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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir tentang Penerapan Bauran

Pemasaran pada Bimbingan Terp@du Alumni Delapan Pekanbaru maka

dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut

1. Dari keseluruhan produk yang di sediakan oleh Bimbingan Terp@du

Alumni Delapan Pekanbaru semua program sangat di minati oleh siswa

baik itu program gold cerdas, seholastik, prioritas cerdas, prioritas

seholastik, program tersebut sudah berjalan dengan bagus, dan dilengkapi

dengan pelayanan-pelayanan yang baik daritentor dan metode-metode

pembelajaran yang yang unik.

2. Membuat strategi pricing dengan menyediakan potongan harga (diskon)

yang bervariasi kepada siswa, dalam penyusunan biaya bimbingan belajar

telah disesuaikan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada siswa

dari segi layanan tambahan dan kenyamanan ruangan.

3. Lokasi lembaga yang cukup strategis dan mudah di jangkau oleh

masyarakat dengan berada di tengah-tengah kota Pekanbaru, tempat yang

dimiliki pun tergolong cukup nyaman sebagai wahana belajar siswa serta

kelengkapan sarana prasarana yang menunjang mampu membantu

berjalannya kegiatan belajar mengajar.

4. Kegiatan promosi masih belum optimal karena tidak di sertai promosi

melalui media televisi, dan masih kurangnya dalam media online seperti
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twitter, instagram, karna di jaman sekarang sosial media sangat berperan

penting saat melakukan promosi.

4.2. Saran

Setelah penulis menyampaikan hasil yang didapat dari penelitian yang

dilakukan, terdapat saran yang penulis sampaikan sebagai acuan bagi

pengembangan selanjutnya.

1. Bagi Bimbingan Terp@du Delapan perlu meningkatkan kualitas

pemasaran dengan mengacu pada anilisi dengan mengoptimalkan

kekuatan dan peluang dengan mengembangkan program-program yang

tersedia serta mampumeminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar

agar kenyataan pemasaran dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

2. Bimbingan Terp@du Alumni Delapan Pekanbaru perlu mengoptimalkan

kegiatan promosi kesekolah-sekolah dengan melakukan sosialisasi

pengenalan program maupun metode pembelajaran serta lebih gencar

melakukan promosi melalui sosial media.

3. Bimbingan Terp@du Alumni Delapan Pekanbaru pula perlu melakukan

pelatihan selain dari segi pendidikan, pembelajaran penambahan ilmu

psikologi perlu di berikan bagi paratentor agar mampu memahami karakter

para siswa.


