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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Promosi dalam Pemasaran 

Pada saat penulis melakukan penelitian ini, 

sekolah swasta di Salatiga, khususnya SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana mengalami penurunan 

peminat atau pendaftar dari tahun ajaran 2006/2007. 

Seperti yang diungkapkan penulis pada bab sebelum-

nya, penurunan pendaftar terjadi salah satunya 

karena SMP Negeri di Salatiga membuka kelas-kelas 

baru untuk memenuhi tuntutan pemenuhan 24 jam 

mengajar guru bersertifikasi. Permasalahan penurun-

an peminat atau pendaftar di SMP Kristen Laborato-

rium Satya Wacana secara tidak langsung menuntut 

pihak sekolah untuk terus berupaya meningkatkan 

jumlah peminat/pendaftar. Salah satunya dengan cara 

berpromosi.  

Berikut pengertian promosi dari beberapa ahli. 

Rusydi (2005) dalam jurnalnya yang berjudul “Penga-

ruh Pelaksanaan Bauran Pemasaran terhadap Proses 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Jamu di Banda 

Aceh”, mengungkapkan beberapa pendapat atau teori 

dari beberapa pakar mengenai promosi di antaranya 

menurut Sutisna (2000:39). Iklan untuk produk yang 

dibeli berdasarkan kebiasaan seharusnya ditampilkan 

sesering mungkin untuk mengingatkan konsumen. 
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Sementara Supranto (2000:44) menyatakan bahwa 

“seorang pelanggan yang loyal akan membicarakan 

hal-hal yang bagus tentang produk atau perusahaan 

yang disukai”. Selanjutnya Arnol (1996:177) menyata-

kan:  

Promosi yang pada akhirnya akan menghasilkan 
naiknya tingkat penjualan. Hal ini didasarkan 

pada anggapan, bahwa konsumen yang membeli 

berdasar-kan kebiasan, biasanya tidak begitu 

mengingat apa-apa yang akan dibelinya. Keinginan 
untuk membeli produk sering muncul ketika 

konsumen diingatkan melalui iklan dengan cara 

melihat produk itu di toko. 

 

Dari ketiga pengertiaan di atas, promosi ditekan-

kan pada kata “mengingatkan”. Dimaksudkan seorang 

konsumen, dalam hal ini pendaftar atau siswa baru 

dan orang tua akan mendaftar ke sekolah yang selalu 

mengingatkan mereka untuk mendaftar di sekolah 

tersebut. Cara mengingatkan dapat melalui beberapa 

media, baik visual, audio, maupun audio visual. 

Winardi (1992:178) dalam Anak (2011:32), promosi 

oleh sebagian besar orang dianggap sebagai suatu 

kegiatan persuasif, tetapi orang banyak yang lupa 

bahwa promosi merupakan suatu bentuk penting dari 

komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses 

yang dilakukan orang-orang untuk berupaya mencip-

takan suasana pemahaman di antara mereka.  

Swastha & Irawan (2008:349) dalam Anak 

(2011:33) menyatakan bahwa promosi adalah bentuk   

komunikasi yang digunakan dalam kegiatan pemasar-
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an, yang bertujuan untuk memberi tahu (to inform),  

membujuk atau mengingatkan orang mengenai  

produk, jasa bayangan (image), dan gagasan. Maksud-

nya adalah agar orang bisa menerima dan melakukan 

perbuatan sebagaimana yang didikte, atau menerima 

dan   melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang  dike-

hendaki pemasar. Jadi promosi merupakan kegiatan 

dalam pemasaran untuk membujuk, atau mengingat-

kan orang mengenai produk dan jasa agar orang 

melakukan suatu tindakan yang dilakukan pemasar  

yang ditujukan untuk mendorong permintaan 

Yusup (2011) dalam skripsinya yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Promosi, Harga, Kualitas Produk 

dan Layanan Purna Jual terhadap Keputusan Pem-

belian Sepeda Motor Honda” juga mengungkapkan 

pengertian promosi dari beberapa pakar. Di antaranya 

menurut Swastha (2006), bahwa: “Promosi adalah 

arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pema-

saran”. Definisi lain menurut Swastha (2007): “Promosi 

adalah komunikasi non individu dengan sejumlah 

biaya, melalui berbagai media yang dilakukan oleh 

perusahaan, lembaga-lembaga non laba serta individu-

individu”.  

Menurut Tjiptono (2002) promosi adalah:  

Aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 
informasi, mempengaruhi atau membujuk dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 
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produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 
yang bersangkutan. 

