalam medium yang akan dianggap 

independen dari perusahaan. Komunikasi ini bisa saja berupa percakapan, 

atau hanya satu arah testimonial. Misalnya berbicara langsung, melalui 

telepon, e-mail, listgroup, atau sarana komunikasi lainnya. 

 

g) Events and Experiences 

Event marketing adalah situasi yang signifikan atau peristiwa promosional 

yang mempunyai fokus utama untuk menangkap perhatian dan melibatkan 

customer dalam event tersebut. Perusahaan dan organisasi-organisasi non-

profit menggunakan events dengan beberapa alasan, yaitu: melibatkan 

sasaran khalayak, untuk mengasosiasikan sebuah brand dengan aktivitas, 

gaya hidup atau orang-orang tertentu, untuk meraih sasaran khalayak yang 
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sulit dijangkau, untuk meningkatkan brand awareness dan untuk 

menyediakan platform yang baik bagi brand publicity. 

 

h) Interactive Marketing 

Interactive marketing disini lebih tertuju kepada bagaimana suatu 

perusahaan mampu atau tidak berkomunikasi dengan customer-nya atau 

mampu memberikan solusi yang baik, yang terkait dengan penggunaan 

produk. Dalam hal ini interactive marketing juga terkait dengan customer 

relationship management. 

 

3. Media Komunikasi 

Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari 

sumber informasi kepada penerima informasi. Manfaat media adalah 

memudahkan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang di cari, yang biasanya 

kita cari langsung dari tempatnya, kini sudah tidak begitu lagi, kita bisa 

memesan barang dan jasa melalui fasilitas internet ataupun menghubungi 

customer service, dan juga bagi peserta didik adalah penyampaian materi 

pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan 

menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu 

dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, memungkinkan 

proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, menumbuhkan 

sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar serta mengubah 

peran tenaga pendidik ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Fungsi media komunikasi yang berteknologi tinggi sebagai berikut: 

a) Efisiensi penyebaran informasi; dengan adanya media komunikasi terlebih 

yang hi-tech akan lebih membuat penyebaran informasi menjadi efisien. 

Efisiensi yang dimaksudkan di sini ialah penghematan dalam biaya, 

tenaga, pemikiran dan waktu. Misalnya, ketika kita ingin mempromosikan 

produk dari perusahaan kita, akan lebih efisien dan murah jika 

menggunakan media komunikasi seperti facebook, twitter dll. 
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b) Memperkuat eksistensi informasi; dengan adanya media komunikasi 

yang hi-tech, kita dapat membuat informasi atau pesan lebih kuat 

berkesan terhadap audiens. 

c) Mendidik, mengarahkan dan mempersuasi; media komunikasi yang 

berteknologi tinggi dapat lebih menarik audiens. Hal yang menarik 

tentunya mempermudah komunikator dalam mempersuasi, mendidik 

dan mengarahkan karena adanya efek emosi positif. 

d) Menghibur; media komunikasi berteknologi tinggi tentunya lebih 

menyenangkan dan dapat memberikan hiburan tersendiri bagi 

audience. Bahkan jika komunikasi itu bersifat hi-tech maka nilai 

jualnya pun akan semakin tinggi. Misalnya, presentasi seorang 

marketing akan lebih mempunyai nilai jual yang tinggi jika 

menggunakan media komunikasi hi-tech daripada presentasi yang 

hanya sekedar menggunakan metode konvensional. 

e) Kontrol sosial; media komunikasi yang berteknologi tinggi akan lebih 

mempunyai fungsi pengawasan terhadap kebijakan sosial. Seperti 

misalnya, informasi yang disampaikan melalui TV dan internet akan 

lebih mempunyai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah 

sehingga pemerintah menjadi cepat tanggap terhadap dampak 

kebijakan tersebut. 

