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ABSTRAK 

 
 

Alfa Edumedia Center (AEC) merupakan Lembaga Bimbingan Belajar yang 

sudah memiliki badan usaha CV. Alfa Edumedia Center berlokasi di Jl. Manukan 

Karya 1-A/10 Surabaya. Alfa Edumedia Center telah berdiri sejak tahun 2010 yang 

didirikan oleh Ibu Saiyah Meilia bersama dengan satu orang saudaranya. Terkait 

peningkatan jumlah siswa pemasaran, Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia 

Center memiliki strategi dan manajerial yang kurang efektif dan efisien. Hal tersebut 

dapat dilihat dari jumlah siswa yang terus mengalami penurunan. Selain itu, 

kurangnya sumber daya yang bertanggungjawab pada bagian pemasaran juga menjadi 

faktor kurangnya siswa pada Alfa Edumedia Center. 

Solusi yang ditawarkan agar diterapkan pada Lembaga Bimbingan Belajar 

Alfa Edumedia Center adalah dengan melakukan dan menerapkan pembenahan 

strategi dan pengembangan manajerial pemasaran. Hal tersebut karena dapat 

berpengaruh pada peningkatan jumlah siswa sehingga omzet yang dimiliki juga dapat 

meningkat.  

Dengan diterapkannya pembenahan strategi pemasaran dan pengembangan 

manajerial pemasaran telah diperoleh peningkatan jumlah siswa sebesar 105% selain 

itu dengan meningkatnya jumlah siswa pada Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 

Edumedia Center, diketahui hasil omzet yang dimiliki juga meningkat dengan 

persentase 45%. 

 

Kata Kunci: Pembenahan Strategi Pemasaran, Pengembangan Manajerial 

Pemasaran, Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Alfa Edumedia Center (AEC) merupakan Lembaga Bimbingan Belajar yang 

sudah memiliki badan usaha CV. Alfa Edumedia Center berlokasi di Jl. Manukan 

Karya 1-A/10 Surabaya. Alfa Edumedia Center telah berdiri sejak tahun 2010 yang 

didirikan oleh Ibu Saiyah Meilia bersama dengan satu orang saudaranya. Alfa 

Edumedia Center memiliki visi dan misi yang menjadi acuan agar bisnis ini 

berkembang pesar. Visi Alfa Edumedia Center adalah menjadi media pendidikan 

diluar sekolah yang terbesar, terunggul dan terbaik di Indonesia. Misi Alfa Edumedia 

Center yaitu menjadi media pendidikan nonformal yang terpercaya, efektif dan efesien 

dengan berstandar nasional, menjadi Lembaga Bimbingan Belajar yang nyata dan 

unggul dalam bersaing, menjadi wadah untuk berprestasi dan mengembangkan 

potensi diri.  

Alfa Edumedia Center memiliki satu orang staf administrasi dan pengajar 

sejumlah enam orang dengan pendidikan terakhir Strata 1 dan masih ada yang sedang 

berkuliah. Kelas dalam bimbel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 2 kelas privat 

dengan jumlah 12 siswa dan 2 kelas grup dengan jumlah 38 siswa yang dibagi dalam 

3 sesi yang berbeda. Jadwal bimbingan AEC terdapat tiga sesi, yaitu pada pukul 15.30-

17.00 WIB, 18.00-19.30 WIB dan pukul 18.30-20.00 WIB. Target yang ingin dicapai 

oleh Alfa Edumedia Center yaitu memiliki jumlah siswa sebanyak 50 orang, 

sedangkan jumlah siswa keseluruhan yang dimiliki oleh Alfa Edumedia Center sejauh 

ini adalah 22 orang. 
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Dari tahun 2010-2016, jumlah siswa Alfa Edumedia Center terus mengalami 

peningkatan. Peningkatan ini mencapai hampir berjumlah 100 siswa. Sehingga, 

pemilik Alfa Edumedia Center memutuskan untuk membuka cabang baru di Jl. Raya 

Tengger. Pada tahun 2017-2019, jumlah siswa terus menurun, yaitu berjumlah 22 

siswa dan hingga saat ini masih sulit untuk ditingkatkan kembali. Melihat batas kuota 

siswa hanya 50 orang dan fasilitas ruangan yang kurang memadai, maka pengadaan 

siswa dari bimbel ini tidak dilakukan secara berlebih. 

Dalam kegiatan pemasaran, Alfa Edumedia Center tidak memiliki karyawan 

yang secara khusus menangani pada divisi pemasaran dan bertanggungawab dalam 

menunjang promosi dan eksistensi perusahaan, peningkatan jumlah siswa, hingga 

pendapatan yang menjanjikan bagi perusahaan. Proses pemasaran dilakukan secara 

langsung dan individu oleh Direktur sekaligus Pemilik dari Alfa Edumedia Center 

dengan cara Mouth-to-Mouth, broadcast pesan online via Whatsapp, menyebar 

pamphlet melalui aplikasi Facebook dan juga Instagram. Dari kegiatan pemasaran 

yang sudah dilakukan, hal ini dianggap kurang memiliki dampak yang signifikan bagi 

Alfa Edumedia Center. Disamping itu, manajemen pada bisnis Alfa Edumedia Center 

belum memiliki tujuan strategis sesuai yang diharapkan oleh perusahaan.  

Kurangnya tenaga pengajar juga menjadi alasan kedua mengapa pemasaran 

pada Alfa Edumedia Center kurang terimplementasi dengan baik dan sistematis. 

Sehingga, pemilik dari Alfa Edumedia Center juga ikut ambil alih dalam proses 

mentoring sebagai pengajar.  Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada produktivitas 

dari job description masing-masing divisi, karena kurangnya fokus pada tugas dan 

tanggungjawab yang sudah diberikan.  
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Berdasarkan penjabaran singkat mengeai masalah yang dihadapi oleh 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center, maka dibutuhkan beberapa 

solusi agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang dapat 

memberikan untuk mnghadapi permasalahan berikut adalah dengan melakukan 

pembenahan strategi dan manajerial pemasaran yang efektif dan efisien pada Alfa 

Edumedia Center, sehingga jumlah siswa dan pendapatan dapat meningkat dan 

mencapai target yang diharapkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan ditemukannya permasalahan pada Lembega Bimbingan Belajar 

Alfa Edumedia Center, maka masalah yang dapat disimpulkan adalah: 

1. Bagaimana cara merancang dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan 

efisien pada Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center? 

2. Bagaimana cara membenahi manajerial pemasaran dan mengembangkan strategi 

pada Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka 

batasan masalah pada laporan ini adalah : 

1. Strategi pemasaran yang dirancang secara online dan offline untuk membenahi 

strategi perusahaan agar tujuan perusahan dapat tercapai. 

2. Kegiatan pemasaran yang diterapkan secara online dan offline untuk 

mengembangkan pemasaran yang efektif dan efisien guna menunjang 

keunggulan bersaing pada perusahaan. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penerapan kegiatan pengembangan strategi dan pembenahan 

manajerial pemasaran adalah untuk menjalankan kegiatan operasional secara 

efektif dan efisien serta menjalankan pemasaran yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan dan juga keuggulan bersaing pada Lembaga Bimbingan 

Belajar Alfa Edumedia Center.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penerapan kegiatan pengembagan strategi 

dan pembenahan manajerial pemasaran adalah: 

1. Kegiatan operasional dapat berjalan secara efisien dan efektif. 

2. Mencapai keberhasilan dalam memasarkan produk jasa.  
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center.  

Alfa Edumedia Center merupakan Lembaga Bimbingan Belajar tingkat 

SD, SMP, dan SMA dengan mengikuti Standar Nasional. Alfa Edumedia Center ini 

didirikan oleh seorang wanita yang bernama Saiyah Meilia. Beliau mendirikan Alfa 

Edumedia Center sejak tahun 2010 dengan bantuan satu orang saudaranya. Dari 

tahun 2010 hingga saat ini Alfa Edumedia Center terus mengalami dinamika 

persaingan yang cukup membutuhkan usaha yang cukup berat. Namun, disamping 

itu Ibu Meilia terus bertekad agar tetap menjalankan bisnis ini dan terus bertahan 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Upaya Ibu Meilia dilakukan dengan 

mencari ilmu dan pengalaman seputar bisnis melalui kegiatan-kegiatan seminar. 

Ilmu yang telah beliau dapatkan tentunya sangat bermanfaat untuk dituangkan 

kedalam bisnis jasa bimbingan belajar Alfa Edumedia Center ini.  

Dalam perkembangannya, Ibu Meilia juga memiliki bisnis dibidang 

kuliner, yaitu usaha Terang Bulan Mini yang didirikan pada tahun 2016. Usaha 

tambahan ini dilakukan oleh beliau untuk menerapkan kembali ilmu yang pernah 

beliau dapatkan semasa berkuliah pada jurusan Tata Boga. Beliau mendirikan bisnis 

kuliner ini juga sebagai pendapatan tambahan, karena pemasukan dari Alfa 

Edumedia Center masih dianggap kurang dan masih bersifat “gali lubang, tutup 

lubang”, dimana pendapatan yang dihasilkan hanya dapat menutupi pengeluaran 

usaha sehingga belum mendapatkan keuntungan yang maksimal.  

Selama perkembangannya, Alfa Edumedia Center telah mempekerjakan 6 

(enam) orang tenaga pengajar dengan pendidikan terakhir Strata 1 dan masih ada 
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yang sedang berkuliah, serta 1 orang tenaga admin dengan pendidikan terakhir 

SLTA/Sederajat. Kelas dalam bimbel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 2 kelas 

privat dengan jumlah 12 siswa dan 2 kelas grup dengan jumlah 38 siswa yang dibagi 

dalam 3 sesi yang berbeda. Jadwal bimbingan AEC terdapat tiga sesi, yaitu pada 

pukul 15.30-17.00 WIB, 18.00-19.30 WIB dan pukul 18.30-20.00 WIB. Siswa 

regular Alfa Edumedia Center rata-rata bertempat tinggal di Jl. Manukan dan 

sekitarnya. Hal ini tentunya terus dimanfaatkan oleh Ibu Meilia untuk memudahkan 

jangkauan pasarnya, karena melihat lokasi Alfa Edumedia Center yang berada 

ditengah perumahan warga dan terdapat banyak sekolah Negeri maupun Swasta.  

 

2.2 Visi Alfa Edumedia Center 

Visi Alfa Edumedia Center adalah menjadi media pendidikan diluar sekolah 

yang terbesar, terunggul dan terbaik di Indonesia. 

 

2.3 Misi Alfa Edumedia Center  

Adapun misi Alfa Edumedia Center, antara lain: 

1. Menjadi media pendidikan nonformal yang terpercaya, efektif dan efisien 

dengan berstandar nasional. 

2. Menjadi Lembaga Bimbingan Belajar yang nyata dan unggul dalam bersaing. 

3. Menjadi wadah untuk berprestasi dan mengembangkan potensi diri.  
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2.4 Struktur Oraganisasi Alfa Edumedia Center 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center dipimpin oleh seorang 

Direktur yang membawahi bagian Admin dan Pengajar. Adapun struktur organisasi 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Alfa Edumedia Center 

 

 

2.5 Job Description 

Dari struktur organisasi yang ada, setiap karyawan memiliki Job 

Description yang telah ditentukan, berikut adalah penjelasan dari masing-masing 

Job Description dari Alfa Edumedia Center : 

1. Pemilik 

- Mampu memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan perusahaan. 

