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BAB II 

KAJIAN TEORI Dan KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 . Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler (2000)pemasaran adalah suatu 

proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu 

dankelompok mendapat yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan,menawarkan dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak 

lain.Nitisemito(1997)mengungkapkan bahwa 

pemasaran adalah semua kegiatan yangbertujuan 

untuk memperlancar arus barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen secara efisienuntuk 

menciptakan efektifitas. Sejalan dengan hal tersebut 

Stanton (1993)mendefinisikan pemasaran sebagai 

suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untukmerencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau 

jasa yang dapat memuaskan keinginan dan jasa kepada 

konsumen potensial. 

Jadi dari pengertian di atas dapat 

disimpulankanbahwa pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkanproduk yang bernilai dengan pihak 

lain sesuai teori pemasaran yang dikemukan kotler. 
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2.2. Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan 

Pada umumnya suatu satuan pendidikan 

memiliki tujuan dan untuk mencapainya memerlukan 

strategi.Menurut Buchari (2008)strategi adalah suatu 

kesatuan rencana yangterintegrasi yang 

menghubungkan antara kekuatan internal organisasi 

dengan peluang dan ancaman lingkungan 

eksternalnya.Strategi dirancang untuk memastikan 

tujuan organisasi dapat dicapai dengan tepat.Substansi 

strategi pada dasarnya merupakan rencana.Strategi 

berkaitan dengan evaluasi dan pemilihan alternatif 

yang tersedia bagisuatu manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Strategi Pemasaran menurud Chandra (2005) 

adalah rencana yang menjabarkan ekspektasi 

perusahaan/lembaga akan dampak dari berbagai 

aktifitas atau program pemasaran terhadap permintaan 

produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. 

Menurut Kotler dan Amstrong (1997), ada tiga tahap 

yang dapat ditempuh untuk menetapkan 

strategipemasaran, yaitu sebagai memilih konsumen 

yang dituju, mengidentifikasi keinginan konsumen 

danmenentukan bauran pemasaran. 

Dalam strategi pemasaran, ada beberapa dimensi 

yang perlu diperhitungkan dan diketahui untuk 

mengurangidampak negatif ketidakpastian dalam 

merumuskan dan mengimplementasikan strategi 

pemasaran tersebut, antara lain: 
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a. Dimensi keterlibatan manajemen puncak. Peranan 

manajemen puncak sangat penting dalam merencanakan 

dan menentukan strategi pemasaran yang terdiri dari visi, 

misi, dan tujuan sekolah (Siagian:2001). 

b. Dimensi waktu dan orientasi masa depan. Dengan adanya 

sikap proaktif dan antisipatif, manajemen puncak 

(pimpinan sekolah) lebih siap menghadapi tantangan 

perubahan dan perkembangan sekolah yang akan terjadi 

sehingga tidak menghadapi situasi mendadak 

(Nawawi:2000). 

c. Dimensi lingkungan internal dan eksternal. Pimpinan 

sekolah harus memahami kondisi lingkungan internal dan 

eksternal sekolah serta mampu meletakkan berbagai 

pendekatan dan teknik untuk merumuskan strategi 

pemasaran jasa pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. 

(Nawawi:2000). 

d. Dimensi konsekuensi dari isu strategi. Setiap keputusan 

strategi pemasaran jasa pendidikan yang dilaksanakan 

harus dapat menjangkau semua komponen atau unsur 

organisasi sekolah, baik sumber daya maupun satuan kerja 

seperti departemen, divisi, biro, seksi, dan sebagainya. 

(Siagian:2001). 