 

C. RANGKUMAN 

Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated Marketing Communication - 

IMC) adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang 

memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran 

strategis dari berbagai disiplin komunikasi. Dalam Integrated Marketing 

Communication (IMC) diperlukan beberapa konsep dasar yaitu Direct Marketing, 

Sales Promotion, Public Relation, Personal Selling, Advertising, Word of Mouth 

Marketing, Events and Experiences, dan Interactive Marketing. 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian komunikasi pemasaran terpadu? 
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2. Jelaskan konsep dasar komunikasi pemasaran terpadu? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Arifudin, Opan, et.al. 2020. Manajemen Pemasaran Pendidikan. Bandung: Widina 

Bhakti Persada 

Firmansyah, Anang. 2020. Komunikasi Pemasaran. Pasuruan: Penerbit Qiara 

Media. 

Kotler, P & Armstrong, G. 2008. Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12. Jakarta: 

Erlangga. 

Kotler, P & Keller, K.L.2006. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Jakarta: Erlangga. 
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PERTEMUAN XIII 

BRANDING DUNIA PENDIDIKAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan XIII ini akan dibahas Branding Dunia Pendidikan. Pokok 

Bahasan yang diulas antara lain 1) Pengertian Brand Image; dan 2) Branding Dunia 

Pendidikan. Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan 

mampu memahami dan menguasai Branding Dunia Pendidikan. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Branding Dunia Pendidikan. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Pengertian Brand Image 

Brand (Merek) adalah salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah 

produk yang penggunaanya pada saat ini sudah sangat meluas karena beberapa 

alasan, dimana merek suatu produk berarti memberikan nilai tambah produk 

tersebut. Pikiran para pelanggan dipengaruhi oleh beragam pesan yang sampai 

pada angka ribuan pesan dan sering berubah- ubah. Merek tidak hanya 

berkesan, tetapi merek juga harus menempati suatu posisi khusus dalam pikiran 

untuk benar-benar menjadi sebuah merek. Permasalahanya bila merek tidak 

mendapat tempat khusus atau berbeda dalam benak konsumen, maka akan 

memberi kesempatan bagi para pesaing untuk menempati posisi dalam benak 
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konsumen tersebut dan merek itu menjadi kurang sejati. Oleh karena itulah 

maka diperlukan apa yang dinamakan dengan merek sejati. Merek sejati terdiri 

dari tiga hal yang merupakan sifat fundamental yang membedakan merek sejati 

dalam benak konsumen yakni internalisasi jumlah kesan-kesan, suatu khusus di 

“pikiran (mind’s eye)” konsumen, dan manfaat-manfaat fungsional dan 

emosional yang dirasakan. Secara definitif merek sejati dapat dijelaskan 

sebagai internalisasi jumlah dari semua kesan yang diterima para pelanggan dan 

konsumen yang dihasilkan dalam sebuah posisi khusus di “pikiran” konsumen 

berdasarkan manfaat- manfaat fungsional dan emosional. Cara yang paling 

mudah untuk membedakan merek sejati dengan merek lain adalah dengan 

melihatnya pada serangkaian kesatuan yang membandingkan kekhususan 

relatif. Jika merek menjadi khusus dalam benak konsumen, maka merek 

tersebut lebih mendekati definisi merek sejati. 

Definisi lain tentang merek dijelaskan oleh Kotler dan Gary Armstrong 

(2012) dalam bukunya Prinsip-Prinsip Pemasaran. Menurut mereka merek 

adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini 

yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau 

penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek 

mengidentifikasi pembuat atau penjual dari suatu produk. Merek juga 

merupakan janji penjual untuk menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan 

jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli. Merek dapat menyampaikan 

empat tingkat arti: 

1) Atribut. Merek akan mengingatkan orang pada atribut tertentu. Misalnya 

keawetan dan sebagainya sehingga hal ini memberikan suatu landasan 

pemosisian bagi atribut lain dari produk tersebut 

2) Manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut tetapi mereka membeli manfaat 

dari produk tersebut. Oleh karena itu atribut harus diterjemahkan menjadi 

manfaat fungsional dan emosional. 

3) Nilai. Merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai – nilai pembeli. 

Misalnya saja menilai prestasi, keamanan, dan prestise tinggi suatu produk. 



78 
 

4) Kepribadian. Merek menggambarkan kepribadian. Merek akan menarik 

orang yang gambaran sebenarnya dan citra dirinya cocok dengan citra 

merek. 