- Melakukan controlling terhadap kinerja karyawan. 

- Mengorganisir kegiatan operasional dan kinerja karyawan. 

- Melakukan perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang 

kegiatan perusahaan. 

- Menjalankan implementasi perencanaan perusahaan dengan baik. 

- Mampu menyusun perencanaan keuangan perusahaan. 
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- Mampu melakukan evaluasi keuangan secara strategi. 

- Melakukan promosi dalam kegiatan pemasaran secara konsisten. 

- Memastikan terjaganya citra merek / nama baik perusahaan. 

- Membantu pengajar dalam melakukan proses bimbingan belajar. 

 

2. Admin 

Mampu menyusun soal-soal belajar beserta kunci jawaban pada seluruh mata 

pelajaran dari seluruh tingkatan pendidikan. 

 

3. Pengajar 

- Memberikan bimbingan kepada seluruh siswa dengan baik dan efektif. 

- Memberikan motivasi dan dukungan belajar kepada seluruh siswa. 

- Memberikan pengajaran secara maksimal kepada siswa sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki.
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

Dalam membenahi dan mengembangkan strategi pemasaran dan 

manajerial pemasaran pada Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center, 

ada beberapa teori-teori dasar terkait yang dapat digunakan untuk membantu 

penelitian serta menyelesaikan permasalan yang ada dan berkaitan dengan kegiatan 

yang akan diterapkan. 

 

3.1 Strategi Pemasaran 

3.1.1 Pengertian  

Berikut merupakan pengertian dari strategi pemasaran:  

1. Assauri (2014) berpendapat bahwa strategi pemasaran pada dasarnya adalah 

rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran, yang 

memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat 

tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.  

2. Guiltinan dan Paul (2012) menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah 

pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan dicapai  dalam hal 

permintaan pada target pasar yang ditentukan. 

3. Tjiptono (2002) menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah alat 

fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan 

mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar 

yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar 

sasaran tersebut. 
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4. Dimas Hendika dalam Chandra (2002) menjelaskan bahwa strategi 

pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan 

akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap 

permintaan produk atau lini produknya dipasar sasaran tertentu. 

 

1.1.2 Faktor Strategi Pemasaran 

Strategi Pemasaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan 

sebuah usaha. Bauran pemasaran jasa merupakan seperangkat alat yang dapat 

digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada 

pelanggan yang meliputi: produk, harga, promosi, tempat, orang, bukti fisik, proses 

dan layanan pelanggan (Tjiptono, 2011). Adapun kedelapan faktor bauran 

pemasaran jasa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Produk (Product)  

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan (Kotler, 2000). Dalam konteks ini, produk bisa berupa 

apa saja (baik yang berwujud fisik maupun tidak) yang dapat ditawarkan kepada 

pelanggan potensial untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tertentu. Produk 

yang bagus juga memiliki keistimewaan tambahan yang dibutuhkan oleh 

konsumen. Bauran produk yang dihadapi pemasar jasa bisa sangat berbeda dengan 

yang dihadapi pemasar barang.  

2. Harga (Price)  

Kotler dan Amstrong (2007) mengemukakan bahwa harga adalah jumlah 

uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jumlah nilai yang konsumen 
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tukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa. Karakteristik intangible jasa menyebabkan harga menjadi indikator signifikan 

atas kualitas. Karakteristik personal dan non-transferable pada beberapa tipe jasa 

memungkinkan diskriminasi harga dalam pasar jasa tersebut, sementara banyak 

pula jasa yang dipasarkan oleh sektor publik dengan harga yang disubsidi atau 

bahkan gratis. Hal ini menyebabkan kompleksitas dalam penetapan harga jasa.  

Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada 

konsumen dan mempengaruhi citra produk, dan keputusan konsumen untuk 

membeli. Penentuan harga juga berhubungan dengan pendapatan dan turut 

mempengaruhi permintaan saluran pemasaran. Yang paling penting adalah 

keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan startegi pemasaran secara 

keseluruhan.  

3. Promosi (Promotion)  

Promosi adalah suatu kegiatan yang mengkombinasikan keunggulan 

produk dan menunjuk konsumen untuk membeli (Kotler dan Amstrong, 2007) 

mengemukakan bahwa. Meskipun secara garis besar bauran promosi untuk barang 

sama dengan jasa, promosi jasa seringkali membutuhkan penekanan tertentu pada 

upaya meningkatkan kenampakan tangibilitas jasa. Selain itu, dalam kasus 

pemasaran jasa, personal produksi juga menjadi bagian penting dalam bauran 

promosi.  

4. Tempat (Place)  

Tjiptono (2011) mengatakan bahwa tempat atau lokasi adalah sebuah titik 

tertentu yang dipilih oleh perusahaan untuk melaksanakan segala aktivitas 

usahanya, dimana titik tersebut mempunyai pengaruh terhadap strategi-strategi 
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usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Keputusan ini meliputi keputusan lokasi 

fisik (misalnya keputusan mengenai dimana sebuah museum atau obyek wisata 

harus didirikan dan kemudahan akses dalam mencapainya), kenyamanan suatu 

lokasi dan keamanan kawasan. Selain itu, keputusan mengenai penggunaan 

perantara untuk meningkatkan aksesbilitas jasa bagi para pelanggan (misalnya, 

apakah akan menggunakan jasa agen perjalanan ataukah harus memasarkan sendiri 

paket liburan secara langsung kepada konsumen).  

5. Orang (People)  

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa “orang” yang berfungsi 

sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 

Keputusan dalam faktor “orang” ini berarti berhubungan dengan seleksi, pelatihan, 

motivasi, dan manajemen sumber daya manusia (Lupiyoadi, 2013). Untuk 

mencapai kualitas yang terbaik, pegawai harus dilatih untuk menyadari pentingnya 

pekerjaan mereka, yaitu memberikan konsumen kepuasan dalam memenuhi 

kebutuhannya. Pentingnya Sumber Daya Manusia dalam pemasaran jasa berkaitan 

erat dengan pemasaran internal (internal marketing).  

6. Proses (Process)  

Lupiyoadi (2013) menyatakan “proses merupakan gabungan semua 

aktivitas, yang umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, 

karyawan dan hal-hal rutin lainnya, dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada 

konsumen”. Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen 

high contact service, yang seringkali juga berperan sebagai co-producer jasa 

bersangkutan. Dalam bisnis jasa, manajemen pemasaran dan manajemen operasi 

terkait erat dan sulit dibedakan dengan tegas.  
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7. Bukti Fisik (Physical Evidence)  

Bukti fisik juga perlu dalam bauran pemasaran, karena bentuk luar produk 

dan jasa berpengaruh terhadap persepsi orang tentang produk dan jasa tersebut. 

Bukti fisik menurut Zeithaml dan Bitner dalam Hurriyati (2005) merupakan suatu 

hal yang secara nyata ikut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan 

menggunakan produk layanan yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di 

dalam fasilitas fisik antara lain lingkungan, dalam hal ini bangunan, peralatan, 

perlengkapan, petunjuk pelayanan dan barangbarang lainnya yang disatukan 

dengan jasa atau layanan yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain 

sebagainya.  

8. Layanan Pelanggan (Customer Service)  

Tjiptono (2011) menjelaskan bahwa dalam sektor jasa, layanan pelanggan 

dapat diartikan sebagai kualitas total jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan. 

Layanan pelanggan pada pemasaran jasa lebih dilihat sebagai hasil (outcome) dari 

kegiatan distribusi dan logistik, dimana pelayanan diberikan kepada konsumen 

untuk mencapai kepuasan. Layanan pelanggan meliputi aktivitas untuk 

memberikan kegunaan waktu dan tempat, termasuk pelayanan pratransaksi, saat 

transaksi, dan pasca transaksi. Kegiatan pratransaksi akan turut mempengaruhi 

kegiatan saat dan pascatransaksi. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluannya harus 

dilakukan sebaik mungkin sehingga konsumen memberikan respons yang positif 

dan menunjukkan loyalitas yang tinggi. 
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1.1.3 Langkah-langkah Strategi Pemasaran  

Berkaitan dengan kondisi pasar yang sangat luas serta memiliki orientasi 

membeli yang bermacam-macam dalam setiap pasar, maka suatu perusahaa dapat 

mengidentifikasi segmen pasar yang paling menarik dan perusahaan dapat 

memenuhinya secara efektif. Kotler (2000) mengatakan bahwa jantung dari strategi 

pemasaran modern adalah segmenting, targeting, dan positioning (STP). Adapun 

langkah-langkah yang ditempuh dalam menentukan STP adalah sebagai berikut. 

1. Segmentasi pasar, kegiatan ini terdiri atas:  

a. Mengidentifikasi segmen variabel dan mensegmenkan pasar tersebut.  

b. Mengembangkan profil dari hasil segmentasi pasar.  

2. Penentuan pasar sasaran, meliputi kegiatan:  

a. Mengevaluasi daya tarik dari setiap segmen pasar.  

b. Memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut.  

3. Positioning produk, meliputi kegiatan:  

a. Mengidentifikasi konsep positioning yang mungkin untuk setiap pasar 

sasaran.  

b. Memilih, mengembangkan dan mengkomunikasikan konsep positioning 

yang diambil. 

 

3.2 Manajemen Pemasaran  

Kotler dan Keller (2006) berpendapat bahwa manajemen pemasaran 

adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi, dan mengawasi 

segala kegiatan (program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
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Ben M. Enis (1974) menyatakan manajemen pemasaran adalah proses 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang 

dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan. Logika dari definisi ini ialah apabila 

seseorang atau perusahaan, ingin memperbaiki pemasarannya, maka ia harus 

melakukan kegiatan pemasaran itu sebaik mungkin.  

 

3.3 Jasa 

3.3.1 Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu 

sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai layanan personal hingga jasa sebagai 

suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa yang telah berusaha 

mendefinisikan jasa. Sementara perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah 

mereka yang memberikan konsumen produk jasa baik yang berwujud atau tidak.  

Didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan 

pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga 

bukan merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktivitas, dan aktivitas 

tersebut tidak berwujud (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). 

 Kotler (2013) berpendapat bahwa jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apa pun. Produksi 

jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak.  

Zeithaml dan Bitner (2003) mengungkapkan bahwa jasa/pelayanan 

merupakan aktivitas yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan 

pada dasarnya tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, 
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proses produksinya mungkin atau tidak dikaitkan dengan produk fisik, serta 

pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa.  

Lovelock dan Wright (2005) menyatakan bahwa jasa adalah tindakan atau 

kinerja yang menciptakan manfaat bagi pelanggan dengan mewujudkan perubahan 

yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima.  