  

Menurut Kotler (2002) dalam Yoyon (2009), 

promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pema-

saran yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, 

dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas lembaga 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan 

loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga 

tersebut. Aktivitas tentang bagaimana memberitahu 

pelanggan tentang keberadaan produk/jasa, yang 

harus dipertimbangkan adalah bentuk komunikasi, 

khususnya iklan (advertising), penjualan personal 

(personal selling), promosi penjualan (sales promotion) 

dan publisitas (publicity). 

 

2.2  Pengertian Pemasaran Pendidikan 

Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai 

pemasaran pendidikan di antaranya adalah: Kotler 

(2003:8) mengemukakan bahwa pemasaran merupa-

kan suatu proses sosial dan manajerial, baik oleh 

individu atau kelompok, untuk mendapatkan apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan 

(creation) penawaran, pertukaran produk yang bernilai 

dengan pihak lain. Secara lebih luas dikemukakan 

bahwa: 
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Marketing management is the analysis, planning, 
implementation, and control of program designed to 
bring desired exchanges with target markets for the 

purpose of achieving organization’s offering is terms 
of the target market’s needs and desired and using 
effective pricing, communication, and distribution to 
inform, motivate, and service the market 

 

Khususnya dalam marketing pendidikan, menu-

rut John R. Silber yang dikutip oleh Buchari Alma 

(2003:53):  

In anohter sense, marketing ethics deal with 
avoiding the dubiosusly legitimized dishonesties of 
some commercial advertising and we should hope 
that institutions are supplied with the qualities of 

intellect and character as well.  

 

Dengan kata lain bahwa etika marketing dalam 

dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan 

intelektual dan pembentukan watak secara menyelu-

ruh. Hal itu karena pendidikan sifatnya lebih 

kompleks, yang harus dilaksanakan dengan penuh 

tanggungjawab. Hasil pendidikannya mengacu jauh ke 

depan, membina kehidupan warga negara, generasi 

penerus ilmuwan di kemudian hari. 

George Brooder (1985:191) mengemukakan: 

“Most well-managed organizations today, whether profit 

or non-profit recognize the importance of implementing 

formal marketing programs”. Dalam membangun lem-

baga pendidikan, Brubacher (1997:107) menyatakan, 

ada dua landasan filosofi yaitu: (1) Landasan epistemo-

logis, dimana lembaga pendidikan harus berusaha 
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untuk mengerti dunia sekelilingnya, memikirkan 

sedalam-dalamnya masalah yang ada di masyarakat 

(to think as profoundly as possible on the society’s most 

puzzling problems even to think the unthinkable), yang 

tujuan pendidikannya tidak dapat dibelokkan oleh 

berbagai pertimbangan dan kebijakan, tetapi harus 

berpegang teguh pada kebenaran; (2) Landasan politik, 

yaitu memikirkan kehidupan praktis untuk tujuan 

masa depan bangsa karena masyarakat kita begitu 

kompleks sehingga banyak masalah pemerintahan, 

industri, pertanian, perbankan, tenaga kerja, bahan 

baku, sumber daya alam dan manusia, hubungan 

internasional, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan 

sebagainya. Semua itu perlu dipecahkan tenaga ahli 

yang dicetak oleh lembaga pendidikan, dimana lulusan 

yang bermutu dihasilkan dalam black box processing 

yang diolah oleh tenaga pendidik yang bermutu. 

Yoyon (2009) mengungkapkan pada dasarnya 

ada tiga elemen dalam penerapan marketing yaitu:     

(1) integrated marketing, (2) create customer satifaction, 

dan (3) a profit, dimana kita harus me-manage:              

(1) customer-impinging resources, (2) policies,               

(3) activities dan (4) market segmentation. Keempat 

faktor tersebut akan memberikan referensi terhadap 

pilihan dari customer. Akan tetapi yang lebih spesifik 

lagi adalah marketing memiliki empat aktivitas yaitu 

analysis, organization, planning dan control. 
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2.3  Penerapan Pemasaran Pendidikan  

Pemasaran pendidikan mempunyai tujuh elemen 

pokok yaitu: 

P1 : Product P2 : Price P3 : Place P4 : Promotion 

Quality 

Features 

Options 

Style 

Packaging 

Saizes 

Services 

Warranties 

Returns 

Brand 

List price 

Discount 

Allowances 

Payment 

Period 

Credit terms 

Channels 

Coverage 

Location 

Inventory 

Transport 

Advertising 

Personal 

Selling 

Sales 

Promotion 

Publicity  

 

P5 : People P5: Physical Evidence P7 : Process 

Service provider 

Customer being service  

Other employees and 
customer 

Arrangement of objects 

Maerial used 

Shapes/lines 

Colour 

Temperature noise 

Policies & procedures 

Factory / delivery 

Training & rewarding 
systems 

Sumber: Tim Dosen UPI (2009:342) 

 