 

Image berkaitan dengan sesuatu yang melekat pada suatu produk atau jasa 

dimata konsumen. Image merupakan keseluruhan persepsi terhadap objek yang 

dibentuk oleh konsumen melalui pemrosesan informasi dari berbagai sumber 

setiap waktu yang terbentuk melalui penggambaran dan asosiasi secara 

keseluruhan tentang merek dan produk dari stimulus lingkungan dan 

menggambarkan asosiasi terhadap produk dan jasa secara internal dengan 

mengembangkan unsur fantasi. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2007) 

merek adalah produk atau jasa penambah dimensi yang dengan cara tertentu 

mendiferensiasikannya dari produk atau jasa lain yang dirancang untuk 

memuaskan kebutuhan yang sama. 

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa brand image atau 

citra merek merupakan suatu asosiasi/persepsi yang muncul dalam benak 

konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Sutisna dan Prawita (2001) 

menjelaskan bahwa manfaat brand image adalah sebagai berikut: 

 Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih mungkin 

untuk melakukan pembelian, 

 Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama, dan 

 Kebijakan family branding dan leverage branding dapat dilakukan jika 

citra produk yang telah ada positif. 

 

Schiffman dan Kanuk (2007) menyebutkan faktor-faktor pembentuk citra 

merek adalah sebagai berikut: 

 Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang dan jasa yang 

ditawarkan oleh produsen, 

 Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat atau 

kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk atau jasa 

yang dikonsumsi, 
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 Kegunaan atau manfaat yang terkait dengan fungsi dari suatu produk atau 

jasa yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen, 

 Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani 

konsumen, 

 Risiko, berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung rugi yang 

mungkin dialami oleh konsumen, 

 Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak 

sedikitnya jumlah biaya yang dikeluarkan konsumen untuk menempuh 

studi, 

 Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri, yaitu berupa pandangan, 

kesepakatan, dan informasi yang berkaitan dengan suatu merek tertentu. 

 

Menurut Biels (1992) yang dikutip oleh Sutisna (2001), Citra merek 

memiliki 3 (tiga) variabel pendukung, yaitu: 

a) Citra perusahaan (corporate image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk 

atau jasa. Dalam penelitian ini citra pembuat meliputi: popularitas, 

kredibilitas serta jaringan perusahaan, 

b) Citra pemakai (user image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. 

Meliputi: pemakai itu sendiri, gaya hidup/kepribadian, serta status 

sosialnya, 

c) Citra Produk (product image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. 

 

Meliputi artibut produk tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunanya, 

serta jaminan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa citra 

merek merupakan aspek yang cukup menjadi pertimbangan konsumen dalam 

melakukan pembelian. Menurut Keller (2003), di dalam brand image terdapat 

3 faktor yang merangkai sebuah brand image, antara lain: 

1) Brand Favorability adalah kesukaan terhadap brand, kepercayaan dan 

perasaan bersahabat dengan suatu brand, serta akan sulit bagi brand lain 
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untuk dapat menarik konsumen yang sudah mencintai brand, hingga pada 

tahap ini. Indikator dari Brand Favorability meliputi: 

a. Popularitas 

b. Kredibilitas 

 

2) Brand Strength adalah seberapa sering seseorang terpikir tentang 

informasi suatu brand, ataupun kualitas dalam memproses segala 

informasi yang diterima konsumen. Indikator dari Brand Strength 

meliputi: 

a. Nilai perusahaan 

b. Atribut 

 

3) Brand Uniqueness adalah membuat kesan unik dan perbedaan yang 

berarti diantara brand lain serta membuat konsumen tidak mempunyai 

alasan untuk tidak memilih brand tersebut. Indikator dari Brand 

Uniqueness meliputi: 

a. Kemudahan mendapatkan produk yang dibutuhkan 

b. Penawaran varian paket 

 