 

3.3.2 Karakteristik Jasa 

Ada beberapa karakter jasa, Kotler dan Keller (2010) mengemukakan 

bahwa: “Jasa mempunyai empat karakteristik berbeda yang sangat mempengaruhi 

desain program pemasaran: tak berwujud (Intangibility), tak terpisahkan 

(Inseparability), bervariasi (Variability), dan dapat musnah (Perishability).  

Sedangkan, karakteristik jasa yang dapat membedakannya dari barang 

menurut Tjiptono (2011) adalah sebagai berikut: 

1.  Intangibility, yaitu suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja 

(performance), atau usaha yang tidak dapat diliihat, dirasa, dicium, atau diraba 

sebelum dibeli dan dikonsumsi.  

2.  Inseparability, yaitu jasa umumnya yang dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

3. Variability/heterogeneity/inconsistency, yaitu jasa yang bersifat variabel 

merupakan non-standarized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan 

jenis tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 

4. Perishability, berarti bahwa jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 
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5. Lack of Ownership, merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada 

pembelian jasa pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal atas suatu 

jasa untuk jangka waktu yang terbatas.  

 

3.3.3 Kategori Jasa 

Menurut Lovelock dan Yip (1996) dalam Tjiptono (2011), jasa dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu People-Processing Service, 

Possession-Processing Services, dan Information-Based Services. 

1. People-Processing Service 

People-Processing Service yaitu pelanggan menjadi bagian dari proses produksi 

yang berlangsung secara simultan dengan proses konsumsi. 

2. Possession-Processing Services 

Possession-Processing Services merupakan kegiatan yang melakukan sesuatu 

atas produk fisik untuk meningkatkan nilainya bagi pelanggan. 

3. Information-Based Services 

Information-Based Services yaitu kegiatan yang terdiri atas pengumpulan, 

interpretasi, dan pengiriman data untuk menciptakan nilai tambah. 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center saat ini belum mampu 

untuk melakukan kegiatan pemasaran secara efektif dan efisien. Terkait hal ini, 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center harus mengeluarkan waktu dan 

biaya yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan tersebut. Efisiensi dan 

efektifitas biaya, waktu, serta tidak teroganisirnya kegiatan pemasaran yang sudah 

dilakukan, membuat pendapatan dan jumlah siswa menurun yang ditunjukan dalam 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Jumlah Siswa Kelas Grup Tahun 2018 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

Kapasitas 

Kelas 

Jumlah Siswa  

2018 % 

1 SD 14 7 50 

2 SMP 12 5 42 

3 SMA 12 6 50 

Total 38 18  

 

Tabel 4.2 Jumlah Siswa Kelas Privat Tahun 2018 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

Kapasitas 

Kelas 

Jumlah Siswa 

2018 % 

1 SD 4 2 50 

2 SMP 4 1 25 

3 SMA 4 - - 

Total 12 3  

 

Berdasarkan data siswa pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 tersebut, jumlah 

siswa kelas grup dan privat di tngkat SD, SMP dan SMA tidak mencapai secara 

maksimal. Maka, dapat disimpulkan bahwa pemasaran yang dilakukan oleh 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center belum terealisasi dengan baik. 
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Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemilik Alfa Edumedia Center 

terhadap pentingnya peran strategi pemasaran pada usaha yang dimilikinya. Oleh 

karena itu, Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center sangat perlu untuk 

melakukan perubahan dalam strategi dan manajerial pemasaran agar dapat 

meningkatkan pendapatan dan juga keunggulan bersaing perusahaan. 

Dalam hal sumber daya manusia, Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 

Edumedia Center belum memiliki sumber daya yang mampu menangani dalam hal 

pemasaran. Minimnya pendapatan dan manajerial yang kurang mendukung, 

membuat perusahaan ini menjadi sulit dalam melakukan rekrutmen karyawan 

ataupun outsourching. Karena itu, sangat penting untuk diperhatikan strategi dan 

manajerial pemasaran yang tepat pada Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia 

Center agar jumlah siswa dan pendapatan akan tetap stabil dan terus meningkat.  

Dalam hal desain logo dan brosur, Alfa Edumedia Center memiliki desain 

yang sederhana di mata masyarakat. Ini dibuktikan dari hasil kuesioner yang telah 

disebarkan pada siswa sekolah di wilayah Surabaya Barat dan pelajar yang telah 

menjadi siswa Alfa Edumedia Center pada Lampiran 13. dalam pernyataan nomer 

11, dengan hasil rata-rata sebelum melakukan re-desain yaitu sebesar 2,2. Oleh 

karena itu, penulis melakukan re-desain pada brosur dan logo. Setelah melakukan 

re-desain, hasil kuesioner pada nomer 11 menunjukkan angka sebesar 3,8. Dari data 

tersebut, dapat dihitung selisih hasil kuesioner meningkat sebesar 1,6 atau 73% dari 

hasil kuesioner sebelum dilakukan re-desain. Berikut adalah cara perhitungan yang 

digunakan. 

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ = 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑖𝑛 − 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑅𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑖𝑛 

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ = 3,8 − 2,2 = 1,6  
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Jadi, Hasil selisih yang didapatkan adalah sebesar 1,6. Kemudian, persentase 

peningkatan hasil re-desain dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. 

 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 (%) =
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑅𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑖𝑛
× 100 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 (%) =
1,6

2,2
× 100 = 72,7 ≈ 73% 

 

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas re-desain 

sangat berpengaruh terhadap daya tarik pada brosur dan logo Alfa Edumedia 

Center, karena hasil yang ditemukan telah mencapai diatas 50 persen. Meskipun 

harga jasa yang ditawarkan sudah memuaskan konsumen, namun desain logo dan 

penataan layout brosur yang kurang menarik dapat mempengaruhi minat dan 

kesadaran merek terhadap konsumen untuk menarik perhatiaan masyarakat hingga 

mereka menggunakan jasa bimbingan belajar di Alfa Edumedia Center. 

Dengan demikian, kerja praktik ini harus dapat mengatasi permasalahan 

yang ada di Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center. Berikut adalah 

langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

 

4.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, dilakukan pengumpulan informasi melalu sesi 

wawancara dan pengidentifikasian masalah. 

4.1.1 Wawancara 

Agar dapat mengimplementasikan perubahan dalam Lembaga Bimbingan 

Belajar Alfa Edumedia Center, maka kami melakukan tahapan wawancara dengan 
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Owner/Pemilik Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center terkait dengan 

sejarah dan kegiatan pemasaran didalamnya. Hasil dari wawancara tersebut dapart 

dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Wawancara Perusahaan 

No Wawancara dan Narasumber 

1. Alfa Edumedia Center ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

apa? 

- Alfa Edumedia Center adalah usaha yang bergerak di bidang jasa 

pendidikan atau biasa disebut sebagai Lembaga Bimbingan Belajar. 

2.  Bagaimana sejarah singkat berdirinya Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 

Edumedia Center? 

- Alfa Edumedia Center berdiri sejak tahun 2010 yang didirikan oleh Ibu 

Saiyah Meilia bersama dengan satu orang saudaranya. Ibu Saiyah Meilia 

sendiri memiliki latar belakang dibidang politeknik, dan beliau juga 

cukup berbakat di bidangnya. Meskipun begitu, usaha ini selalu dibantu 

oleh saudaranya dalam hal proses mengajar dan juga keuangan. Alfa 

Edumedia Center ini telah mengalami jatuh-bangun agar tetap 

menjalankan bisnis ini yang sempat mengalami penurunan secara drastis 

dan hingga saat ini berlokasi di Jl. Manukan Karya 1-A/10 Surabaya.  

3. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Lembaga Bimbingan Belajar 

Alfa Edumedia Center? 

- Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center memiliki struktur 

organisasi yang cukup sederhana, yaitu Ibu Saiyah Meilia sebagai 

Owner yang kemudian membawahi satu orang bagian Admin yaitu 

Mbak Jumik dan enam orang pengajar.  

4. Bagaimana sistem penjadwalan pada Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 

Edumedia Center? 

- Kelas dalam bimbel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 2 kelas 

privat dengan jumlah 8 siswa dan 2 kelas grup yang dibagi dalam 3 sesi 

yang berbeda. Jadwal bimbingan AEC terdapat tiga sesi, yaitu pada 

pukul 15.30-17.00 WIB, 18.00-19.30 WIB dan pukul 18.30-20.00 

WIB.  

5.  Bagaimana proses pemasaran yang dilakukan Lembaga Bimbingan Belajar 

Alfa Edumedia Center? 

- Saat ini Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center melakukan 

proses pemasaran secara langsung dan individu oleh Direktur sekaligus 

Pemilik dari Alfa Edumedia Center menggunakan metode word of 

mouth, broadcast pesan online via Whatsapp, menyebar pamphlet 

melalui aplikasi Facebook dan juga Instagram. 

6. Bagaimana proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran pada Lembaga 

Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center? 

- Pemasukan dan pengeluaran dari usaha ini dilakukan secara manual 

dengan menggunakan software Microsoft excel. 
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Tabel 4.3. Wawancara Perusahaan (Lanjutan) 

7. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center? 

- Pembayaran Alfa Edumedia Center dilakukan dengan cara manual dan 

belum menyediakan rekening khusus untuk siswa yang hendak 

membayar jasa bimbingan belajar, yaitu dengan datang langsung ke 

Alfa Edumedia Center. Pembayaran yang dilakukan juga dapat di 

angsur tiap bulan atau tunai. 

8. Apa kelebihan dan kekurangan dari Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 

Edumedia Center? 

- Kelebihan Alfa Edumedia Center yaitu membatasi jumlah siswa yang 

tidak lebih dari 10, hal ini membuat proses belajar menjadi lebih 

kondusif dan terfokus; siswa mendapat konseling gratis untuk 

mengatasi masalah pada siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar 

di rumah atau di sekolah. Kekurangan kami yaitu minimnya fasilitas 

pendukung seperti AC, lahan parkir yang kurang luas, dan kami belum 

melakukan pemanfaatan teknologi secara maskimal, utamanya pada 

proses pemasaran dan keuangan. 

9. Bagaimana proses bimbingan yang dilakukan oleh konsumen pada 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center? 

- Pembayaran Alfa Edumedia Center dilakukan dengan cara manual dan 

belum menyediakan rekening khusus untuk siswa yang hendak 

membayar jasa bimbingan belajar, yaitu dengan datang langsung ke 

Alfa Edumedia Center. Pembayaran yang dilakukan juga dapat di 

angsur tiap bulan. 

10. Berapa omzet yang dicapai oleh Lembaga Bimbel Alfa Edumedia Center? 

- Omzet Alfa Edumedia Center saat ini yaitu 35 Juta per tahun 

11. Berapa pendapatan bersih yang didapatkan oleh Lembaga Bimbel Alfa 

Edumedia Center? 

- Pendapatan bersih kurang lebih Rp 500.000 per bulan 

 

4.1.2 Pengidentifikasian Masalah 

Setelah mendapatkan informasi melalui wawancara yang dilakukan 

bersama pemilik perusahaan, tahap selanjutnya yaitu pengidentifikasian masalah. 