2.4  Bauran Promosi  

Promosi menunjukkan berbagai kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

keunggulan produknya dan membujuk konsumen 

untuk membeli produk tersebut (Kotler, 2002 dalam 

Fuji, 2010:9). Menurut Hiam dan Schewe (1994) dalam 

Fuji (2010:9), promosi adalah semua teknik yang 

secara persuasif mengkomunikasikan informasi positif 

tentang produk penjual kepada calon pembeli, yang 
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meliputi: iklan, penjualan tatap muka, promosi 

penjualan, dan hubungan masyarakat. Definisi-definisi 

empat perangkat (alat-alat) promosi utama adalah 

sebagai berikut:  
 
1. Pemasangan iklan 

Adalah setiap bentuk presentasi dan promosi 

non-personal yang memerlukan biaya tentang 

gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor yang 
jelas.  

2. Personal Selling (door to door) 

Adalah presentasi personal oleh tenaga pen-
jualan sebuah perusahaan dengan tujuan 

menghasilkan transaksi penjualan dan mem-

bangun hubungan dengan pelanggan. 

3. Promosi penjualan 

Adalah insentif-insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan sebuah 
produk atau jasa.  

4. Hubungan masyarakat 

Adalah membangun hubungan baik dengan 

berbagai publik perusahaan dengan sejumlah 
cara supaya memperoleh publisitas yang 

menguntungkan, membangun citra perusaha-

an yang bagus, dan menangani atau melurus-
kan rumor, cerita, serta even yang tidak 

menguntungkan.  

 

Menurut Jefkins (1993) dalam Fuji (2010:10), 

promosi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:  

1. Above the line 

Bentuk promosi yang menggunakan sarana 

promosi yang menjadikan media yang tradi-

sional sebagai sarana penyampaian pesan 
media yang efektif. Biasanya berbentuk komisi 

bagi agen penjualan, menggunakan media 

massa seperti TV, radio, Koran, film serta pem-
bagian brosur.  
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2. Below the line 

Bentuk promosi yang tidak seperti biasanya 
dan dilakukan secara tidak langsung. Promosi 

ini dapat berbentuk pemberian tambahan pada 

jasa yang dilakukan oleh tenaga penjual, pem-

berian sponsorship pada suatu kegiatan, me-
laksanakan kegiatan sosial, dsb. Tugas promo-

si adalah memastikan bahwa konsumen sasar-

an mengetahui dan menyukai produk-produk 
perusahaan. Bauran Promosi terdiri dari 5 cara 

yang merupakan alat pemasaran (marketing 
tools), yaitu: Advertising, Direct marketing, 
sales promotion, public relations & publicity and 
personal selling. Perusahaan selalu mencari 

cara untuk mendapatkan efisiensi dengan 

menggantikan alat yang satu dengan yang lain 
karena lebih hemat dan efektif 

(www.akademikawesite.com). 

 

Promosi bertujuan untuk mengenalkan sebuah 

produk ke masyarakat. Mengenalkan sebuah produk 

dapat dilakukan dalam beberapa cara, di antaranya 

melalui iklan, penjualan secara personal, dan terjun 

langsung ke masyarakat melalui cerita atau membuat 

sebuah acara walaupun acara tersebut tidak mengun-

tungkan, akan tetapi dapat mengenalkan produk yang 

akan dipromosikan. 

 

2.5  Karakteristik Bauran Promosi  

Karakteristik dari tiap promotional tools (alat-alat 

promosi) sebagai berikut:  

1. Advertising (Pemasangan Iklan): Presentasi untuk 

umum diserap dengan baik karena dapat diulang 

beberapa kali Kesempatan yang lebih baik untuk 



 
16 

memberikan 'arti' produk dengan mendramatisir 

cetakan, suara, warna. Impersonality, hanya mono-

log bukan dialog; 

2. Sales Promotion (Promosi Penjualan): Menyam-

paikan informasi lewat komunikasi; Memberikan 

insentif untuk konsumen; Mengundang/mengajak 

konsumen untuk melakukan transaksi saat itu 

juga;  

3. Public Relations & Publicity (Hubungan Masyarakat): 

Kepercayaan yang tinggi Off-guard, mencapai 

prospek yang lebih baik dari iklan dan salesman 

Dramatisasi;  

4. Personal selling (Penjualan Personal): Paling efektif, 

terutama untuk membangun preferensi, memberi 

keyakinan dan tindakan konfrontasi personal 

Menanamkan kesan yang dalam di hati konsumen 

Adanya respon langsung dari konsumen.  

