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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perubahan pola pendidikan yang begitu cepat dan silih berganti serta

globalisasi segala bidang termasuk bidang pendidikan Memunculkan persaingan

yang ketat. Lembaga non formal seperti bimbingan belajar harus mampu

menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan-perubahan termasuk kebijakan

pemerintah di bidang pendidikan. Dalam keseluruhan system pendidikan, tujuan

pendidikan, tujuan pendidikan merupakan salah satu komponen penting. Dalam

memberikan arahan proses kegiatan pembelajar anguname capai tujuan

pendidikan.

Salah satu industri yang berkembang saat ini adalah jasa bimbingan

belajar. Kondisi ini memicu persaingan di antara lembaga pendidikan sejenis

menawarkan kualitas pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan

konsumen. Situasi ini menuntut para orang tua lebih selektif dalam memilih jenis

bimbingan belajar yang memilih kualitas baik.

Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu lembaga pendidikan

tertentu factor-factor penentuan yang digunakan biasa berupa kombinasi dari

factor penentuan kepuasan terhadap jasa Umumnya yang sering digunakan biasa

konsumen adalah aspek pelayanan dan kualitas jasa yang dibeli. Kualitas telah

menjadi harapan dan impian bagi semua orang baik konsumen maupun produsen,

pengertian kualitas berbeda sebab kualitas memiliki banyak pada konteksnya.
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Kepuasan konsumen merupakan salah satu faktor yang paling penting

didalam dunia bisnis salah satunya bimbingan belajar. Hal ini disebabkan karena

persaingan antar bimbingan belajar yang semakin kuat dalam meningkatkan

kepuasan tersebut. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, maka

konsumen akan semakin puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh bimbingan

belajar.

Bimbingan belajar adalah suatu kegiatan tambahan belajar kepada siswa

atau peserta didik yang bertujuan agar siswa-siswi mendapat mencapai prestasi

belajar secara optimal. Kegiatan ini juga berupa suatu bimbingan di sekolah yang

merupakan aspek program pendidikan berkenaan dengan bantuan terhadap para

siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya dan untuk

merencanakan masa depannya sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan

sosialnya yang tujuannya untuk membantu presta siswa-siswi.

Hal ini juga memberikan peluang yang cukup besar bagi jasa pelayanan

bimbingan belajar, khususnya Bimbingan Terp@du Alumni Delapan Pekanbaru

yang ikut serta berpartisipasi dalam pembangan dunia pendidikan khususnya

dalam memberikan jasa pelayanan. Jasa sendiri dapat diartikan setiap tindakan

perbuatan yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada

dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan

kepemilikan.

Bimbingan Terp@du Alumni delapan Pekanbaru dapat memenuhi

keinginan siswa-siswi yang ada dengan menyediakan waktu konsultasi, sehingga

parasiswa-siswi dapat terbantu dalam mengerjakan soal-soal dan dapat lebih
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mengerti lagi tentang materi yang diberika, sehingga siswa-siswi merasa puas

dengan apa yang diberikan Bimbingan Terp@du Delapan Jakarta Cabang

Pekanbaru. Bimbingan Terp@du Alumni Delapan Pekanbaru juga sudah banyak

mengatarkan siswa-siswi diterima di Perguruan Tinggi Negeri mulai dari Tahun

2008 hingga tahun 2017.

Lembaga pendidikan non formal ini yang menyediakan jasa bimbingan

belajar bagi siswa-siswi yang berada ditingkat terakhir SD, SMP, SMA Dan

UMUM. Dalam kegiatan jasa bimbingan belajar jumlah siswa yang pada

Bimbingan Terp@du Alumni Delapan Pekanbaru.

Tabel 1.1 Jumlah siswa/siswi Bimbingan Terp@du Delapan Pekanbaru

Tahun 2016-2017

No Uraian Tahun  2016 Tahun  2017 Jumlah

1 SD 130 195 325
2 SMP 230 212 442
3 SMA 225 164 389
4 UMUM 125 245 370
5 Total 710 816 1.526

Tabel diatas menyakut jumlah siswa-siswi SD 325, SMP 442, SMA 389

dan UMUM 370. Dan total semua tabel sebanyak 1. 526/orang.

Dengan melihat keadaan pada Bimbingan Terp@du Alumni Delapan

Pekanbaru saya sebagai penulis tertarik mengangkat judul: “PENERAPAN

BAURAN PEMASARAN PADA BIMBINGAN TERP@DU DELAPAN

PEKANBARU”
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis dapat membuat

suatu perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah strategi

pemasaran bimbingan belajar pada Bimbingan Terp@du Delapan

Pekanbaru ?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan

Untuk mengetahui strategi pemasaran Bimbingan Terp@du Delapan

Pekanbaru.

1.3.2. Manfaat

a. Bagi Perusahaan Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi

perusahaan dalam meningkatkan pelayanan bagi siswa khususnya

Bimbingan Terp@du Delapan Pekanbaru.

b. Bagi Penulis

Sebagai salah satu kesempatan bagi penulisan untuk menambah

wawasan dan aplikasi dari teori penulisan dapatkan dibangku

perkulihan.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai bahan acuan referensi bagi peneliti

selanjutnya.
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1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Lokasi dan waktu

Lokasi penelitian ini adalah pada Bimbingan Terp@du Alumni Delapan

Pekanbaru yang bertempat di jalan Sultan Syarif Qasim NO. 151 – 153,

Waktu penelitian dilakukan Bulan Juli sampai September 2016.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam

penulisan ini, penulis memperoleh data dari perusahaan mengenai

Penerapan bauran pemasaran pada Bimbingan Terp@du Delapan

Pekanbaru.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang

bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data

asli atau data baru. Seperti wawancara, kuesioner. (Hasan, 2011 : 34)

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang

yang melakukan penelitian dari sumber - sumber yang telah ada. Data

ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan - laporan

penelitian terdahulu. Seperti catatan atau dokumentasi perusahaan.

(Hasan, 2011 : 89 )
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c. Sumber data

1. Observasi

Merupakan metode yang menuntut adanya pengamatan dari

penelitian baik secara langsung atau pun tidak langsung terhadap

objek penelitiannya.

(Umar, 2012 : 45)

2. Wawancara

Yaitu melakukan dengan mewawancarai langsung nara sumber di

Bimbingan Terp@du Delapan Pekanbaru dengan permasalahan

dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau

memaparkan suatu keadaan fenomena yang di gambarkan dengan

kata - kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan kemudian

menganalisa data tersebut berdasarkan teori - teori yang mendukung

pemecahan masalah.

1.5. Sistematikan Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas

maka sistematika penulisan bagi penulis ada empat bab, yaitu sebagai

berikut:
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Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode

penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Utama Perusahaan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Bimbingan Terp@du

Delapan Pekanbaru yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, visi,

misi, aktivitas dan struktur organisasi serta pembagian tugas dalam suatu

perusahaan.

Bab III Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini menguraikan tentang pengertian manajemen, pemasaran dan

manajemen pemasaran, marketing mix dan tinjauan praktek yang

berisikan tentang hasil praktek kerja lapangan.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil

penelitian.