Pada tahap ini, pengidentifikasian masalah dilakukan sebagai tolak ukur 

pengembangan strategi dan pembenahan manajerial pada Lembaga Bimbingan Alfa 

Edumedia Center. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diperoleh 

gambaran tentang permasalahan yang terjadi di Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 
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Edumedia Center. Ada dua permasalahan yang terdapat di Lembaga Bimbingan 

Belajar Alfa Edumedia Center, yaitu: 

1.  Kurang efisiennya kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center, dimana hal tersebut 

disebabkan oleh karyawan dan pemilik perusahaan yang kurang memiliki 

keahlian, kreatifitas, dan pengetahuan tentang pemasaran, utamanya dalam 

pemanfaatan teknologi sebagai media pemasaran yang dapat menunjang 

eksistensi perusahaan kepada masyarakat.  

2.  Kurang terfokusnya penerapan strategi perusahaan yang dimana hal tersebut 

disebakan oleh pemilik perusahaan yang melakukan rangkap Job Description 

karena Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center tidak memiliki 

karyawan yang bertanggungjawab pada divisi-divisi penting didalam 

perusahaan seperti, divisi keuangan, divisi pemasaran maupun divisi sumber 

daya manusia. 

 

4.2 Analisis  

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui pemebenahan apa saja yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada pada Lembaga Bimbingan 

Belajar Alfa Edumedia Center. Dari hasil analisis, menunjukkan bahwa perlu 

diadakannya pengembangan dan pembenahan pada kebutuhan strategi dan 

manajerial pemasaran. 

4.2.1 Kebutuhan Strategi 

Setelah melakukan Analisa terhadap permasalahan yang ada, maka 

diperoleh beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh Lembaga Bimbingan Belajar 
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Alfa Edumedia Center guna meningkatkan pendapatan dan keunggulan kompetitif, 

yaitu: 

1. Product / Produk 

Strategi yang diambil untuk meningkatkan jumlah siswa adalah sebagai 

berikut. 

a. Penambahan program yang merupakan diferensiasi produk, seperti outbond 

yaitu proses pengajaran yang dilakukan oleh tentor Alfa Edumedia Center di 

luar lingkungan Alfa Edumedia Center. Program ini belum diterapkan di 

lembaga bimbingan belajar lainnya. 

 

b. Diversifikasi produk seperti program 2 in 1, program 3 in 1 dan problem 

solving. Program 2 in 1 atau 3 in 1 merupakan gabungan dari beberapa 

program. Program ini diluncurkan karena siswa selain menghadapi ujian 

sekolah; juga menghadapi ujian nasional bagi siswa kelas 6 SD, 3 SMP dan 3 

SMA; ujian masuk SMP favorit bagi siswa lulusan SD; ujian SBMPTN bagi 

siswa lulusan SMA; sehingga konsentrasi siswa bercabang. Oleh karena itu, 

siswa bisa mengambil program lebih dari satu program sekaligus, disamping 

ada potongan harga siswa juga tidak perlu mendaftar lagi. Pelayanan problem 

solving. Program ini sudah lama ada tetapi hanya konsultasi pada saat ada jam 

pelajaran di kelas yang siap membantu siswa sewaktu-waktu dibutuhkan. 

Tujuannya adalah untuk membantu bagi siswa Alfa Edumedia Center untuk 

konsultasi di luar jam belajar, diharapkan dengan adanya program ini siswa 

mampu menyelesaikan setiap permasalahan dan dapat meningkatkan nilai 

akademiknya. Tujuan jangka panjang diadakannya program ini adalah untuk 

menarik dan memberi kesan bagi siswa kelas 4, 5 SD; kelas 1, 2 SMP; kelas 1, 

2 SMA sehingga siswa tetap melanjutkan bimbingan di Alfa Edumedia Center 

kembali. 

 

2. Price / Harga 

Penetapan harga yang tepat diharapkan mampu meningkatkan jumlah 

siswa yang mengikuti bimbingan di Alfa Edumedia Center. Penetapan harga 

bimbingan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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a. Memberikan potongan biaya khusus bagi siswa yang mampu memperoleh 

peringkat kelas pada tingkatan 1 sampai dengan 10 di sekolah masing-masing. 

b. Memberikan potongan biaya khusus terhadap siswa yang berasal dari sekolah 

yang memberikan kesempatan Alfa Edumedia Center untuk sosialisasi. 

c. Memberikan potongan angsuran bimbingan bagi siswa yang membayar biaya 

bimbingan secara tunai. 

d. Memberikan kebijakan pembayaran secara angsuran dan biaya umum. 

e. Potongan biaya 50% pendaftaran pada hari annivarsary Alfa Edumedia Center 

dan pada awal memasuki tahun ajaran baru atau pada awal semester.  

 

3. Place / Tempat 

Menempati lokasi yang strategis dan mudah dijangkau demi kenyamanan 

siswa serta dekat dengan sekolah-sekolah favorit. Lokasi strategis menjadi faktor 

penting dalam menarik siswa untuk mengikuti bimbingan belajar. Hal tersebut 

sangat disadari oleh Alfa Edumedia Center, sehingga mereka masih memilih lokasi 

di Jl. Manukan Karya 1-A/10 Surabaya sebagai tempat yang strategis untuk 

melakukan bisnis usahanya walaupun kontrak tempatnya sudah habis tetapi masih 

memperpanjangnya. Memperbaiki fasilitas ruangan maupun fasilitas-fasilitas 

lainnya, guna kenyamanan belajar siswa maupun kinerja tentor dan karyawan 

lainnya, karena tampilan fisik sebuah lembaga bimbingan belajar sangatlah penting 

agar siswa tertarik untuk mengikuti bimbingan belajar di Alfa Edumedia Center 

 

4. Promotion / Promosi 

Melakukan berbagai macam promosi yang diharapkan mampu 

meningkatkan jumlah siswa dengan cara sebagai berikut. 

a.  Mengadakan kegiatan tes uji coba UAS, UAN di SMP dan SMA. 

b.  Sebar brosur pada saat golden moment (kenaikan kelas, penerimaan rapor 

kelas). 

c. Sosialisasi kiat sukses lolos Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) favorit di sekolah-sekolah. 

d. Membagikan voucher Alfa Edumedia Center. 



26 

 

 

e. Menggunakan siswa Alfa Edumedia Center sebagai perantara dengan 

melakukan titip voucher untuk teman sekolah ataupun kerabat mereka.  

f. Penawaran program bimbingan belajar menggunakan media telepon (tele-

marketing) atau email (direct-mail). 

g. Mengikuti pameran pendidikan. 

 

5. People / Orang 

Ada beberapa hal yang menjadi titik berat lembaga bimbingan belajar Alfa 

Edumedia Center dalam memberikan kepuasan bagi siswa maupun calon siswanya, 

yaitu: 

a. Membekali para karyawan dengan pengetahuan dan kreatifitas serta melatih 

karyawannya untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada siswa. 

Mayoritas sumber daya manusia yang dimiliki Lembaga Bimbingan Belajar 

Alfa Edumedia Center adalah orang-orang yang belum sepenuhnya terampil, 

berpengalaman dan berdedikasi tinggi pada pekerjaannya. Oleh karena itu, 

setiap karyawan harus dilatih untuk memiliki kepribadian yang positif, yaitu 

sikap jujur, proaktif, disiplin, kebersamaan, keterbukaan dan mempunyai 

kesetiaan yang tinggi terhadap Lembaga Bimbingan belajar Alfa Edumedia 

Center. Sehingga mereka akan selalu siap membantu setiap siswa maupun 

calon siswa untuk memberikan informasi tentang program yang dibutuhkan 

oleh siswa. 

b.   Begitu juga dengan tentor, harus lebih menguasai materi yang disampaikan 

serta mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan sehingga para tentor 

mampu memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. 

 

4.3 Implementasi 

Setelah melakukan analisis, langkah selanjutanya adalah 

mengimplementasikan pengembangan strategi dan pembenahan pemasaran pada 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center. 

4.3.1 Pembentukan Visi, Misi, dan Tujuan. 
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Dalam upaya mengembangkan kebijakan dan program pelaksanaan pada 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center dapat diketahui bahwa 

pentingnya strategi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, dapat menjadi 

pedoman pada usaha ini agar terus mampu bertahan dalam situasi persaingan yang 

selalu berubah. Saat ini, Lembaga Bimbingan Alfa Edumedia Center belum 

memiliki visi, misi dan tujuan yang menjadi acuan agar perusahaan dapat 

menjalankan operasional dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan 

perusahaan dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1 Visi, Misi, dan Tujuan 

 



28 

 

 

Pembentukan dan pengimplemtasian strategi yaitu bersumber dari visi, 

misi dan tujuan perusahaan yang jelas dan terarah agar dapat mendukung tindakan 

yang dilakukan.  

4.3.2. Pembenahan Manajerial Pemasaran  

Aktivitas pemasaran memiliki peranan yang sangat penting bagi Lembaga 

Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center, karena kegiatan pemasaran tidak hanya 

ditujukan untuk menciptakan suatu perputaran siklus bisnis, namun lebih dari pada 

itu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, kegiatan 

pemasaran juga dijadikan perangkat untuk mengantar perusahaan mencapai tujuan 

dan target yang diharapkan.  

Pemasaran yang ada di Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia 

Center belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini tentunya sangat 

mempengaruhi secara signifikan jumlah siswa dan pendapatan (income). Kondisi 

pemasaran yang dilakukan dengan tidak maksimal disebabkan karena kurangnya 

sumber daya untuk menjalankan kegiatan pemasaran dan juga kurangnya 

pemanfaatan teknologi baik secara online maupun offline. Dimana, yang pada 

awalnya dari desain logo terlihat kurang menarik dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

sehingga pada akhirnya dilakukan re-desain logo dengan konsep yang lebih 

berwarna dan mudah untuk di ingat sehingga dapat menarik hati masyarakat 

utamanya pada segmen pasar Alfa Edumedia Center yaitu pelajar sekolah dasar 

hingga menengah atas dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.2 Desain Logo Alfa Edumedia Center 

 

 
Gambar 4.3 Re-Desain Logo Alfa Edumedia Center 

 

Re-desain logo ini selain memiliki konsep yang ceria juga memiliki arti 

pada pemilihan warna yaitu warna merah yang berarti pendidikan sekolah dasar, 

warna biru yang berarti sekolah menengah, dan kuning yang berarti sekolah 

menengah atas. Bentuk kotak juga berarti yaitu menjadi media pendidikan 

nonformal yang unggul dalam bersaing. Pemilihan bentuk huruf (font) juga 
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ditentukan untuk menyesuaikan konsep Alfa Edumedia Center agar terlihat tidak 

monoton dan menjadi ciri khas Alfa Edumedia Center itu sendiri. 