2. Branding Dunia Pendidikan 

Brand image lembaga pendidikan merupakan pemahaman masyarakat 

mengenai lembaga pendidikan, kepercayaan masyarakat dan pandangan 

masyarakat tentang lembaga pendidikan. Faktor-faktor pembentuk brand image 

adalah kualitas atau mutu, dapat dipercaya atau diandalkan, kegunaan atau 

manfaat, pelayanan, resiko, harga, serta citra yang dimiliki oleh merek itu 

sendiri. Untuk membentuk atau meningkatkan brand image lembaga 

pendidikan, fungsi hubungan masyarakat (humas) dirasa sangat penting untuk 

dijadikan media dalam membangun kembali citra positif, selain itu fungsi 

humas juga menjadi media pemasaran jasa pendidikan, media sosialisasi 

sekolah kepada masyarakat serta menambah pengetahuan publik tentang 

sekolah. 
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Selain brand image, yang mempengaruhi peserta didik dalam memilih 

adalah motivasi. Motivasi menurut Sobur (2009) merupakan “istilah yang 

menunjuk pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, 

dorongan yang timbul dari dalam diri individu, tingkah laku yang 

ditimbulkannya, dan tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan”. Motivasi 

peserta didik dalam memilih lembaga pendidikan dipengaruhi beberapa faktor. 

Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal. 

Lembaga pendidikan, memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendidik, mengelola dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Dengan demikian diharapkan para lulusannya dapat berguna dan diterima oleh 

masyarakat, serta dapat diserap dengan baik oleh lapangan kerja. Akan tetapi 

untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat 

mengingat semua perguruan tinggi memiliki tujuan yang sama. 

Seperti halnya perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk barang, 

lembaga pendidikan sebagai penghasil produk jasa juga harus melakukan 

berbagai upaya di dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam 

industri pendidikan. Setiap lembaga pendidikan harus jeli dalam melihat 

peluang yang ada di masyarakat. Kecenderungan masyarakat adalah memilih 

lembaga pendidikan yang tidak hanya terakreditasi baik, tetapi juga memiliki 

citra merek (brand image) yang baik di mata masyarakat. 

Citra merek (brand image) yang baik dalam jangka panjang dapat 

membawa dampak yang positif bagi perguruan tinggi, karena dengan 

sendirinya dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting 

sekali bagi perguruan tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan citra 

merek (brand image) yang sudah terbentuk dengan selalu melakukan evaluasi 

terhadap kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Selain citra merek ada juga faktor lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan dalam memilih lembaga pendidikan yaitu biaya pendidikan. Ada 

kecenderungan untuk membandingkan antara biaya pendidikan dengan kualitas 

layanan yang diterima. Sehingga penting untuk diperhatikan oleh lembaga 

pendidikan jika menginginkan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. 

Langkah-langkah melakukan pencitraan lembaga pendidikan 
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a) Buatlah Logo atau Seragam lembaga pendidikan yang paling menarik, 

keren atau eye catching, jika logo atau seragam lembaga pendidikan anda 

yang sekarang dirasa sudah ketinggalan zaman, libatkan peserta didik dalam 

bentuk sayembara untuk mendesain logo atau seragam lembaga pendidikan 

dengan berbagai filosofi sesuai dengan misi lembaga pendidikan. Logo atau 

seragam yang lama menjadi dokumentasi yang bisa dilihat, dikenang lewat 

display di dinding-dinding gedung lembaga pendidikan, kelas, website, 

blog, cerita sejarah lembaga pendidikan, dsb. 

b) Fokus pada tujuan pendidikan nasional & tujuan yang sesuai dengan 

jenjang pendidikan sekolah anda, usahakan semua sumberdaya berjalan ke 

arah tujuan, jika ada warga lembaga pendidikan seperti pimpinan lembaga 

pendidikan, tenaga pendidik, karyawan, orang tua dan peserta didik. 

c) Pembeda atau Ciri Khas. Orang tua memasukkan anaknya ke lembaga 

pendidikan yang punya kelebihan atau pembeda dari lembaga pendidikan 

lain, pembeda itu bisa berupa nilai-nilai atau skill yang diajar atau terus 

dilaksanakan selama peserta didik menempuh pendidikan disana. Terlalu 

berat untuk melaksanakan atau memperlihatkan output semua tujuan 

pendidikan di lembaga pendidikan, pilih saja satu atau sedikit karakter 

unggulan sebagai pembeda yang bisa dilihat orang tua peserta didik. 

d) Menyenangkan. Suasana di lembaga pendidikan harus memberi rasa senang 

dan membuat betah semua warganya, tak ada rasa takut atau cemas. 