 

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Bauran Promosi  

Faktor-faktor yang mempengaruhi bauran pro-

mosi menurut Jefkins (1993), meliputi:  

1. Jenis produk yang dipasarkan 

Perusahaan yang memasarkan consumer goods 
lebih banyak menggunakan iklan kemudian 
sales promotion, personal selling dan public 
relation. Untuk industrial goods, lebih banyak 

menggunakan personal selling, kemudian sales 
promotion, iklan dan public relation.  
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2. Push Vs Pull Strategy 

Push Strategy: Meliputi kegiatan pemasaran 
(terutama sales force dan promosi penjualan) 

yang diarahkan pada saluran perantara 

(intermediari) untuk membujuk mereka agar 

mau memesan dan membawa produk untuk 
dipromosikan kepada end users. Pull Strategy: 

Meliputi kegiatan pemasaran (terutama iklan 

dan promosi untuk konsumen) yang diarahkan 
pada end users untuk membujuk mereka agar 

meminta produk tersebut pada perantara se-

hingga perantara kemudian memesan produk 

tersebut ke perusahaan.  

3. Buyer-readiness stage 

Efektivitas dan biaya masing-masing 

promotional tools berbeda pada tiap-tiap tahap-
an proses pembelian. Iklan dan Publisitas 

adalah yang paling efektif pada tahap awal 

proses pembelian, sedangkan personal selling 
dan sales promotion adalah yang paling efektif 
untuk tahapan selanjutnya.  

4. Product Life cycle Stage 

Efektivitas dan biaya promotional tools juga 
berbeda pada tiap tahap siklus hidup produk. 

Dalam tahap Introduction, iklan dan publisitas 

akan efektif, kemudian diikuti dengan sales 
promotion untuk membujuk orang agar mau 
mencoba dan personal selling untuk dapat 

mengkover distribusi yang luas. Dalam tahap 

Growth, semua tools dapat diredam karena 
tingkat permintaan cukup tinggi. Pada tahap 

Maturity, sales promotion, advertising dan 

personal selling semuanya menjadi penting 

untuk dilakukan. Pada tahap Decline, sales 
promotion harus terus dilaksanakan, iklan dan 

publisitas dikurangi dan salesman dapat mem-

beri perhatian yang minimal untuk produk ini.  

5. Company Market Rank 

Merek-merek ranking teratas lebih banyak 

menggunakan iklan daripada sales promotion, 

sedangkan untuk merek-merek ranking di 
bawahnya, ketika provitabilitas menurun, akan 
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lebih banyak menggunakan sales promotion 
daripada iklan. 

 

2.7 Tujuan Promosi 

Cowel (1991:163) mengemukakan secara garis 

besar tujuan promosi adalah:  

(1) membangun kepedulian dan ketertarikan 

terhadap produk jasa dan lembaga penyedia jasa, 
(2) membedakan jasa yang ditawarkan dan lem-

baga dari pesaing, (3) mengkomunikasikan dan 

menggambarkan kelebihan dari jasa yang terse-
dia/lembaga penyedia jasa tersebut, (4) membujuk 

customer untuk membeli dan menggunakan jasa 

tersebut.  

 

Promosi ini lebih diarahkan pada lembaga 

penyedia jasa pendidikan sehingga pengaruh image 

lembaga tersebut berperan penting terhadap penjatuh-

an pilihan customer promosi yang berlebihan mem-

punyai hubungan korelatif yang negatif terhadap daya 

tarik peminat. 

Adapun pendapat lain mengenai tujuan promosi, 

menurut Swasta (1997) dalam Yusup (2011:7) dapat 

dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan 

berikut: 

a. Memodifikasi tingkah laku 
Orang-orang yang melakukan komunikasi 

mempunyai beberapa alasan antara lain: 

mencari kesenangan, mencari bantuan, mem-

berikan pertolongan atau instruksi, memberi-
kan informasi, mengemukakan ide dan pen-

dapat dan memperkuat tingkah laku. 
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b. Memberitahu  
Kegiatan promosi itu dapat ditujukan untuk 

memberitahu pasar yang dituju tentang pena-

waran perusahaan. Promosi yang bersifat 

informasi umumnya lebih sesuai dilakukan 
pada tahap-tahap awal di dalam siklus kehi-

dupan produk. Promosi yang bersifat mem-

bantu dalam pengambilan keputusan untuk 
membeli. 
 

c. Membujuk  
Promosi yang bersifat membujuk, umumnya 
kurang disenangi oleh sebagian masyarakat. 