Penataan tata letak atau layout brosur juga turut berperan dalam kegiatan 

pemasaran. Hal ini terlihat dari penataan layout dan penggunaan kalimat yang 

kurang menarik dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. Guna 

meningkatkan minat konsumen maka dilakukan re-desain brosur secara lengkap 

seperti menata layout brosur agar mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat, 

memberikan informasi terbaru dan terpercaya yaitu dengan menampilkan beberapa 

foto dan ulasan (review) alumni pelajar dari Lembaga Bimbingan Alfa Edumedia 

Center yang memiliki prestasi akademik dan sukses mencapai pendidikan yang 

diharapkan dapat dilihat pada Gambar 4.6. dan Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.4 Brosur Alfa Edumedia Center (1) 
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Gambar 4.5 Brosur Alfa Edumedia Center (2) 

 

 
Gambar 4.6 Re-Desain Brosur Tampak Depan 
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Gambar 4.7 Re-Desain Brosur Tampak Belakang 

 

Kegiatan sosialisasi sebagai ajang promosi juga sangat dibutuhkan. Hal ini 

terlihat dari jumlah siswa yang dimiliki oleh Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 

Edumedia Center yang perlahan semakin menurun dan tentunya dapat 

mempengaruhi pendapatan secara signifikan. Guna meningkatkan jumlah siswa 

dan pendapatan maka dilakukan sosialisasi sekaligus sebagai ajang promosi kepada 

siswa yang bersekolah di sekitar lokasi Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 

Edumedia Center serta memanfaatkan momen menjelang Ujian Kenaikan Kelas 

dan Ujian Nasional bagi siswa kelas akhir, hal ini bertujuan agar lebih mudah 

menarik siswa untuk mengikuti bimbingan bersama Alfa Edumedia Center dapat 

dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Sosialisasi dan Promosi 

 

Dalam hal ini, sosialisasi dan promosi yang dilakukan adalah dengan 

memberikan penjelasan tentang pentingnya pendidikan nonformal dan memberi 

kesempatan siswa untuk mencoba belajar bersama Alfa Edumedia Center secara 

gratis selama 30 hari yang disertakan dengan voucher potongan biaya pendaftaran 

sebesar 50 persen dapat dilihat pada Gambar 4.9. Selain itu, dalam kegiatan ini juga 

dimanfaatkan untuk mencari responden sebagai bahan penelitian keinginan 

konsumen terhadap Lembaga Bimbingan Belajar Nonformal. Sehingga hasil akhir 

yang akan dicapai adalah: 

1. Menarik perhatian siswa untuk bergabung bersama Alfa Edumedia Center. 

2. Meningkatnya jumlah siswa dan omzet. 
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3. Mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa terhadap Lembaga Bimbingan 

Belajar Nonformal, sehingga implementasi strategi yang dimiliki dapat dengan 

mudah dijalankan. 

4. Eksistensi Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center menjadi 

meningkat, sehingga perusahaan kembali memiki daya untuk bersaing. 

 

 
Gambar 4.9 Voucher Potongan Biaya dan Percobaan Kelas Gratis 

 

4.4 Pengukuran dan Evaluasi 

Setelah tahap implementasi telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengukuran dan evaluasi dari hasil pembenahan strategi dan 

peningkatan manajerial pemasaran guna mengetahui tingkat keberhasilan terhadap 

perubahan yang dilakukan. 

4.4.1 Pengukuran 

Berdasarkan hasil dari kegiatan yang dilakukan pada Lembaga Bimbingan 

Belajar Alfa Edumedia Center guna meningkatkan jumlah siswa dan pendapatan, 

dapat dinyatakan hal tesebut memberikan peningkatan yang cukup baik pada Alfa 

Edumedia Center. Data hasil peningkatan jumlah siswa kelas grup dan privat dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. Data Hasil Peningkatan Jumlah Siswa Kelas Grup dan Privat 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.4. menjelaskan bahwa kelas grup dan privat telah 

menunjukkan peningkatan jumlah siswa kelas grup. Sebelum dilakukan Kerja 

Praktik berjumlah 18 siswa dan sesudah dilakukan Kerja Praktik menjadi 32 siswa 

yang berarti mengalami peningkatan sebanyak 14 siswa atau 78%.  Selain itu, 

peningkatan juga terjadi pada jumlah siswa kelas privat, sebelum dilakukan Kerja 

Praktik berjumlah 3 siswa dan sesudah dilakukan Kerja Praktik menjadi 11 siswa, 

yang berarti kelas privat mengalami peningkatan sebanyak 8 siswa atau 226%. 

Secara keseluruhan peningkatan jumlah siswa dari kedua jenis kelas, yaitu pada 

kelas grup dan privat sebelum Kerja Praktik berjumlah 21 siswa dan sesudah Kerja 

Praktik berjumlah 43 siswa yang berarti mengalami peningkatan sebanyak 22 siswa 

atau 105%. 

Lembaga Bimbingan Alfa Edumedia Center telah membagi kategori siswa 

menjadi 3 tingkat, yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah kapasitas siswa yang tertuang pada 

Tabel 4.5.  

Tabel 4.5. Kapasitas Kelas  

Kategori 
Kapasitas 

Grup Privat 

SD 14 4 

SMP 12 4 

SMA 12 4 

 

No 
Jenis 

Kelas 

Jumlah Siswa Peningkatan 

Jumlah 

Siswa 

(y-x) 

Peningkatan 

(%) 
𝒚 − 𝒙

𝒙
× 𝟏𝟎𝟎 

Sebelum Kerja 

Praktik (x) 

Sesudah kerja 

Praktik (y) 

1 Grup 18 32 14 78 

2 Privat 3 11 8 226 

Total 21 43 22 105 
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Berikut ini adalah rumus dan perhitungan jumlah siswa kelas grup sebelum 

dan sesudah Kerja Praktik yang dihitung berdasarkan kapasitas kelas pada bulan 

Juli 2018 yang terbagi atas 3 kategori, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun rumus dan 

perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 (%) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
× 100..……………….……...(1) 

 

𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  
𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚/𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘   
 
 
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 
 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 (%)  

 
 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎  
𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 (%) 
 
 
a) Perhitungan Jumlah Siswa Kelas Grup Bulan Juli 2018 

- Tingkat SD 

1) Jumlah siswa tingkat SD sebanyak 8 siswa dengan kapasitas kelas 14 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1), maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

2) Jumlah persentase siswa pada bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 2019 

(8 bulan) adalah 442. Untuk menghitung persentase rata-rata jumlah siswa, 

perhitungan dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

  =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎
 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘 − 
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘              = 

=  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎
        

.….(3) 

.……...……...(4) 

…………..... (2) 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
8

14
× 100 = 57 % 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
442

8
= 55 % 
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- Tingkat SMP 

1) Jumlah siswa tingkat SMP sebanyak 6 siswa dengan kapasitas kelas 12 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1), maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

 

Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

 

2) Jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 2019 (8 

bulan) adalah 384. Untuk menghitung persentase rata-rata jumlah siswa, 

perhitungan dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

 

 

- Tingkat SMA 

1) Jumlah siswa tingkat SMA sebanyak 5 siswa dengan kapasitas kelas 12 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1), maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
6

12
× 100 = 50 % 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
384

8
= 48 % 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
5

12
× 100 = 50 % 
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2) Jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 2019 (8 

bulan) adalah 352 Untuk menghitung persentase rata-rata jumlah siswa, 

perhitungan dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

 

 

b) Perhitungan Jumlah Siswa Kelas Grup Maret 2019 

- Tingkat SD 

1. Jumlah siswa tingkat SD sebanyak 12 siswa dengan kapasitas kelas 14 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1), maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

 

2. Dari jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 (6 

bulan) adalah 516. Untuk menghitung persentase rata-rata jumlah siswa, 

perhitungan dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

 

3. Jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 adalah 

86% dan jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 

2019 adalah 55%. Untuk menghitung persentase peningkatan rata-rata jumlah 

siswa dihitung dengan rumus (3) sebagai berikut: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
352

8
= 44 % 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
516

6
= 86 % 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 = 86 − 55 = 31 % 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
12

14
× 100 = 86 % 
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- Tingkat SMP 

1. Jumlah siswa tingkat SMP sebanyak 11 siswa dengan kapasitas kelas 12 

siswa. Dengan menggunakan rumus (1) maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

 

2. Dari jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 (6 

bulan) adalah 552. Untuk menghitung persentase rata-rata jumlah siswa, 

perhitungan dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

 

3. Jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 adalah 

92% dan jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 

2019 adalah 48%. Untuk menghitung persentase peningkatan rata-rata jumlah 

siswa, perhitungan dilakukan dengan rumus (3) sebagai berikut: 

 

 

- Tingkat SMA 

1. Jumlah siswa tingkat SMA sebanyak 9 siswa dengan kapasitas kelas 12 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1) maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
11

12
= 92 % 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 = 92 − 48 = 44% 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
9

12
= 75 % 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
552

6
= 92 % 
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Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

 

2. Jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 (6 bulan) 

adalah 450. Untuk menghitung persentase rata-rata jumlah siswa, dihitung 

dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

 

3. Jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 adalah 

75% dan jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 

2019 adalah 44%. Untuk menghitung persentase peningkatan rata-rata jumlah 

siswa, perhitungan dilakukan dengan rumus (3) sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan jumlah peningkatan siswa kelas grup bulan Juli 2018 sampai 

dengan bulan Agustus 2019 pada kategori SD adalah 31%, kategori SMP adalah 

44% dan kategori SMA adalah 31%. Untuk menghitung persentase peningkatan 

rata-rata keseluruhan kategori, perhitungan dilakukan dengan rumus (4) sebagai 

berikut. 

 

 

Rincian perhitungan jumlah siswa jenis kelas grup bulan Juli 2018 sampai dengan 

Febuari 2019 berdasarkan kapasitas dan kategori tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
450

6
= 75 % 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  75 −  44 = 31 % 

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 rata − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 =  
31 + 44 + 31

3
 = 35 % 
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18 

Tabel 4.6. Peningkatan Jumlah Siswa Kelas Grup Alfa Edumedia Center 

Kelas Grup 

Kapasitas 

Kelas 

T
ah

u
n
 

No Bulan 

Jumlah Siswa Sebelum Kerja Praktik Jumlah Siswa Sesudah Kerja Praktik Peningkatan 

Rata-rata Per 

Kategori (%) 

Peningkatan 

Rata-rata 

Keseluruhan 

(%)  SD % SMP % SMA % 
Jumlah 
Siswa 

SD % SMP % SMA % 
Jumlah 

Siswa 

SD     :14 

SMP  :12 
SMA :12 

2
0
1
8
 

1 Juli 8 57 6 50 5 42 19   

SD: 31 

SMP: 44 

SMA: 31 

35 

2 Agust 8 57 6 50 5 42 19   

3 Sept 8 57 6 50 5 42 19   

4 Okt 8 57 6 50 5 42 19   

5 Nov 8 57 6 50 5 42 19   

6 Des 8 57 6 50 5 42 19   

7 Jan 7 50 5 42 6 50 18   

2
0
1
9
 

8 Feb 7 50 5 42 6 50 18   

9 Mar  12 86 11 92 9 75 32 

10 April  12 86 11 92 9 75 32 

11 Mei  12 86 11 92 9 75 32 

12 Juni  12 86 11 92 9 75 32 

13 Juli  12 86 11 92 9 75 32 

14 Agust  12 86 11 92 9 75 32 

Jumlah  62 442 46 384 42 352 150 72 516 66 552 54 450 192 

Rata-Rata Jumlah Siswa 8 𝟓𝟓 𝟔 𝟒𝟖 𝟓 𝟒𝟒 19 12 86 11 92 9 75 32   

 

4
1
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Berdasarkan Tabel. 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah siswa kelas grup 

kategori SD dengan kapasitas kelas 14 siswa pada bulan Juli 2018 adalah 7 siswa 

dan mengalami peningkatan pada bulan Maret 2019 sebanyak 12 siswa atau 31%. 