Menjadikan peserta didik, orang tua, tenaga pendidik & karyawan betah 

berada di lembaga pendidikan karena teduh, nyaman serta keramahan warga 

lembaga pendidikan. 

e) Tak punya pembeda atau Ciri Khas. Lembaga pendidikan yang biasa-biasa 

saja tanpa ciri khas mungkin masih banyak muridnya karena terletak di 

pemukiman, tapi coba perhatikan peserta di lembaga pendidikan itu, apakah 

berasal dari pemukiman terdekat atau dari luar lingkungan. 

f) Mengabarkan. Lembaga pendidikan harus secara sadar merekam atau 

mendokumentasikan berbagai aktifitas, keunikan peserta didik, tenaga 

pendidik, karyawan, prestasi, proses latihan dan semua hal yang ada di 

lembaga pendidikan dalam bentuk foto, video dan menyeleksi foto-foto dan 
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video terbaik untuk dipublikasikan dalam bentuk brosur, website, blog, 

instagram, youtube dan berbagai platform media sosial. 

g) ATM di lembaga pendidikan yang bagus. Amati berbagai hal dari lembaga 

pendidikan yang bagus, tiru hal-hal bagus, modifikasi cara melakukan hal-

hal bagus disesuaikan dengan kondisi lembaga pendidikan kita. 

h) Budaya menghargai prestasi. Prestasi apapun yang diperoleh peserta didik, 

tenaga pendidik, karyawan harus selalu mendapat apresiasi dari semua 

warga lembaga pendidikan, sehingga muncul semangat berprestasi dan 

budaya membicarakan prestasi di lembaga pendidikan jadi kebahagian 

bersama. 

i) Pembiasaan evaluasi, introspeksi dan berubah. 

 

C. RANGKUMAN 

Brand (Merek) adalah salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah 

produk yang penggunaanya pada saat ini sudah sangat meluas karena beberapa 

alasan, dimana merek suatu produk berarti memberikan nilai tambah produk 

tersebut. Image merupakan keseluruhan persepsi terhadap objek yang dibentuk oleh 

konsumen melalui pemrosesan informasi dari berbagai sumber setiap waktu yang 

terbentuk melalui penggambaran dan asosiasi secara keseluruhan tentang merek 

dan produk dari stimulus lingkungan dan menggambarkan asosiasi terhadap produk 

dan jasa secara internal dengan mengembangkan unsur fantasi. brand image atau 

citra merek merupakan suatu asosiasi/persepsi yang muncul dalam benak 

konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Ada 3 faktor yang merangkai 

sebuah brand image, yaitu Brand Favorability, Brand Strength dan Brand 

Uniqueness. Brand image lembaga pendidikan merupakan pemahaman masyarakat 

mengenai lembaga pendidikan, kepercayaan masyarakat dan pandangan 

masyarakat tentang lembaga pendidikan. Faktor-faktor pembentuk brand image 

adalah kualitas atau mutu, dapat dipercaya atau diandalkan, kegunaan atau manfaat, 

pelayanan, resiko, harga, serta citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri. 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian brand image lembaga pendidikan? 
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2. Jelaskan faktor yang merangkai sebuah brand image? 

3. Jelaskan langkah-langkah melakukan pencitraan (image) pada lembaga 

pendidikan? 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 
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PERTEMUAN XIV 

INTERACTIVE MARKETING 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada Pertemuan XIV ini akan dibahas Interactive Marketing. Pokok Bahasan 

yang diulas antara lain 1) Pengertian Interactive Marketing; dan 2) Jenis Interactive 

Marketing. Setelah membaca dan mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu 

memahami dan menguasai Interactive Marketing. 

Keberhasilan Anda dalam mempelajari modul ini akan tercapai, dengan 

mengikuti petunjuk belajar di bawah ini: 

1. Bacalah dengan cermat pendahuluan modul ini sampai Anda betul-betul 

memahami apa isinya, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini. 

2. Tangkaplah pengertian demi pengertian modul ini melalui pemahaman sendiri 

dan bertukar pendapat dengan teman sejawat, serta dengan tutor Anda. 

3. Diskusikan secara kelompok mengenai kasus-kasus aktual yang berkaitan 

dengan Interactive Marketing. 