Namun kenyataannya justru yang banyak 

muncul adalah promosi yang bersifat persu-

asif. Promosi yang demikian ini biasanya di-
arahkan untuk mendorong pembelian. Sering 

perusahaan tidak ingin memperoleh tanggap-

an secepatnya tetapi lebih mengutamakan 
untuk menciptakan kesan positif. Hal ini di-

maksudkan agar dapat memberi pengaruh 

dalam waktu yang lama terhadap perilaku 
pembeli. Promosi yang bersifat persuasif akan 

menjadi dominan jika produk yang bersang-

kutan mulai memasuki tahap pertumbuhan di 
dalam siklus kehidupannya. 
 

d. Mengingatkan  
Promosi yang bersifat mengingatkan dilaku-

kan terutama untuk mempertahankan merek 
produk di hati masyarakat dan perlu dilaku-

kan selama tahap kedewasaan di dalam siklus 

kehidupan produk. Ini berarti perusahaan 
berusaha paling tidak mempertahankan pem-

beli yang ada. 

 

2.8  Efektivitas 

Pengertian efektivitas secara umum menunjuk-

kan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan 

yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai 

dengan pengertian efektivitas yang menjelaskan bahwa 
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efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) 

telah tercapai. Makin besar prosentase target yang 

dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Danfar, 2009 

dalam Agus, 2010). Ukuran yang menggambarkan 

sejauh mana kegiatan penyampaian pesan tentang 

suatu produk dapat mencapai sasaran baik kepada 

konsumen individu maupun massal. Hasan (2008) 

dalam Agus (2010) mengemukakan, kriteria promosi 

yang efektif, sebagai berikut: 

1. Mampu menciptakan tren permintaan primer 
yang lebih menguntungkan. 

2. Mampu menciptakan pembedaan produk 

(product differentiation). 

3. Mampu meyakinkan bahwa kualitas produk 

penting bagi konsumen. 

4. Terdukung oleh dana, sosiokultural, 

lingkungan, legalitas dan sebagainya. 

 

2.9 AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) 

AIDA adalah singkatan sederhana yang telah 

dibuat lama sebagai pengingat dari empat tahapan 

proses penjualan, AIDA singkatan dari Attention, 

Interest, Desire, Action ini merupakan model yang 

cukup sederhana dan dapat digunakan sebagai pe-

doman. Dalam komunikasi pemasaran perlu dirumus-

kan tujuan yang ingin dicapai dari proses komunikasi 

pemasaran yang akan dilakukan. AIDA merupakan 
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sebuah konsep yang dimana dalam sebuah pemasaran 

sangatlah memegang peranan penting. 

1. Attention 

Dalam attention ini seorang pemasar haruslah 

mampu membuat sebuah media informasi agar 

mengandung daya tarik bagi konsumen. Membuat 

suatu pernyataan yang mengungkap perhatian orang, 

membuat kata atau gambar yang powerful yang bisa 

menarik perhatian hingga orang berhenti dan memper-

hatikan isi pesan berikutnya. 

Kotler & Amstrong (2001:116) dalam Abdil Rofiq 

(2012) mengemukakan bahwasanya daya tarik 

(attention) haruslah mempunyai tiga sifat: (1) Harus 

bermakna (meaningful), menunjukkan manfaat-man-

faat yang membuat produk lebih diinginkan atau lebih 

menarik bagi konsumen, (2) Pesan harus dapat di-

percaya (believable), konsumen percaya bahwa produk 

tersebut akan memberikan manfaat seperti yang 

dijanjikan dalam pesan,(3) Distinctive, bahwa pesan 

iklan lebih baik dibanding iklan merek pesaing. 

2. Interest 

Interest adalah langkah setelah seorang pemasar 

mampu untuk membuat sebuah media informasi 

tersebut agar dapat mengandung daya tarik bagi 

konsumen, seorang pemasar haruslah memikirkan 

sebuah media informasi agar dapat mengandung 
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minat bagi calon pelanggan atau konsumennya 

tersebut. Kebanyakan media informasi yang buruk 

melalaikan dalam melakukan tahapan ini, padahal di 

tahap inilah sebenarnya target atau konsumen berse-

dia memberikan waktunya untuk membaca pesan dari 

pemasar lebih detail. Bangun minat pembaca dengan 

memberikan solusi atas masalah atau harapan 

mereka. 

Cara yang baik adalah dengan menjelaskan fitur 

dan benefit. Jangan hanya memberikan fakta dan fitur 

saja, dan merasa pembaca akan berpikir sendiri 

benefit yang akan didapat, tetapi menjelaskan dengan 

benar benefit tersebut untuk meningkatkan interest. 

Assael (2002:60) menjelaskan mengenai interest yaitu 

munculnya minat beli konsumen karena tertarik oleh 

objek yang diperkenalkan pemasar. 

3. Desire 

Selanjutnya langkah yang harus dilakukan oleh 

seorang pemasar ialah memunculkan keinginan untuk 

mencoba atau memiliki, dimana dalam tahapan ini 

pemasar haruslah jeli atau pintar membaca target 

atau konsumen dalam tahapan ini. Langkah ini untuk 

membuktikan bahwa seorang pemasar mampu mem-

berikan solusi yang tepat dalam melakukan sebuah 

keputusan bagi konsumen. Dalam tahap ini khalayak 

telah mempunyai motivasi untuk memiliki produk. 