Pada dasarnya jasa pendidikan adalah sesuatu 

yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang 

sifatnya tidak berwujud dan tidak memiliki dampak 

perpindahan hak milik. Hal ini sangat erat kaitannya 

dengan program pemasarannya.Jasa pendidikan 

menurut Hurriyati (2010)secara umum memiliki 

karakteristik utamayaitu tidak berwujud 

(intangibility),tidak terpisah (inseparability),bervariasi 

(variability), tidak tahan lama (perishability).Tidak 

berwujud seperti produk fisik, yang menyebabkan 
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pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat, 

mencium mendengar, danmerasakan hasilnya sebelum 

mereka mengkonsumsi.Jasa pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga pendidikan 

yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa 

pendidikan dihasilkan dan dikonsumsi serempak 

(simultan) pada waktu yang sama.Bersifat sangat 

variabel karena merupakan nonstandarized out-put, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, 

tergantung pada siapa, kapan,dan dimana jasa tersebut 

dihasilkan. Jasa merupakan komoditas tidak tahan 

lama dan tidak dapat disimpan. 

Menurut Lupiyoadi (2006)karakteristik jasa 

pendidikan lembaga pendidikan termasuk ke dalam 

jasa murni.Dimana pemberian jasa yang dilakukan 

didukung alat kerja atau sarana pendukung semata, 

jasa yang diberikan membutuhkan kehadiran pengguna 

jasa (peserta didik), yang dalam hal ini peserta didik 

yang mendatangi lembaga pendidikan 

tersebut.Penerima jasanya adalah orang, jadi 

merupakan pemberian jasa berbasisorangatau disebut 

sistem kontak tinggi (high contact system) yaitu 

hubungan antara pemberi jasa dengan pelanggan 

tinggi.Hubungan dengan peserta didik berdasarkan 

hubungan keanggotaan(memberrelationship)di mana 

peserta didik telah menjadi anggota lembaga 

pendidikan selama jangka waktu tertentu yang telah 

diatur dalam undang-undang pendidikan. 
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Buchari (2008)megemukakan pemasaran jasa 

pendidikan adalah kegiatan lembaga pendidikan 

memberi layanan atau menyampaikan jasa pendidikan 

kepada peserta didik dengan cara yang memuaskan. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemasaran jasa pendidikan merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan 

menganalisis, merencanakan, mengimplemantasikan 

dan mengontrol program yang telah diformulasikan 

sehingga memuaskan peserta didik sebagai stakeholder 

sekolah. 

 

2.3. Bauran Pemasaran Jasa Pendidikan 

Menurut Wijaya (2008) dewasa ini, persaingan 

antar sekolah semakin atraktif.Pemasaran jasa 

pendidikan untuk lembaga pendidikan mutlak 

diperlukan. Sekolah sebagai lembaga penyedia jasa 

pendidikan perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan (siswa), karena 

pendidikan merupakan proses sirkuler yang saling 

mempengaruhi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

diperlukan strategi pemasaran jasa pendidikan untuk 

memenangkan kompetisi antar sekolah serta untuk 

meningkatkan akselerasi peningkatan kualitas dan 

profesionalisme manajemen sekolah. 

Menurut Buchari (2011)fungsi pemasaran dalam 

pendidikan adalah untuk membentuk citra baik 

terhadap lembaga pendidikan dalam rangka menarik 

minat sejumlah calon peserta didik, maka lembaga 
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pendidikan, menggunakan atau mengembangkan 

berbagaiupaya strategi yang dikenal dengan upaya 

strategi bauran pemasaran.Hurriyati 

(2010)mengemukakan definisi bauran pemasaran 

(marketing mix), adalah sekumpulanalat pemasaran 

(marketing mix) yang dapat digunakan oleh lembaga 

pendidikan untukmencapai tujuan pemasarannya 

dalam pasar sasaran.Selanjutnya menurut Kotler dan 

Armstrong (2005)bahwa bauran pemasaran merupakan 

seperangkat alat pemasarantaktis dan terkontrol yang 

dipadukan untuk menghasilkan respon pasar 

sasaran.Dalam hal inibauran pemasaran jasa 

pendidikan berupa elemen-elemenorganisasi 

pendidikan yang dapatdikontrol oleh organisasi dalam 

melakukan komunikasi denganpeserta didik dan 

dipakaiuntuk memuaskan peserta didik.Sejalan dengan 

hal tersebut Assauri (2009)menyatakanmarketing mix 

adalah kombinasi variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang 

dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan 

untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam 

pasar sasarannya. 