Selain itu, peningkatan juga terjadi pada kategori SMP, pada bulan Juli 2018 siswa 

berjumlah 5 orang dan pada bulan Maret 2019 siswa berjumlah 11 orang atau 44%. 

Begitu juga pada kategori SMA dengan kapasitas 12 siswa, pada bulan Juli 2018 

berjumlah 6 siswa dan pada bulan Maret 2019 berjumlah 9 siswa atau 31%. Secara 

keseluruhan peningkatan jumlah siswa kelas grup pada kategori SD, SMP, dan 

SMA berjumlah 35%. 

Berikut ini adalah rumus dan perhitungan jumlah siswa kelas privat sebelum 

dan sesudah Kerja Praktik yang dihitung berdasarkan kapasitas kelas pada bulan 

Juli 2018 yang terbagi atas 3 kategori, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

a) Perhitungan Jumlah Siswa Kelas Privat Bulan Juli 2018 

- Tingkat SD 

1. Jumlah siswa tingkat SD sebanyak 2 siswa dengan kapasitas kelas 4 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1), maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
2

4
× 100 = 50 % 
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2. Jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 2019 (8 

bulan) adalah 400. Dalam menghitung persentase rata-rata jumlah siswa 

perhitungan dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

 

- Tingkat SMP 

1. Jumlah siswa tingkat SMP sebanyak 1 siswa dengan kapasitas kelas 4 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1), maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

 

2. Jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 2019 (8 

bulan) adalah 150. Untuk menghitung persentase rata-rata jumlah siswa, 

perhitungan dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

 

- Tingkat SMA 

1. Jumlah siswa tingkat SMA sebanyak 0 siswa dengan kapasitas kelas 4 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1), maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
400

8
= 50 % 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =
150

8
= 19 % 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
1

4
× 100 = 25 % 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
0

4
× 100 = 0  
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Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

2. Jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 2019 (8 

bulan) adalah 50. Untuk menghitung persentase rata-rata jumlah siswa, 

perhitungan dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

 

b) Perhitungan Jumlah Siswa Kelas Privat Bulan Maret 2019 

- Tingkat SD 

1. Jumlah siswa tingkat SD sebanyak 3 siswa dengan kapasitas kelas 4 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1) maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

2. Jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 (6 bulan) 

adalah 450. Untuk menghitung persentase rata-rata jumlah siswa, perhitungan 

dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

 

3. Jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 adalah 

75% dan jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 

2019 adalah 50%. Untuk menghitung persentase peningkatan rata-rata jumlah 

siswa, perhitungan dilakukan dengan rumus (3) sebagai berikut: 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
50

8
= 6% 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
450

6
= 75 % 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
3

4
× 100 = 75 % 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  75 −  50 = 25 % 
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- Tingkat SMP 

1. Jumlah siswa tingkat SMP sebanyak 4 siswa dengan kapasitas kelas 4 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1) maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan: 

 

Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

2. Jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 (6 bulan) 

adalah 600. Untuk menghitung persentase rata-rata jumlah siswa, perhitungan 

dilakukan dengan rumus (2) sebagai berikut: 

 

 

3. Jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 adalah 

19% dan jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 

2019 adalah 100%. Untuk menghitung persentase peningkatan rata-rata 

jumlah siswa, perhitungan dilakukan dengan rumus (3) sebagai berikut: 

 

 

- Tingkat SMA 

1. Jumlah siswa tingkat SMA sebanyak 4 siswa dengan kapasitas kelas 4 siswa. 

Dengan menggunakan rumus (1) maka persentase diperoleh dengan 

perhitungan:  

 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
4

4
× 100 = 100 % 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  100 −  19 = 81 % 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
4

4
× 100 = 100 % 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
600

6
= 100 % 
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Perhitungan yang sama dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai 

dengan bulan Agustus 2019. 

 

2. Jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 (6 bulan) 

adalah 600. Maka, persentase rata-rata jumlah siswa dihitung dengan rumus 

(2) adalah sebagai berikut:  

 

 

3. Jumlah persentase siswa bulan Maret sampai dengan Agustus 2019 adalah 

6% dan jumlah persentase siswa bulan Juli 2018 sampai dengan Febuari 2019 

adalah 100%. Maka, persentase peningkatan rata-rata jumlah siswa dihitung 

dengan rumus (3) adalah sebagai berikut: 

 

 

Dari rata-rata jumlah siswa kelas privat bulan Juli 2018 sampai dengan bulan 

Agustus 2019 pada kategori SD adalah 25%, kategori SMP adalah 81% dan 

kategori SMA adalah 94%. Untuk menghitung persentase peningkatan rata-rata 

keseluruhan kategori, perhitungan dilakukan menggunakan rumus (4) sebagai 

berikut: 

 

 

Rincian perhitungan jumlah siswa jenis kelas privat bulan Juli 2018 sampai dengan 

Febuari 2019 berdasarkan kapasitas dan kategori tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada Tabel 4.7.  

𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 rata − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 =  
25 + 81 + 94

3
 = 67 % 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  100 −  6 = 94 % 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =  
600

6
= 100 % 
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Tabel 4.7. Peningkatan Jumlah Siswa Kelas Privat Alfa Edumedia Center 

Kelas Privat 

Kapasitas 
Kelas 

T
ah

u
n
 

No Bulan 

Jumlah Siswa Sebelum Kerja Praktik Jumlah Siswa Sesudah Kerja Praktik Peningkatan 

Rata-rata Per 

Kategori (%) 

Peningkatan 

Rata-rata 

Keseluruhan 

(%)  SD % SMP % SMA % 
Jumlah 

Siswa 
SD % SMP % SMA % 

Jumlah 

Siswa 

SD     : 4 

SMP  : 4 
SMA : 4 

2
0
1
8
 

1 Juli 2 50 1 25 - - 3   

SD: 25 

SMP: 81 

SMA: 94 

 

 

67 

2 Agust 2 50 1 25 - - 3   

3 Sept 2 50 1 25 - - 3   

4 Okt 2 50 1 25 - - 3   

5 Nov 2 50 1 25 - - 3   

6 Des 2 50 1 25 - - 3   

7 Jan 2 50 - - 1 25 3   

2
0
1
9
 

8 Feb 2 50 - - 1 25 3   

9 Mar  3 75 4 100 4 100 11 

10 April  3 75 4 100 4 100 11 

11 Mei  3 75 4 100 4 100 11 

12 Juni  3 75 4 100 4 100 11 

13 Juli  3 75 4 100 4 100 11 

14 Agust  3 75 4 100 4 100 11 

Jumlah 16 400 6 150 2 50 24 18 450 24 600 24 600 96 

Rata-Rata Jumlah Siswa 2 50 1 19 1 6 3 3 75 4 100 4 100 11 

3
7
 

4
7
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Berdasarkan Tabel. 4.7 dapat dilihat bahwa jumlah siswa kelas privat 

kategori SD dengan kapasitas kelas 4 siswa pada bulan Juli 2018 adalah 2 siswa 

dan mengalami peningkatan pada bulan Maret 2019 sebanyak 3 siswa atau 25%. 

Selain itu, peningkatan juga terjadi pada kategori SMP, pada bulan Juli 2018 siswa 

berjumlah 1 orang dan pada bulan Maret 2019 siswa berjumlah 4 orang atau 81%. 

Begitu juga pada kategori SMA dengan kapasitas 4 siswa, pada bulan Juli 2018 

belum memiliki siswa dan pada bulan Maret 2019 berjumlah 4 siswa atau 94%. 

Secara keseluruhan peningkatan jumlah siswa kelas privat pada kategori SD, SMP, 

dan SMA berjumlah 67%. 

Kegiatan sosialisasi dan promosi yang telah dilakukan pada Lembaga 

Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center, selain mampu meningkatkan jumlah 

siswa, juga memberikan dampak secara signifikan terhadap omzet yang dimiliki 

saat ini. Dimana data pendapatan sebelumnya pada bulan Juli 2018 sampai dengan 

bulan Febuari 2019 yaitu berjumlah Rp.68.711.000,-  dan data omzet setelah adanya 

kegiatan pemasaran pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 

yaitu sejumlah Rp.99.406.000,- sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan omzet sebesar Rp. 

30.695.000 atau 45% dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Peningkatan Omzet Alfa Edumedia Center 

Tahun  No Bulan 

Sebelum  Sesudah 

Jumlah 

Siswa  
Omzet (Rp) 

Jumlah 

Siswa  
Omzet (Rp) 

2018 

1 Juli 22 21.373.000   

2 Agustus 22   6.100.000   

3 September 22   9.120.000   

4 Oktober 22   8.270.000   

5 November 22   6.460.000   
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Tabel 4.8. Peningkatan Omzet Alfa Edumedia Center (Lanjutan) 

Tahun No Bulan 

Sebelum Sesudah 

Jumlah 

Siswa 
Omzet (Rp) 

Jumlah 

Siswa 
Omzet (Rp) 

 6 Desember 22   3.555.000   

7 Januari 21 13.688.000   

8 Febuari 21 145.000   

2019 

9 Maret  43 - 

10 April  43 - 

11 Mei  43 - 

12 Juni  43 - 

13 Juli  43 49.317.000 

14 Agustus  43 50.089.000 

Total Omzet 68.711.000 

 

99.406.000 

Jumlah Rata-Rata 8.588.875 49.703.000 

Peningkatan Omzet (Rp) 30.695.000 

Peningkatan Omzet (%) 45% 

 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan pada Lembaga Bimbingan 

Belajar Alfa Edumedia Center terkait dengan pengembangan strategi dan 

pembenahan manajerial pemasaran yang dilakukan melalui pengaturan strategi 

pemasaran dengan bantuan 7P (Product, Price, Promotion, Place, People, Process, 

Physical Evidence), implementasi strategi pasar, analisis target pasar dengan 

penyebaran kuesioner, dan re-desain brosur serta logo, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan 

jumlah siswa dan omzet pada Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center. 

Dengan adanya kegiatan pemasaran atas Kerja Praktik tersebut, pemilik dan 

karyawan menjadi lebih memiliki kesadaran atas pentingnya strategi pemasaran 

untuk meningkatkan dan bertahan pada persaingan pasar.  
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4.4.2 Evaluasi 

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan 

sosialiasi dan promosi secara langsung sangat berpengaruh pada Lembaga 

Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center. Hal tersebut dilihat dari meningkatnya 

jumlah siswa dan juga jumlah omzet saat ini. Setelah dilakukan kerja praktik 

dengan mengimplementsi kegiatan tersebut yaitu pada Bulan Januari 2019 sampai 

dengan Bulan Febuari 2019 persentase peningkatan jumlah siswa sebesar 95%. 