Sampai pada tahap ini, seorang pemasar telah berhasil 

menciptakan kebutuhan calon pembeli. Sejumlah 
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calon pembeli sudah mulai goyah dan emosinya mulai 

tersentuh. Namun demikian timbul perlawanan dalam 

diri calon pembeli berupa keraguan, benarkah produk 

atau jasa yang bersangkutan memberikan sesuatu 

seperti yang dijanjikan iklannya. 

4. Action 

Dalam tahapan yang paling pusat ini seorang 

pemasar haruslah sudah mengarah pada tindakan 

untuk membeli. Dalam tahapan action ini dijelaskan 

langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang 

pemasar agar pembaca atau target melakukan 

keputusan untuk membeli. Membimbing pembaca 

atau target supaya bertindak setelah seorang pemasar 

menjelaskan langkah-langkahnya, kadang juga perlu 

diinformasikan tentang masalah harga untuk tindakan 

tersebut. 

Tindakan action ini merupakan upaya terakhir 

pemasar untuk membujuk calon pembeli agar sesegera 

mungkin melakukan tindakan pembelian. Salah satu 

bagian dari proses ini adalah dengan memilih kata 

yang tepat agar calon pembeli atau target melakukan 

respon sesuai dengan yang diharapkan oleh pemasar. 

Ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit, 

seorang pemasar harus bisa menggunakan kata-kata 

menarik dan membujuk agar calon pembeli tergerak 

untuk melakukan pembelian. 
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2.10 Model Evaluasi Bebas Tujuan 

Model Evaluasi Bebas Tujuan (Goal Free 

Evaluation Model) dikemukakan oleh Michael Scriven 

(1973). Menurut Scriven model evaluasi ini merupakan 

evaluasi mengenai pengaruh yang sesungguhnya, 

objektif yang ingin dicapai oleh program. Ia menge-

mukakan bahwa evaluator seharusnya tidak menge-

tahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi. 

Evaluator melakukan evaluasi untuk mengetahui 

pengaruh yang sesungguhnya dari operasi program. 

Pengaruh program yang sesungguhnya mungkin ber-

beda, lebih banyak atau lebih luas dari tujuan yang 

dinyatakan dalam program. Seorang evaluator yang 

mengetahui tujuan program sebelum melakukan eva-

luasi terkooptasi oleh tujuan dan tidak akan memer-

hatikan pengaruh program di luar tujuan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Pengaruh Suatu Program 

Wirawan (2011:84) 

Pengaruh Program 

Pengaruh sampingan yang negatif 

yang tidak diharapkan 

Pengaruh positif sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan 

Pengaruh sampingan yang positif 

di luar tujuan program yang 

ditetapkan 
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Menurut Wirawan (2011:84), suatu program 

dapat mempunyai tiga jenis pengaruh (lihat Gambar). 

1 Pengaruh sampingan yang negatif, yaitu 

pengaruh sampingan yang tidak dikehendaki 

oleh program. Ini seperti jika orang meminum 
obat atau pengobatan yang sering mempunyai 

efek sampingan yang tidak dikehendaki. Misal-

nya, wanita yang diobati kanker payudaranya 
dengan menggunakan sinar X ray dapat ber-

akibat rambutnya rontok. Dalam hal pelaksa-

naan program juga dapat terjadi efek samping-
an. Misalnya, program-program untuk orang 

miskin di samping membantu kehidupan orang 

miskin juga dapat membuat penerima layanan 
program menjadi malas bekerja; 

 
2 Pengaruh positif yang ditetapkan oleh tujuan 

program. Suatu program mempunyai tujuan 

yang ditetapkan oleh rencana program. Tujuan 

program merupakan apa yang akan dicapai 
atau perubahan atau pengaruh yang diharap-

kan dengan layanan atau perlakuan program; 
 

3 Pengaruh sampingan positif, yaitu pengaruh 

positif program di luar pengaruh positif yang 
ditentukan oleh tujuan program. Misalnya, 

tujuan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

untuk orang miskin adalah subsidi kepada 

orang miskin karena pemerintah menaikkan 
harga minyaktanah. Tujuannya adalah untuk 

membantu orang miskin agar dapat membeli 

minyak tanah yang diperlukannya. Akan teta-
pi, bantuan sejumlah Rp. 300.000 untuk 3 

bulan tersebut dapat dipergunakan oleh pene-

rima BLT di desa untuk kulakan atau berda-
gang yang dapat mengentaskan kemiskinan 

dan menumbuhkan ekonomi di suatu desa jika 

penerima mempunyai jiwa kewirausahaan 
yang tinggi. 