Zeithaml dan Baitnerdalam Hurriyati (2010) 

mengemukakan konsep bauran pemasaran tradisional 

(traditional marketing mix) terdiri dari 4p, yaitu product 

(produk), price (harga), place (tempat/lokasi) dan 

promotion (promosi). Sementara itu untuk pemasaran 

jasa Zeithaml mengatakan bauran pemasarannya harus 

diperluas (expanded marketing mixforservices) dengan 
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penambahan unsur non-traditional mix, yaitu people 

(orang),physicalevidence (fasilitas fisik), dan process 

(proses), sehingga menjadi tujuh unsur (7p). 

Penggunaan produk/program pendidikan 

menurud Lovelock dan Wright (2007)menyatakan 

bahwa manajer harus memilih fitur-fitur produk inti 

dan beberapa elemen jasa pelengkap yang 

mengelilinginya, dengan merujuk manfaat yang 

diinginkan pelanggan dan seberapa tinggi daya saing 

produk tersebut.Menurut Kotler (2005)produk jasa 

merupakan suatu penawaran organisasi jasa yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemuasan kebutuhan pelanggan.Dalam jasa lembaga 

pendidikan, produk/jasa yang ditawarkan kepada 

peserta didik adalah reputasi, prospek dan variasi 

pilihan. 

Penentuan harga/biaya pendidikan menurut 

Buchari (2011),harga adalah nilai suatu produk/jasa 

yang dinyatakan dengan uang.Dapat disimpulkan 

bahwa harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar 

oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau 

jasa.Menurut Lupiyoadi (2006)lembaga pendidikan 

menggunakan penerimaan harga yang berbeda untuk 

mengalokasikan biaya pendidikan untuk tiap peserta 

didik dan produk, antara lain berdasarkan jurusan, 

berdasarkan tingkatan peserta didik, berdasarkan 

kredit peserta didik, berdasarkan jenis program peserta 

didik dan berdasarkan waktu dan tempat belajar 

mengajarnya. 
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Peranan harga menjadi sangat penting ketika 

menghadapipersaingan yang semakin tajam dan 

permintaan yang semakin terbatas, sehingga 

secarasederhana dapatkita katakan bahwa penetapan 

harga sangat mempengaruhi kemampuanperusahaan 

untuk menguasai konsumen.Adapun tujuan penetapan 

harga menurut Boyd, dkk(2000) 

memaksimalkanpertumbuhanpenjualan, 

mempertahankan mutu atau diferensiasi jasa 

pendidikan, memaksimalkan laba dan bertahan hidup. 

Selanjutnya Kotler (2007) menyebutkancara 

menetapkan harga sebagai berikut dengan memilih 

tujuan penetapan harga. Makin jelas tujuan suatu 

perusahaan, makin mudah menetapkan harga. 

Selanjutnya menentukan permintaan, setiap harga 

akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda 

dan karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda 

terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. 

Memperkirakan biaya, permintaan menentukan batas 

harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan 

untuk produknya.Biaya menentukan batas rendahnya 

dan terakhir menganalisa biaya, harga dan tawaran 

pesaing. Dalam rentang kemungkinan harga yang 

ditentukan permintaan pasar dan biaya lembaga 

pendidikan tersebut harus memperhitungkan biaya 

atau harga dan kemungkinan reaksi pesaing. 

Pemilihan tempat/lokasi pelayanan lembaga 

pendidikan menurut Buchari (2011) adalahtempat 

dalam jasa lembaga pendidikan merupakan gabungan 
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antara lokasi dan keputusanatas saluran distribusi, 

dalam hal ini berhubungan dengan cara 

penyampaianjasa kepada peserta didik dan di mana 

lokasi yang strategis. 