4. Setiap membuka kegiatan belajar usahakan membaca dengan cermat dan 

bacalah rangkuman yang ada pada setiap kegiatan belajar dengan intensitas 

yang lebih sehingga Anda akan menguasai dan memahami esensi dari pokok 

bahasan modul ini. 

 

B. URAIAN MATERI 

1. Pengertian Interactive Marketing 

Interactive marketing merupakan sebuah alat yang digunakan dalam 

melakukan promosi. Internet sebagai suatu jaringan komputer global yang 

sudah terbukti dapat semakin mempermudah untuk berkomunikasi serta 

memperoleh berbagai informasi yang banyak dibutuhkan dengan cepat dan 

harus akurat. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) interactive marketing merupakan suatu 

kegiatan yang bersifat online dan program untuk mempengaruhi konsumen 

secara langsung maupun tidak langsung serta untuk membangun citra atau 

menjual produk. 
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Menurut Kotler dan Keller (2012), “Pemasaran interaktif (interactive 

marketing) adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk 

melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidaknlangsung 

meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan 

produk dan jasa” 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012), “Online marketing is efforts to 

market products and services and build customer relationship over the 

internet.” Pemasaran online (interaktif) adalah usaha perusahaan untuk 

memasarkan produk dan membangun hubungan pelanggan melalui internet.” 

Berdasarakan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa interactive 

marketing merupakan suatu alat untuk promosi secara online dengan tujuan 

untuk mempertahankan hubungan baik dengan para konsumen dan untuk 

mendistribusikan barang dan jasa. 

Terdapat fungsi yang akan diproleh dari pelaksanaan interactive 

marketing, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Personalization (Personalisasi) 

Konsep personalized merupakan bagian dari salah satu bagian dari bauran 

pemasaran yang terdapat dalam kebutuhan pengenalan dan untuk 

pengidentifikasian para pelanggan tertentu dalam membangun hubungan 

baik dengan para pelanggan. Hal ini sangat penting untuk dapat 

mengidentifikasikan para pelanggan-pelanggan perusahaan pada level 

tingkat individu dan untuk mengumpulkan semua informasi tentang 

pelanggan, dengan tujuan agar dapat mengembangkan produk dan jasa. 

b) Privacy (Bersifat Pribadi) 

Privacy juga merupakan salah satu dari elemen bauran pemasaran yang 

sangat berhubungan erat dengan personalisasi. Tugas utama yang harus 

dilakukan strategi internet marketing mengembangkan kebijakan diatas 

prosedur-prosedur pengaksesan untuk pengumpulan berabgai informasi. 

c) Customer service (Pelayanan Pelanggan) 

Customer service merupakan salah satu dari kebutuhan berbagai aktivitas 

yang banyak dibutuhkan dalam proses transaksional. 

d) Community (Komunitas) 
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Komunitas merupakan sekelompok identitas, yang berinteraksi dengan 

tujuan yang sama. Pelanggan akan dapat menjadi bagian dari komunitas 

yang mana mereka akan saling berinteraksi, oleh karena itu pengembangan 

komunitas merupakan tugas yang harus dilakukan oleh semua bisnis. 

e) Site (Situs) 

Interaksi interactive marketing pada jaringan atau media digital yaitu 

internet. Baik berinteraksi maupun relasi yang membutuhkan tempat 

sesuai, yang tersedia kapan saja, yaitu lokasi digital untuk berinteraksi 

digital. Lokasi seperti ini yang dapat disebut sebagai site. 

f) Security (Keamanan) 

Fungsi dari keamanan dalam sebuah transaksi merupakan fungsi yang 

sangat penting pada saat transaksi tersebut akan dilakukan melalui jaringan 

atau media internet. 

g) Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Promosi penjualan akan dilakukan secara luas dalam pemasaran 

tradisional. Fungsi seperti ini akan memperhitungkan kemampuan para 

pemasar untuk berfikir secara kreatif, dimana banyak ekerjaan dan 

inspirasi yang nanti akan dibutuhkan untuk menemukan kemungkinan baru 

dalam mengembangkan rencana untuk berpromosi secara efisien. 

h) Word-of-mouth marketing (Pemasaran dari mulut ke mulut) 

Word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses 

komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu 

maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk 

memberikan informasi secara personal (Kotler dan Keller, 2012). 

