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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Keputusan Pembelian produk adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar membeli.Dalam melakukan 

pembelian, konsumen akan dihadapkan oleh beberapa tahapan dalam 

pengambilan keputusan pembelian produk baik itu sebelum maupun setelah 

melakukan pembelian.
1
 

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 6: 

                            

                 

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang 

yang fasik datang kepada mu membawa suatu berita, Maka telitilah 

kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena 

kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan 

mu itu”.(QS. Al-Hujurat:6)
2
 

 

Ayat ini turun, memberikan penjelasan bagi umat manusia semuanya 

untuk selalu tabayun dalam segala berita yang disampaikan. Kemudian ayat 

ini menyuruh kita berhati-hati dalam menindakkan sesuatu yang akibatnya 

tidak dapat diperbaiki, supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, yang 

disebabkan berita yang belum pasti kebenarannya.
3
Dari penjelasan di atas 

dapat diketahui bahwa sebagai umat muslim hendaknya berhati-hati dalam 

                                                             
1
Kotler, Indeks Kelompok Gramedia Marketing Manajemen Jilid 2. Terjemahan Drs. 

Benyamin Molan. Penerbit: PT. Ikrar Mandiri Abadi. 2009. h.227 
2
 Departemen Agama RI. Al-qur’an dan Terjemahannya,Surabaya: Fajar Mulya, h.516 

3
 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 7:316 



2 

 

menerima suatu berita atau informasiapa saja termasuk produk yang akan 

dibeli. Begitu juga sebelum memutuskan dalam membeli atau menggunakan 

suatu produk hendaknya konsumen mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dan 

masalah yang dihadapinya. konsumen mencari informasi terlebih dahulu 

apakah produk tersebut baik atau tidak. Hal ini yang menjadi alasan betapa 

pentingnya mencari informasi terkait suatu informasi atau berita yang 

datang.Keputusan Pembelian produk ditandai dengan indikator sebagai 

berikut: 

(1) Pengenalan Kebutuhan (2) Pencarian Informasi (3) Evaluasi Alternatif (4) 

Keputusan Pembelian (5) Perilaku Pascapembelian
4
 

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa 

keputusan pembelian produk adalah suatu keputusan konsumen sebagai 

pemilikan tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif mengenai proses, 

cara, perbuatan membeli, dengan mempertimbangkan faktor lain tentang apa 

yang dibeli, waktu membeli, dimana membelinya serta cara pembayarannya.  

Keputusan pembelian produk merupakan tindakan konsumen membeli 

suatu produk atau barang yang disediakan oleh toko. Para konsumen 

dipengaruhi oleh informasi mengenai produk, harga, distribusi, dan promosi 

yang dikenal dengan istilah bauran pemasaran (marketing Mix) serta 

mempertimbangkan faktor lain.
5

Menurut Rangkuti ada dua faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian produk, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu bauran pemasaran 
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(marketing Mix) yang terdiri dari produk (product), harga (price), promosi 

(promotion), dan saluran distribusi (place), sedangkan faktor eksternal yaitu 

faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor kepribadian, dan faktor psikologis.  

Lebih jauh Philip Kotler juga menyatakan bahwa Marketing Mix 

merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.
6
Marketing 

Mix ditandai dengan indikator sebagai berikut: (1) Produk (Product) (2) Harga 

(Price) (3) Tempat (Place) (4) Promosi (Promotion)
7
 

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa 

bauran pemasaran mempengaruhi keputusan pembelian produk 

konsumen.Marketing Mix juga di pelajari oleh siswa yang mengambil jurusan 

Managemen Bisnis di SMK. Pemahaman siswa terhadap materi marketing 

Mix seyogyanya seperti yang di kemukakan diatas, mempengaruhi keputusan 

pembelian produk mereka. 