Selain itu, dari jumlah persentase tersebut, peningkatan ini juga didukung oleh 

beberapa faktor. Salah satunya adalah momentum kegiatan yang dilakukan telah 

mendekati Hari Ujian Akhir Semester maupun Nasional. Lokasi tempat tinggal 

siswa sekolah yang berada disekitar Lembaga Bimbingan Alfa Edumedia Center 

juga menjadi daya tarik yang menyebabkan minat siswa untuk bergabung bersama 

Alfa Edumedia Center. Peningkatan jumlah siswa juga berdampak pada 

peningkatan omzet sebesar 45% dari Rp.68.711.000,- menjadi Rp.99.406.000,-. 

Dari Tabel 4.8. dapat dilihat bahwa pemasukan yang didapatkan tidak konsisten, 

karena ada beberapa siswa yang memiliki tunggakan pembayaran sehingga siswa 

tersebut merangkap pembayaran pada saat bulan berikutnya. Hal ini tentunya harus 

menjadi evaluasi pembenahan pada divisi keuangan agar melakukan tindakan tegas 

pada sistem pembayaran yang menjadi kewajiban siswa agar dilakukan dengan 

tepat waktu. 

Selain itu, berdasarkan pengembangan strategi yang telah dibentuk dan 

diterapkan pada Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center, pemilik dan 

karyawan dapat mengetahui tujuan dan misi yang dimiliki saat ini sehingga 

perusahaan dapat lebih terarah untuk mencapai visi yang diharapkan.   Hal ini dapat 
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dilihat dari semangat pemilik dan karyawan yang turut mendukung dan terus 

berusaha dalam meningkatkan usaha ini agar tetap bertahan dalam menjaga 

eksistensi Lembaga Bimbingan Alfa Edumedia Center ditengah persaingan pasar.  

Sebelum dilakukan re-desain pada logo dan brosur, tingkat kesadaran 

masyarakat (awareness) pada Lembaga Bimbingan Alfa Edumedia Center rata-rata 

belum mengetahui adanya tempat Bimbingan Belajar ini. Hal ini diketahui saat 

kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada sekolah-sekolah yang berlokasi disekitar 

lokasi Lembaga Bimbingan Alfa Edumedia Center. Kondisi seperti ini disebabkan 

karena kegiatan pemasaran yang dilkaukan dengan kurang maksimal. Oleh karena 

itu, perlu diadakan pembenahan manajerial pemasaran dengan re-desain logo dan 

brosur Alfa Edumedia Center agar mampu menarik perhatian dan meningkatkan 

kesadaran merek pada masyarakat utamanya pelajar sekolah. 

Setelah dilaksanakannya re-desain logo dan brosur, tingkat minat dan 

kesadaran masyarakat menjadi meningkat dan mendapatkan respon positif, yang 

mana ada 31 orang tua siswa yang menghubungi kontak bagian pemasaran untuk 

bergabung bersama Lembaga Bimbingan Alfa Edumedia Center. Hal ini dapat 

dicapai melalui isi (content) brosur yang terpercaya, penataan tata letak (layout) 

yang rapih dan mudah dibaca, pemilihan warna yang terang dan sesuai dengan 

konsep yang dimiliki Alfa Edumedia Center, yaitu konsep “Ceria”.  

Selain itu, berdasarkan penerapan re-desain yang terfokus pada media 

pemasaran offline Alfa Edumedia Center juga menimbulkan kesadaran (awareness) 

dan juga kepercayaan (trust) pelanggan pada pelayanan yang diberikan. Hal ini 

dapat dilihat dari pengetahuan konsumen dengan keberadaan Alfa Edumedia Center 

yang hadir ditengah masyarakat sebagai lembaga pendidikan nonformal yang tepat 
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bagi siswa.  Pelayanan yang diberikan juga sudah sesuai dengan harapan yang 

dibutuhkan oleh pelanggan, yaitu siswa itu sendiri dan orangtua/wali siswa.  

Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini juga didukung dengan pengukuran 

melalui kuesioner yang diberikan kepada pelajar sekolah dan siswa Lembaga 

Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center dengan penyebaran secara langsung dan 

bantuan pendamping dari tim Alfa Edumedia Center. Hal ini dimaksudkan agar 

pengisian kuesioner menjadi lebih efisien dan mengahasilkan jawaban sesuai yang 

diharapkan, mengingat bahwa responden merupakan pelajar yang berumur 7-18 

Tahun. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui Kebutuhan dan Kepuasan Siswa 

Terhadap Materi Pembelajaran Formal dan Nonformal di Sekolah Wilayah 

Surabaya Barat.  

Hasil responden yang telah dapatkan adalah sejumlah 200. Akan tetapi, 

data yang diambil sebagai sampel hanya sejumlah 50 responden. Hal ini dilakukan 

karena hasil atau jawaban responden sulit untuk dibaca dan rata-rata masih dibawah 

usia 13 Tahun. 

Penyebaran kuesioner ini dilakukan dibeberapa sekolah pilihan dapat 

dilihat pada Lampiran 6. pada bulan Febuari 2019 dengan karakteristik pada Tabel 

4.9. 

Tabel 4.9 Karakteristik Responden 

No Kriteria Klasifikasi 
Jumlah 

(Orang) 

1 Jenis Kelamin 
Laki-laki 16 

Perempuan 34 

Jumlah 50 

2 Usia 

7-12 Tahun 15 

13-15 Tahun 15 

15-18 Tahun  20 

Jumlah 50 
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Tabel 4.9. Karakteristik Responden (Lanjutan) 

3 Tingkat Pendidikan 

SD 15 

SMP 15 

SMA 20 

Jumlah 50 

4 Lokasi Tempat Tinggal 

Sekitar Daerah 

Manukan 
38 

Diluar Daerah Manukan 12 

Jumlah 50 

5 Jenis Sekolah 
Negeri  22 

Swasta 28 

Jumlah 50 

 Sumber: Data primer, 2019 

 

Pada Tabel 4.9. menunjukkan dari 50 Responden ditemukan pada kriteria 

Laki-laki dan Perempuan didominasi oleh kategori Perempuan, yaitu sebanyak 34 

orang dan sisanya 16 orang berjenis kelamin laki-laki. Hasil tersebut 

mengidentifikasikan jasa yagng ditawarkan Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 

Edumedia Center tidak menyasar hanya satu gender melainkan dapat diterima dan 

dirasakan manfaatnya oleh kategori laki-laki dan perempuan. 

Kriteria usia yang mendominasi adalah dengan jumlah 20 responden pada 

penelitian ini berusia 15-18 Tahun yang merupakan pilihan kedua dalalm kuesioner. 

Usia 15-18 Tahun cenderung untuk melihat kebutuhan mereka dan promosi 

penawaran jasa yang diberikan oleh Alfa Edumedia Center sebagai daya tarik 

tambahan sehingga responden pada rentang usia ini memiliki minat yang tinggi 

untuk bergabung bersama Alfa Edumedia Center. 

Berdasarkan kriteria tingkat pendidikan responden, responden yang 

memiliki tingkat pendidikan SMA mendapatkan angkat tertinggi yaitu sebanyak 20 

orang. Data tersebut menunjukkan bahwa konsumen Alfa Edumedia Center telah 

mendominasi dari tingkat SD dan SMP. Tingkat pemahanan akan kualitas jasa yang 
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mengakibatkan terciptanya respon positif konsumen untuk membeli kembali jasa 

Alfa Edumedia Center sehingga akan terbentuk loyalitas masyarakat terhadap 

layanan yang ditawarkan. 

Responden yang memiliki lokasi tempat tinggal di sekitar daerah Manukan 

memiliki angka tertinggi yaitu sebesar 38 orang. Target pasar yang disasar oleh 

Alfa Edumedia Center sesuai dengan jangkauan siswa dan disertai kemudahan 

akses, karena lokasi Alfa Edumedia Center yang berada di pinggir jalan. Banyaknya 

sekolahan yang berada di sekitar daerah manukan menjadi salah satu strategi yang 

tepat untuk menarik konsumen untuk bergabung bersama Alfa Edumedia Center.  

Dari kriteria jenis sekolah yang mendominasi adalah swasta dengan 

jumlah 28 responden. Hasil tersebut menjelaskan bahwa konsumen Alfa Edumedia 

Center dari pelajar sekolah swasta memiliki minat yang lebih tinggi daripada 

responden dengan jenis sekolah negeri. Jasa bimbingan yang ditawarkan dari jenis 

sekolah swasta cenderung lebih mahal daripada sekolah negeri, sehingga Alfa 

Edumedia Center menjadi solusi dalam harga dan kualitas yang ditawarkan oleh 

konsumen. 

Berdasarkan penilaian dari kuesioner yang telah diberikan kepada pelajar 

sekolah dan siswa Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center saat sebelum 

dan sesudah dilakukan implementasi pengembangan strategi dan pembenahan 

manajerial pemasaran mendapatkan hasil yang menjelaskan terjadi peningkatan 

yang signifikan terhadap daya tarik, minat dan kesadaran merek bagi siswa dan 

calon siswa. Berikut adalah rumus yang digunakan dan cara menentukan hasil 

kuesioner sebelum implementasi dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11 
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Tabel 4.10. Hasil Menentukan Jawaban Responden Berdasarkan Skor Jawaban 

Skor 
Pernyataan 

X4 X5 X6 X10 X11 X12 X13 X14 

1 0 6 1 23 19 4 0 24 

2 18 15 18 27 21 23 5 26 

3 22 24 21 0 5 21 26 0 

4 10 5 10 0 5 2 19 0 

Jumlah 

Responden 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

Tabel 4.11. Hasil Mengalikan Nilai Skor Dengan Banyaknya Jawaban Responden 

Skor 
Pernyataan 

X4 X5 X6 X10 X4 X12 X4 X14 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 

2 36 2 36 2 36 2 36 2 

3 66 3 66 3 66 3 66 3 

4 40 4 40 4 40 4 40 4 

Jumlah  142 128 140 77 96 121 164 76 

Jumlah Rata-

rata 
118 

 

 Dari hasil Tabel 4.10. dan Tabel 4.11. dapat diketahui bahwa jumlah 

sampel atau n adalah 50 responden dan nilai skor tertinggi atau m adalah 4. Berikut 

adalah rumus yang digunakan dan cara menentukan rentang skala hasil kuesioner 

sebelum implementasi.  

𝑅𝑆 =
𝑛 × (𝑚 − 1)

𝑚
 

𝑅𝑆 =
50 × (4 − 1)

4
=

150

4
= 37,5 ≈ 38 

Keterangan: 

RS  : Rentang Skala 

n : Jumlah Sampel 

m : Nilai Skor Tertinggi 
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Jadi, Rentang Skala (RS) dari hasil kuesioner sebelum implementasi adalah 38. 

Selanjutnya adalah menentukan batas skala kuesioner. Adapun rumus yang 

digunakan dan cara menentukannya adalah sebagai berikut.  

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑀𝐼𝑁) = 1 × 𝑛 

Maka,      𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑀𝐼𝑁) = 1 × 50 = 50 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (𝑀𝐴𝑋) = 4 × 𝑛 

Maka,      𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (𝑀𝐴𝑋) = 4 × 50 = 200 

 

Jadi, Nilai Terendah (MIN) Batas Skala yaitu 50 dan Nilai Tertinggi (MAX) 

Batas Skala yaitu 200. Kemudian, menghitung skala untuk menentukan hasil dari 

kuesioner sebelum implementasi. Berikut adalah Tabel 4.12. Skala Penentuan Hasil 

beserta rumus dan cara perhitungan yang digunakan. 