Promosi jasa lembaga pendidikan menurut 

Buchari (2008) bahwapromosi merupakan suatu 

bentuk komunikasi pemasaranyang merupakan 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi atau membujuk dan 

mengingatkan pasar sasaran atas lembaga pendidikan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan 

loyal pada produk yang ditawarkan lembaga pendidikan 

yang bersangkutan.MenurutChandra (2005)tujuan 

promosi adalah sebagai berikut menstimulasi 

pencarian.Meliputi pengembalian formulir permohonan 

informasi tentangproduk atau dorongan untuk 

mengunjungi pameran. Kedua mendorong pencobaan 

produk. Baik produk baru maupun produk terkait, 

serta mendorong konsumen produk lain untuk 

berpindah merk. Ketiga mendorong pembelian ulang 

yang pada gilirannya mengarah pada 

terciptanyaloyalitas merk dan mengikat pembeli pada 

produsen tertentu. Keempat membangun arus 

pengunjung, yaitu merangsang para pengunjung agar 

kembali lagi. Kelima memperbesar tingkat 

pembelianmelalui consumer loading. 

Menurut Hurriyati (2010)people adalah semua 

pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian 

jasasehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 
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Elemen-elemen dari people yaitupegawai perusahaan, 

konsumen dan konsumen lain dalamlingkungan jasa. 

Semuatindakan dan sikap karyawan, bahkan cara 

berpakaian karyawan dan penampilankaryawan 

mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen 

atau keberhasilanpenyampaian jasa pendidikan. 

Menurut Buchari (2008)fasilitas fisik merupakan 

suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi 

keputusan calon peserta didik untuk menjadi peserta 

didik suatu lembaga pendidikan, yang termasuk 

fasilitas pendidikan adalah gedung, kelas, laboratorium 

(komputer, IPA dan bahasa) perpustakaan, tempat 

parkir, toilet, musola dan sebagainya. 

Proses lembaga pendidikan menurut Buchari 

(2008)merupakan gabungan semua akitivitasumumnya 

terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, 

aktivitas dan hal-hal rutin, dimana jasa dihasilkan dan 

disampaikan kepada konsumen disini yaitupeserta 

didik. 

 

2. 4.Penggelolaan Sumber Daya Sekolah 

 

Komite Sekolah menurud Permendiknas no. 17 

tuhun 2010 adalah badan mandiri yang mewadahi 

peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan 

mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan 

pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur 

pendidikan luar sekolah. Nama badan disesuaikan 
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dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing 

satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite 

pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan 

sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, komite TK, 

atau nama lain yang disepakati.  Komite sekolah atau 

majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas 

fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan 

ini.  

Profesi guru (Bachari)  adalah jabatan profesional 

yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. 

Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan 

unsur proses pendidikan dan peserta didik. Tugas 

pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional 

bila persyaratan profesional yang ditetapkan terpenuhi.  

Kegiatan pendidikan di sekolah menurud 

Octavian sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa 

(service) pendidikan memiliki bentuk proses yang 

sirkuler bukan linier atau sekedar jual beli produk. 

Dalam sistem pendidikan, sekolah hendaknya dapat 

memberikan inisiatif dan peran yang dapat memancing 

peran positif setiap komponen sistem pendidikan 

antara lembaga pendidikan sekolah dan pelanggan.  

Pelangan terdiri dari pelangan primer, pelangan 

sekunder dan pelangan tersier yang lainnya seperti 

tergambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Proses Sirkuler Pendidikan 

 

 

 
 
A :   Lembaga pendidikan/sekolah 

B :   Jasa kependidikan 

C :   Pelanggan primer (peserta didik) 

D :Pelanggan tersier (DU/DI, lembaga studi lanjutan) 

E:Pelanggan Sekunder (orangtua, pemerintah) 

  : Proses pelayanan 

          : Proses saling melayani 

----  : Produk yang lansung ke dunia usaha 

Sekolah dalam kaitannya dalam industri jasa 

kependidikan menghasilkanproduk yang dapat 

dikategorikan sebagai berikut (Tampubolon:2005) yaitu 

(1)produk sepenuhnya yaitu jasa/pelayanan 

kependidikan dan (2) produkparsial adalah lulusan. 