 
 

Jika evaluator akan melaksanakan Goal Free 

Evaluation Model, perlu didefinisikan ketiga pengaruh 

tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena evaluasi 
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dilakukan dengan tujuan yang definitif tidak terbuka 

atau open ended, sehingga melebar dan tidak terkon-

trol. Ini harus dilakukan juga dalam kaitan beban 

kerja evaluator dan untuk menghitung perkiraan 

sumber-sumber (biaya, waktu, alat) yang diperlukan 

untuk melakukan evaluasi. Proses evaluasi dengan 

mempergunakan Model Evaluasi Bebas Tujuan dapat 

dilihat pada Gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 

Model Evaluasi Bebas Tujuan 

1. Evaluator 
    Mempelajari cetak biru 

program 

 
 

2. Evaluator 
    Mempelajari cetak biru 

program 

 
 

Pengaruh sampingan 
program yang negatif 

yang tidak diharapkan 

Pengaruh sampingan 
positif di luar tujuan 

program 

Pengaruh positif program 
yang diharapkan oleh 

tujuan program 

3. Mengembangkan 
desain dan instrumen 
evaluasi 

     

 
 

4. Memastikan 
pelaksanaan program 
telah mencapai tujuan 

     

 
 

5. Menjaring, 
menganalisis data 

     

 
 

6. Menyusun laporan 
evaluasi hasil 

    evaluasi 
     

 
 

7. Pemanfaatan hasil 
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Model Evaluasi Bebas Tujuan akan sangat 

meluas dan menimbulkan masalah bagi evaluator 

dalam kaitan dengan beban kerja, biaya, dan waktu 

evaluasi. Oleh karena itu, sebelum merancang evalu-

asi, evaluator harus memprediksi, mengidentifikasi 

dan mendefinisikan apa saja yang termasuk efek 

sampingan yang negatif dari program; apa saja yang 

termasuk pengaruh positif sesuai dengan tujuan 

program; dan apa saja pengaruh positif di luar tujuan 

program. Dengan demikian, dapat diperhitungkan 

beban kerja, biaya dan waktu yeng diperlukan untuk 

merancang dan melaksanakan evaluasi. 

 

2.11 Penelitian Terdahulu Deskripsi Peneli-

tian 

Penelitian tentang program promosi SMP Kristen 

Laboratorium Satya Wacana di tahun ajaran 2012/ 

2013  belum  pernah  diadakan  sebelumnya,  namun   

penelitian mengenai evaluasi strategi promosi sudah 

beberapa kali diadakan, salah satunya berjudul  

Evaluasi Strategi Pemasaran pada Lembaga Bimbing-

an Belajar Primagama Cabang Sutoyo Semarang oleh 

Rosemeilia Yeny Artati. Penelitian tersebut menggu-

nakan teori strategi, langkah-langkah, dan implemen-

tasi pemasaran, guna mengevaluasi strategi pemasar-

an yang dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar 

Primagama Cabang Sutoyo Semarang. 
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Metode yang digunakan adalah metode deskrip-

tif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam  penelitian  

ini  adalah  penggunaan  teknik  observasi, analisis 

dokumen, dan wawancara dengan Lembaga Bimbing-

an Belajar Primagama Cabang Sutoyo Semarang 

maupun  Lembaga  Bimbingan  lain  yang  letaknya  

berdekatan dengan  Primagama  Cabang  Sutoyo. 

Dalam  menganalisis data dan variabel (Product, 

Price, Location, Promotion, People, Jumlah Siswa) dila-

kukan  dengan  teknik  analisis  SWOT (Strengths, 

Weakness, Oportunities and Threats). 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian terse-

but adalah: 

1. Semakin banyak program, semakin banyak 

alternatif siswa untuk memilih, selain  itu  juga  

semakin  banyak  kesesuaian  siswa,  terma-

suk  kesesuaian waktu; 
 
2. Di Jawa Tengah selain faktor nama, tentor 

yang bagus, harga merupakan faktor paling 

utama, sehingga dengan dibentuknya program 

2 in 1 dan 3 in1, akan menambah minat siswa 
untuk mengikuti program berikutnya; 

 
3. Dengan  dibentuknya  program  problem  

solving  akan  menambah  minat belajar bagi 

siswa sehingga dapat meningkatkan nilai 

akademik siswa; 
 

4. Penambahan program outbond yang merupa-
kan diferensiasi produk diharapkan siswa 

tidak bosan mengikuti proses belajar di ling-

kungan Primagama Cabang Sutoyo; 
 

5. Dukungan dana yang besar untuk promosi dan 
didukung dengan kualitas tentor yang bagus, 

produk bervariasi dan harga yang terjangkau 

akan dapat meningkatkan jumlah siswa; 
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6. Dari  penelitian  sampai  bulan  Maret  2007  

terjadi  penurunan  siswa  dari tahun kemarin 
pada bulan yang sama, hal tersebut disebab-

kan ada salah satu SMA Teresiana yang 

mengadakan bimbingan belajar sekolah, mun-
culnya Primagama Cabang-Cabang  baru serta   

jam belajar di Primagama Cabang Sutoyo 

bersamaan dengan lembaga bimbingan Bahasa 

Inggris LIA. 
 