Tabel 4.12. Skala Penentuan Hasil 

Keterangan Rumus Skala Rumus Skala 

Sangat Tidak Setuju MIN 50 MIN + RS 88 

Tidak Setuju MIN + RS 88 MIN + 2RS 125 

Setuju MIN + 2RS +1 126 MIN + 3RS 163 

Sangat Setuju MIN + 3RS +1 164 MIN + 4RS 200 

 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.10, Tabel 4.11 serta penentuan skala pada 

Tabel 4.12, maka hasil yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan X4 dengan jumlah skor 142 yang berada pada skala 

“Setuju”, yaitu berarti materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat 

dipahami dengan baik. 
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2. Pada pernyataan X5 dengan jumlah skor 128 yang berada pada skala 

“Setuju”, yaitu berarti siswa atau calon siswa butuh mengikuti tambahan 

belajar diluar jam pelajaran sekolah (bimbel) 

3. Pada pernyataan X6 dengan jumlah skor 140 yang berada pada skala 

“Setuju”, yaitu berarti tambahan jam belajar diluar jam sekolah (non-

formal) penting. 

4. Pada pernyataan X10 dengan jumlah skor 77 yang berada pada skala 

“Sangat Tidak Setuju”, yaitu berarti siswa atau calon siswa tidak 

mengetahui Lembaga Bimbinga Belajar (LBB) Alfa Edumedia Center. 

5. Pada pernyataan X11 dengan jumlah skor 96 yang berada pada skala “Tidak 

Setuju”, yaitu berarti nama/desain logo dan brosur Alfa Edumedia Center 

kurang menarik 

6. Pada pernyataan X12 dengan jumlah skor 121 yang berada pada skala 

“Tidak Setuju”, yaitu berarti siswa atau calon siswa belum ingin mengikuti 

bimbel Alfa Edumedia Center.  

7. Pada pernyataan X13 dengan jumlah skor 164 yang berada pada skala 

“Sangat Setuju”, yaitu berarti siswa atau calon siswa sangat ingin mengajak 

teman mereka untuk mengikuti bimbel di Alfa Edumedia Center. 

8. Pada pernyataan X14 dengan jumlah skor 76 yang berada pada skala 

“Sangat Tidak Setuju”, yaitu berarti siswa atau calon siswa tidak 

mengetahui sosial media (Instagram/Facebook) Alfa Edumedia Center. 
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Setelah mengetahui hasil kuesioner sebelum adanya implementasi. Dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan strategi dan pembenahan manajerial ini sangat 

dibutuhkan. Oleh karena itu, setelah dilakukannya Kerja Praktik pada Alfa 

Edumedia Center. Peneliti kembali melakukan penyebaran kuesioner untuk 

mengetahui hasil akhir dan perubahan yang terjadi setelah adanya implementasi. 

Berikut adalah rumus yang digunakan dan cara menentukan hasil kuesioner setelah 

implementasi dapat dilihat pada Tabel 4.13. dan Tabel 4.14. 

 

Tabel 4.13. Hasil Menentukan Banyaknya Jawaban Responden Berdasarkan Skor 

Jawaban 

Skor 
Pernyataan 

X4 X5 X6 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 

2 28 8 0 1 0 12 8 22 10 0 0 1 

3 16 31 38 25 24 10 4 15 34 27 32 37 

4 6 11 12 24 26 27 38 12 0 23 18 12 

Jumlah 

Responden 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

Tabel 4.14. Mengalikan Nilai Skor Dengan Banyaknya Jawaban Responden 

Skor 
Pernyataan 

X4 X5 X6 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 

2 56 16 0 2 0 24 16 44 20 0 0 2 

3 48 93 114 75 72 30 12 45 102 81 96 111 

4 24 44 48 96 104 108 152 48 0 92 72 48 

Jumlah  128 153 162 173 176 163 180 138 128 173 168 161 

Jumlah 

Rata-rata 
154 

 

Dari hasil Tabel 4.13. dan Tabel 4.14. dapat diketahui bahwa jumlah sampel atau n 

adalah 50 responden dan nilai skor tertinggi atau m adalah 4. Berikut adalah rumus 
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yang digunakan dan cara menentukan rentang skala hasil kuesioner sebelum 

implementasi.  

𝑅𝑆 =
𝑛 × (𝑚 − 1)

𝑚
 

𝑅𝑆 =
50 × (4 − 1)

4
=

150

4
= 37,5 ≈ 38 

 

Keterangan: 

RS  : Rentang Skala 

n : Jumlah Sampel 

m : Nilai Skor Tertinggi 

Jadi, Rentang Skala (RS) dari hasil kuesioner sebelum implementasi adalah 38. 

Selanjutnya adalah menentukan batas skala kuesioner. Adapun rumus yang 

digunakan dan cara menentukannya adalah sebagai berikut.  

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑀𝐼𝑁) = 1 × 𝑛 

Maka,      𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑀𝐼𝑁) = 1 × 50 = 50 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (𝑀𝐴𝑋) = 4 × 𝑛 

Maka,      𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (𝑀𝐴𝑋) = 4 × 50 = 200 

 

Jadi, Nilai Terendah (MIN) Batas Skala yaitu 50 dan Nilai Tertinggi (MAX) 

Batas Skala yaitu 200. Kemudian, menghitung skala untuk menentukan hasil dari 

kuesioner sebelum implementasi. Berikut adalah Tabel 4.11. Skala Penentuan Hasil 

beserta rumus dan cara perhitungan yang digunakan. 
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Tabel 4.15. Skala Penentuan Hasil 

Keterangan Rumus Skala Rumus Skala 

Sangat Tidak Setuju MIN 50 MIN + RS 88 

Tidak Setuju MIN + RS 88 MIN + 2RS 125 

Setuju MIN + 2RS +1 126 MIN + 3RS 163 

Sangat Setuju MIN + 3RS +1 164 MIN + 4RS 200 

 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.13, Tabel 4.14 serta penentuan skala pada 

Tabel 4.15, maka hasil yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Pada pernyataan X4 dengan jumlah skor 128 yang berada pada skala 

“Setuju”, yaitu berarti materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat 

dipahami dengan baik. 

2. Pada pernyataan X5 dengan jumlah skor 153 yang berada pada skala 

“Setuju”, yaitu berarti siswa atau calon siswa butuh mengikuti tambahan 

belajar diluar jam pelajaran sekolah (bimbel) 

3. Pada pernyataan X6 dengan jumlah skor 162 yang berada pada skala 

“Setuju”, yaitu berarti tambahan jam belajar diluar jam sekolah (non-

formal) penting. 

4. Pada pernyataan X10 dengan jumlah skor 173 yang berada pada skala 

“Sangat Setuju”, yaitu berarti siswa atau calon siswa sangat mengetahui 

Lembaga Bimbinga Belajar (LBB) Alfa Edumedia Center. 

5. Pada pernyataan X11 dengan jumlah skor 176 yang berada pada skala 

“Sangat Setuju”, yaitu berarti nama/desain logo dan brosur Alfa Edumedia 

Center sangat menarik. 
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6. Pada pernyataan X12 dengan jumlah skor 163 yang berada pada skala 

“Setuju”, yaitu berarti siswa atau calon siswa ingin mengikuti bimbel Alfa 

Edumedia Center.  

7. Pada pernyataan X13 dengan jumlah skor 180 yang berada pada skala 

“Sangat Setuju”, yaitu berarti siswa atau calon siswa sangat ingin mengajak 

teman mereka untuk mengikuti bimbel di Alfa Edumedia Center. 

8. Pada pernyataan X14 dengan jumlah skor 138 yang berada pada skala 

“Setuju”, yaitu berarti siswa atau calon siswa sudah mengetahui sosial 

media (Instagram/Facebook) Alfa Edumedia Center. 

 Dari hasil pernyataan X14, ditemukan bahwa masih banyak yang belum 

mengetahui sosial media Alfa Edumedia Center, rata-rata responden masih 

belum memiliki handphone pribadi. 

9. Pada pernyataan X15 dengan jumlah skor 128 yang berada pada skala 

“Setuju”, yaitu berarti materi pelajaran yang disampaikan oleh tentor Alfa 

Edumedia Center mudah dipahami. 

10. Pada pernyataan X16 dengan jumlah skor 173 yang berada pada skala 

“Sangat Setuju”, yaitu berarti tentor Alfa Edumedia Center baik dan ramah. 

11. Pada pernyataan X17 dengan jumlah skor 168 yang berada pada skala 

“Sangat Setuju”, yaitu berarti biaya bimbingan yang ditawarkan oleh Alfa 

Edumedia Center sangat terjangkau. 

12. Pada pernyataan X18 dengan jumlah skor 161 yang berada pada skala 

“Setuju”, yaitu berarti lokasi Alfa Edumedia Center mudah ditemukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kerja praktik di Lembaga 

Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center dalam rangka meningkatkan jumlah 

siswa dan pendapatan yaitu: 

1. Dalam peningkatan jumlah siswa, Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 

Edumedia Center terus mengalami penurunan pada jumlah siswa yang 

dimiliki. Namun, setelah dilakukan sosialisasi dan promosi dibeberapa 

sekolah sekitar lokasi Lembaga Bimbingan, dapat dilihat bahwa telah terjadi 

peningkatan jumlah siswa yaitu pada Bulan Maret 2019 sampai dengan Bulan 

Agustus 2019 berjumlah 43 siswa yaitu Kelas Grup berjumlah 32 siswa 

dengan rata-rata peningkatan keseluruhan sebesar 35% dan Kelas Privat 

berjumlah 11 siswa dengan rata-rata peningkatan keseluruhan sebesar 67%.  

2. Pembentukan strategi yang efektif dan efisien serta pembenahan media 

informasi online maupun offline pada Lembaga Bimbingan Belajar Alfa 

Edumedia Center dapat meningkatkan minat siswa dan kesadaraan 

(awereness) akan adanya Alfa Edumedia Center. 

3. Pembenahan media informasi online dan offline memberikan dampak secara 

signifikan terhadap omzet yang dimiliki saat ini. Dimana data pendapatan 

sebelumnya pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Febuari 2019 yaitu 

berjumlah Rp.68.711.000,-  dan data omzet setelah adanya kegiatan 

pemasaran pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 yaitu 

sejumlah Rp.99.406.000,- sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
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tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan omzet sebesar Rp. 

30.695.000 atau 45% 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diambil yaitu 

menerapkan strategi yang efektif dan efisien harus terus diterapkan oleh Lembaga 

Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center secara konsisten agar usaha ini dapat 

terus berkembang dan bertahan ditengah persaingan pasar industri kreatif 4.0 

seperti saat ini. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah siswa harus terus dilakukan 

pembaharuan strategi ataupun metode-metode belajar yang lebih menarik dan 

berbeda dari tempat bimbingan yang lain, melakukan promosi secara langsung ke 

tempat yang mendukung kegiatan pemasaran agar lebih mudah mendapatkan siswa 

baru.  
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