Produk-produk pendidikan sekolah terdiri dari jasa 

kurikuler, penelitian, pengembangan kehidupan 

bermasyarakat, ekstrakurikuler dan administrasi. 

Kelima produk inilah yang merupakan wilayah kendali 

penuh sekolah dan merupakan tolok ukur pelayanan 

sekolah oleh komponen pendidikan lainnya.  
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2. 6. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2. 1 

Penelitian terdahulu 

Nama, tahun dan 

judul penelitian 

Variabel 

penelitian 

Metode 

penelitan 

Hasil 

penelitian 

Fuad Habibi, 2009, 

Strategi pemasaran 
lembaga pendidikan 

Primagama 

Produk, 

harga, 
promosi 

dan tempat 

metode 

kualitatif 

Strategi 

yang 
dilakukan 

adalah 

segmentasi 

pasar 

Rosemeilia Yeny 

Artati, SE, 2007, 

Evaluasi Strategi 
Pemasaran Lembaga 

Bimbingan 

Primagama Cabang 

Sutoyo Semarang 

Produk, 

harga, 

lokasi, 
promosi 

dan orang, 

jumlah 

siswa 

Metode 

Kualitatif 

Strateginya 
Problem 
Solving 

Dumiyati, 2009, 

Penerapan Strategi 
Pemasaran dan 

Pengembangan 

Fungsional Bisnis 

Perguruan Tinggi 

Tren, biaya, 

promasi, 
umpan 

balik 

Metode 

Kualitatif 

Strategi 

termasuk 
dalam 

bidang total 
marketing 
plan 

Tia Nanda, 2012, 

Strategi Pemasaran 

Jasa Program 
Pendidikan Komputer 

dalam meningkatkan 

jumlah peserta didik 

Produk, 

harga, 

promasi, 
tempat, 

orang, 

fasilitas 

fisik, proses 

Metode 

kuantitatif 

dan 
kualitatif 

Strategi 

pemasaran 

harapan dan 

kebutuhan 

peserta 

didik  
 

Jauhraul Maknunah, 

2008, Faktor-faktor 
bauran pemasaran 

yang mempengaruhi 

pengambilan 

keputusan 

mahasiswa dalam 

pendidikan tinggi. 

Produk, 

harga, 
promasi, 

tempat, 

orang, 

fasilitas 

fisik, proses 

Metode 

kuantitatif 
dan 

kualitatif 

Strategi 

pemasaran 
dengan 

menerapka
nmarketing 

mix 



 

 

23 

 

2.6. Kerangka Berpikir 

 

Reaksi masyarakat atas perbedaan perlakuan 

sekolah RSBI dan sekolah non RSBI menimbulkan 

gugatan ke MahkamahKonstitusi (MK) dan MK 

mengabulkan permohonan pembatalan atas UU No.20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 

yang dipersoalkan mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI) yaitu pasal 50 ayat (30 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dinilai bertentangan 

dengan UUD 1945. Dalam UU Sisdiknas tidak 

dijelaskan mengenai bentuk pendidikan bertaraf 

internasional, sehingga MK memutuskan Pasal 50 ayat 

3 ini dibatalkan. MK berpendapat pasal ini, 

mengakibatkan pembedaan perlakuan terhadap akses 

pendidikan, dan mengakibatkan 

komersialisasipendidikan hanya menguntungkan 

golongan tertentu. 

 Penelitian ini diadakan guna mengetahui 

masalah pemasaran yang di alami SMK Negeri 2 

Salatiga pasca pembubaran RSBI. Analisis ini berguna 

untuk mengetahui hambatan, kendala-kendala yang 

dialami SMK Negeri 2 Salatiga, serta untuk mencari 

solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. 

Tujuan lain dari analisis ini untuk mengetahui program 

kegiatan sekolah, dan upaya sekolah dalam 

perberdayaan elemen SDM yang ada.Terpenting dari 

rumusan masalah dalam rangka menghasilkan 
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kerangka berpikir yaitu untuk mengetahui strategi yang 

digunakan setelah pasca RSBI. 

Gambar 2. 2 

Kerangka berpikir 
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