 

2. Jenis Interative Marketing 

Pemasaran interaktif mencakup banyak jenis inisiatif. Pemasar dapat 

berinteraksi dengan pelanggan melalui konten dinamis seperti bercerita visual, 

konten yang dipersonalisasi, informasi berlapis, dan interaksi dua arah. Apa 

pun jenis inisiatif pemasaran interaktif yang diterapkan, tujuannya adalah 

membuat konten menarik dan relevan bagi pelanggan. Adapun penjelasan jenis 

Pemasaran interaktif adalah sebagai berikut: 



88 
 

a) Bercerita Visual 

Pemasar dapat memanfaatkan peluang untuk sedinamis mungkin dengan 

konten; ini dapat berarti menambahkan animasi atau infografis ke posting 

blog atau membuat iklan asli yang berakar pada cerita yang 

menggabungkan elemen media campuran. Memecah posting bentuk 

panjang dan halaman arahan lanjutan dengan divisi teks, klip video dan 

audio, dan komponen interaktif yang memungkinkan berbagi dan 

menemukan lebih banyak informasi. 

 

b) Konten yang Dipersonalisasi 

Gunakan teknologi canggih untuk mendapatkan wawasan tentang 

demografi pelanggan, data geografis, informasi siklus hidup, dan lainnya 

untuk memberikan konten dan penawaran yang dipersonalisasi, relevan, dan 

penawaran. Ketika Anda tahu sebanyak mungkin tentang pelanggan Anda 

sebagai individu, Anda dapat menciptakan pengalaman yang paling berarti 

bagi mereka. Pelanggan akan lebih terkait dengan konten ketika 

dipersonalisasi dengan tepat, dan mereka akan lebih cenderung untuk 

berinteraksi dengan konten dengan membagikannya. 

 

c) Informasi Layered 

Mendidik pelanggan telah menjadi prioritas utama bagi pemasar, dan 

pemasaran interaktif adalah cara cerdas untuk melapisi informasi bagi 

konsumen dengan mengirimkan konten terperinci secara bertahap. Pemasar 

memiliki kemampuan untuk menceritakan kisah merek dengan memberikan 

potongan informasi dalam pengambilan cepat yang mudah dibaca dan 

kemudian memberikan konten yang lebih rinci dan informatif di lapisan lain 

kepada anggota audiens yang ingin tahu sebanyak mungkin tentang suatu 

topik. 

 

d) Interaksi Dua Arah 

Inisiatif interaksi dua arah adalah inti dari pemasaran interaktif karena 

memberikan konsumen kendaraan untuk partisipasi aktif. Misalnya, alat 
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interaktif seperti kuis, kalkulator, konten bercabang, permainan, dan video 

interaktif memberikan pengalaman yang lebih kuat bagi audiens. 

 

C. RANGKUMAN 

Interactive marketing merupakan sebuah alat yang digunakan dalam 

melakukan promosi. Internet sebagai suatu jaringan komputer global yang sudah 

terbukti dapat semakin mempermudah untuk berkomunikasi serta memperoleh 

berbagai informasi yang banyak dibutuhkan dengan cepat dan harus akurat. 

Terdapat fungsi yang akan diperoleh dari pelaksanaan interactive marketing, 

beberapa diantaranya, yaitu Personalization (Personalisasi), Privacy (Bersifat 

Pribadi), Customer service (Pelayanan Pelanggan), Community (Komunitas), Site 

(Situs), Security (Keamanan), Sales Promotion (Promosi Penjualan) dan Word-of-

mouth marketing. Pemasaran interaktif mencakup banyak jenis inisiatif. Pemasar 

dapat berinteraksi dengan pelanggan melalui konten dinamis seperti bercerita 

visual, konten yang dipersonalisasi, informasi berlapis, dan interaksi dua arah. 

 

D. EVALUASI 

1. Jelaskan pengertian interactive marketing? 

2. Jelaskan fungsi dari pelaksanaan interactive marketing? 

3. Jelaskan jenis-jenis interactive marketing? 
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