Proses pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar, yang 

ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dampak pembelajaran dapat dibedakan atas dampak 

intruksional (instructional impact) dan dampak tak langsung atau dampak 

iringan (nurturant impact). Dampak-dampak tersebut bisa berwujud dalam 

bentuk pemahaman.
8
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Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain 

memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihat dari berbagai 

segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapatmemberikan 

uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya 

sendiri.
9
 

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti 

dari bahan yang dipelajari.
10

pemahaman juga dapat diartikan menguasai 

sesuatu dengan fikiran.
11

Pemahaman di tandai dengan indikator sebagai 

berikut:(1) Menerjemahkan (2) Menginterpretasikan (3)Mengekstrapolasi
12

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam penelitian ini penulis dapat 

menjelaskan bahwa pemahaman merupakan kemampuan dalam memaknai 

hal-hal yang terkandung dalam teori maupun konsep-konsep yang dipelajari, 

tentang marketing Mix. 

Berdasarkan hasil observasi siswa kelas X jurusan managemen bisnis 

di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru sudah 

mempelajari marketing Mix. Namun demikian, keputusan pembelian mereka 

belum menunjukkan pemahaman yang bagus terhadap marketing Mix, hal ini 

ditunjukkan oleh gejala-gejala sebagai berikut:  

1. Masih ada siswa yang membeli produk yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan 

                                                             
9
Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h.44 

10
W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, Yogyakarta: Media Abadi, 2009, h.274 

11
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.42 

12
Daryanto, Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012, h.106-107  



5 

 

2. Masih ada siswa yang membeli produk tanpa mencari info terlebih dahulu 

apa kegunaan dan manfaat produk tersebut 

3. Masih ada siswa yang tidak melakukan evaluasi terhadap alternatife dari               

produk yang di beli 

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan tersebut, penulis merasa 

tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pemahaman Materi Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Oleh Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 

Pekanbaru” 

 

B. Penegasan Istilah  

1. Pemahaman  

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan 

arti dari bahan yang dipelajari.
13

pemahaman juga dapat diartikan 

menguasai sesuatu dengan fikiran.
14

 

Berdasarkan pendapat diatas pemahaman adalah kemampuan siswa 

untuk menangkap makna dari materi marketing Mix terhadap keputusan 

pembelian siswa.  

2. Marketing Mix  

Marketing Mix adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang 

dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan 

dalam pasar sasaran.
15

Marketing Mix juga diklasifikasikan empat unsur 
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dari alat-alat bauran pemasaran yang yang terdiri atas 4P dalam 

pemasaran, diantaranya adalah produk (product), harga (price), tempat 

(place), dan promosi (promotion).
16

 

Berdasarkan pendapat diatas marketing Mix adalah seperangkat 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 

pemasarannya. 

3. Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar membelitentang merek 

mana yang dibeli.
17

 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa keputusan pembelian yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan siswa mengenai apa yang 

dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli dan 

bagaimana cara pembayarannya.  

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Penelitian mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang 

yang telah dikemukakan, yaitu:  

a. Keputusan pembelian produk siswa tidak sesuai dengan pemahaman 

mereka tentang materi marketing Mix.  
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b. Pengaruh pemahaman siswa pada materi marketing Mix terhadap 

keputusan pembelian produk oleh siswa belum maksimal. 

2. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka 

peniliti memfokuskan pada: Pengaruh Pemahaman Materi Marketing Mix 

terhadap Keputusan Pembelian Produk Siswa kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan  Muhammadiyah 2 Pekanbaru.  

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka 

dapat dirumuskan masalahnya, yaitu: Seberapa besarkah pengaruh 

pemahaman siswa pada materi marketing Mix terhadap keputusan 

pembelianproduk siswa di kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru?   

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemahaman materi 

marketing Mix terhadap keputusan pembelian produk oleh siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru.  

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Siswa, penelitian ini diharapkan agar siswa dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan tentang cara membuat Keputusan 

Pembelian Produk.  

b. Bagi Guru, sebagai bahan masukan bagi guru untuk memudahkan 

memberikan masukan keputusan pembelian kepada siswa.  
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c. Bagi Peneliti, sebagai landasan untuk dapat menjadikan bahan kajian 

penelitian dan syarat untuk menyelesaikan program strata satu pada 

Jurusan Pendidikan IPS Program Studi Ekonomi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 