 

Adapun penelitian lain yang mengangkat topik 

promosi, yaitu skripsi yang disusun oleh Anak Agung 

Ayu Ambarawati tahun 2011, berjudul “Evaluasi 

Strategi Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam 

Even Pesta Kesenian Bali untuk Menarik Wisatawan 

Mancanegara”. Peneletian tersebut mengacu pada 

kurangnya promosi yang dilakukan oleh Dinas Pari-

wisata  Provinsi  Bali  dalam  mempromosikan  Pesta  

Kesenian  Bali. Sesungguhnya  Pesta Kesenian  Bali 

sangat berpotensi mendatangkan wisatawan manca-

negara. Selain itu Dinas Pariwisata Provinsi Bali tidak 

pernah melakukan evaluasi kegiatan. Even Pesta 

Kesenian Bali sudah dilaksanakan menginjak tahun 

ke 33 pada tahun 2011. Sayangnya tidak ada ke-

inginan dari pemerintah untuk melakukan perubahan 

manajemen terhadap perencanaan pemasaran Pesta 

Kesenian Bali itu sendiri.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi 

komunikasi pemasaran dan elemen-elemen yang  

digunakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali  dalam   

mempromosikan Pesta Kesenian Bali. Selain itu juga   

untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi 
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oleh Dinas Pariwisata dalam mempromosikan Pesta 

Kesenian Bali. Metode yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengum-

pulan data yang digunakan adalah wawancara 

dengan pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 

Hasil penelitian menunjukkan strategi promosi 

masih menggunakan elemen standar untuk memper-

luas pengetahuan publik pada budaya Bali. Elemen  

yang digunakan seperti periklananan, billboard, 

radio, TV. Aktivitas hubungan masyarakat yang 

dilakukan  oleh Dinas Pariwisata  Provinsi  Bali salah 

satunya  dengan  mengikuti pameran di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Mendatangkan buyer dari 

luar negeri, bertujuan untuk mempromosikan pari-

wisata Bali, terdapat pada program Semiliem Seven 

Three yaitu program yang mendatangkan jurnalis dari 

luar negeri dengan tujuan agar para junalis menulis 

tentang pariwisata Bali dan even Pesta Kesenian Bali, 

yang sekaligus bertujuan sebagai promosi gratis. 

Selain itu Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga 

membuat buku petunjuk wisata, calender of event, 

booklet,  peta  wisata  pada  setiap  tahunnya.  Aktivi-

tas  Direct  Selling, dilakukan dengan mengirim email. 

Bauran komunikasi dalam aktivitas promosi oleh 

Dinas Pariwisata Provinsi Bali terkesan stagnan dari 

tahun ke tahun, dikarenakan tidak terdapat peru-

bahan strategi promosi namun menariknya tetap ada 

kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahunnya. 

Tetapi walaupun tingkat kunjungan wisatawan ke 
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Bali terus meningkat perlu sebuah terobosan promosi 

pariwisata Bali terutama promosi Pesta Kesenian Bali  

yang berpotensi mendatangkan wisatawan seperti 

promosi melalui jejaring sosial yang lebih personal 

untuk menjaring pasar wisatawan yang potensial. 

 

2.12  Kerangka Pikir 

Promosi adalah salah satu bagian penting dari 

pemasaran karena berhubungan dengan usaha yang 

secara persuasif mengkomunikasikan informasi positif 

tentang produk penjual kepada calon pembeli sehingga 

dapat memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi 

dan membentuk tingkah laku serta mengingatkan 

kembali tentang produk dan perusahaan yang ber-

sangkutan. Melalui promosi, diharapkan dapat mena-

rik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan. Kegiatan promosi 

dirancang dengan kreatif dalam mempengaruhi konsu-

men untuk melakukan pembelian disebut bauran 

promosi. Komponen bauran promosi meliputi per-

iklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, 

dan penjualan personal. Yang kemudian dapat 

dievaluasi dari segi implementasi, efektifitas, dan 

faktor-faktor yang terkatit dengan program promosi 

yang telah dilakukan oleh Sekolah Menengah Pertama 

Kristen Satya Wacana (Laboratorium UKSW) Salatiga. 
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