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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

  Manajemen pemasaran adalah salah satu bagian yang memiliki 

peranan penting dalam suatu organisasi. Di dalamnya terdapat berbagai 

kegiatan dan unit yang dijalankan dalam satu kesatuan kerja karena pada 

saat ini adanya pemasaran bagi organisasi tidak hanya berfungsi sebatas 

pada penyampaian produk dan/atau jasa hingga ke pengguna tetapi sudah 

lebih pada pengelolaan fungsi dan nilai kepuasan pengguna sehingga 

nantinya pengguna akan menggunakannya kembali. Dengan demikian, 

manajemen yang tepat diperlukan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi 

pemasaran tersebut. 

  Pentingnya peranan pemasaran dalam organisasi dan masyarakat 

seperti diutarakan oleh Peter Drucker dalam Kotler dan Susanto (2000 : 3)  

bahwa pemasaran merupakan hal yang sangat mendasar, sehingga dengan 

kata lain tidak bisa dianggap sebagai fungsi tersendiri karena pemasaran 

merupakan cara memandang seluruh perusahaan dari hasil akhirnya, yaitu 

pandangan pengguna, dan adanya keberhasilan suatu bisnis bukan 

ditentukan oleh produsennya melainkan oleh penggunanya. Pernyataan 

tersebut benar adanya karena suatu organisasi dapat dikatakan mampu 

dan/atau berhasil bertahan di tengah persaingan bisnis pada level dan jenis 
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usahanya apabila bisa memperoleh loyalitas dari pengguna setia, yaitu 

pengguna produk organisasi tersebut, baik itu organisasi profit maupun 

non-profit. 

  Dalam organisasi profit seperti perusahaan manufaktur, garment, 

dll, sangat jelas tentang produk yang dipasarkan sehingga para calon 

pengguna dapat mengetahui bentuk produk tersebut beserta penggunaan 

dan manfaatnya sebelum memutuskan untuk membeli dan menggunakan 

produk yang dijual, sedangkan untuk organisasi non-profit dapat dikatakan 

lebih sulit untuk mendapatkan kepercayaan calon penggunanya mengingat 

produk yang ditawarkan tidak dapat dilihat dan disentuh secara nyata, 

seperti perusahaan asuransi, rumah sakit, sekolah, dll. Oleh karena itu 

penting bagi organisasi non profit agar dapat memikat calon pengguna 

untuk mengetahui apa yang mereka sediakan. 

   Beberapa penelitian berkaitan dengan manajemen pemasaran 

secara kontinyu memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan 

informasi di bidang pemasaran. Dalam Azmi (2013) : 

 Menurut Nany (2011), variabel bebas bauran pemasaran yang terdiri 

dari product, pice, place dan promotion secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Pengguna yang merupakan penentu dari berhasil tidaknya suatu 

organisasi harus benar-benar dipuaskan karena dengan mampu 

memenuhi kebutuhan mereka, organisasi akan bisa melanjutkan life 
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cycle organisasi, dan dengan memuaskan pengguna, organisasi bisa 

memperoleh loyalitas konsumsi dari pengguna. 

 Azmi mengemukakan bahwa pegawai yang bekerja di suatu organisasi 

(profit maupun non profit), menyelesaikan tugasnya sesuai dengan 

jabatan yang mereka emban. Untuk mencapai tujuan tersebut, pegawai 

dituntut memberikan kinerja yang baik bagi organisasi. Dalam hal ini, 

tenaga kerja sangat perlu untuk diperhatikan. Kesiapan pegawai dalam 

melakukan pekerjaannya menjadi sesuatu yang penting karena 

merekalah yang akan melayani pengguna. 

 Menurut Afiff (2013), semua gagasan besar manajemen hanya akan 

terhenti di belakang meja saja apabila pemimpin tidak memiliki 

kemampuan penyampaian pesan melalui komunikasi. Posisi 

manajerial dalam organisasi sangat penting untuk mengontrol bahwa 

organisasinya melaju ke arah yang sesuai dengan tujuan yang sudah 

ditetapkan. Dibentuknya langkah-langkah dan metode-metode dalam 

organisasi dimaksudkan agar organisasi dapat mencapai tujuan 

tersebut. 

  Pemasaran merupakan jalan menuju kesuksesan bagi suatu 

organisasi untuk dikenal banyak orang karena di dalam kegiatan-kegiatan 

pemasaran di setiap unitnya terdapat kunci-kunci pokok yang menjadi 

unsur penting mampunya setiap organisasi muncul, bersaing dan bertahan 

mengingat semakin tinggi dan ketatnya persaingan di berbagai bidang 
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bisnis, tidak terkecuali di bidang informasi khususnya perpustakaan yang 

memang notabene merupakan organisasi nirlaba. 

  Perpustakaan sebagai organisasi nirlaba jangan disalah-artikan 

tidak menggunakan kaidah bisnis dalam manajemen pemasarannya. 

Disadari atau tidak, perpustakaan merupakan aset yang tidak ternilai 

harganya ketika mampu dikelola dan dimanfaatkan dengan tepat. 

Walaupun saat ini sudah tidak sedikit perpustakaan yang sudah 

menggunakan teknologi sebagai alat-alat bantu pemasaran, akan tetapi 

tetap saja pihak perpustakaan memerlukan manajemen pemasaran yang 

tepat agar usaha yang telah dilakukan membawa hasil maksimal 

mengingat pernah adanya kenyataan mengenai perpustakaan yang dulunya 

hanya sekedar dijadikan “a place that houses books and printed materials” 

(MacKellar, 2008 : 27). Hal ini diperlukan mengingat “... though, 

communities are contantly changing, and the services and programs 

provided by libraries are contantly changing to meet their needs.” 

(MacKellar, 2008 : 213). Ini mengartikan bahwa jika perpustakaan ingin 

agar orang-orang mengetahui tentang apa yang telah disediakan untuk 

mereka, maka perpustakaan harus memasarkannya secara konstan karena 

adanya perubahan perilaku masyarakat saat ini. 

   UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno adalah salah satu 

perpustakaan khusus yang juga mengemban fungsi perpustakaan umum. 

Oleh karena itu, perpustakaan ini berusaha menunjukkan kepada 

masyarakat bahwa perpustakaan tersedia untuk siapa saja karena 
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perpustakaan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakan 

secara umum. 

 Tabel I.1 
Pengunjung UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno 

Tahun Pengunjung di Koleksi Total 
Buku Non Buku 

2009 148,044 220,899 368,943 
2010 214,793 242,713 457,506 
2011 211,893 322,882 534,775 
2012 102,993 451,185 554,178 
2013 117,944 807, 164 925,108 
Total 795,667 2,044,843 2,840,510 

Sumber : Data dari Kelompok Layanan Informasi dan Terbitan berkala, 
diolah. 

 

  Data di atas menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan Bung 

Karno dari tahun 2009-2013. Pada koleksi non buku pengunjung 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan pada koleksi buku 

terdapat kurun waktu, 2011 ke 2012 yang mengalami penurunan. Belum 

jelas dipastikan penyebab terjadinya penurunan ini. Akan tetapi, dengan 

penelitian ini, peneliti ingin melihat manajemen pemasaran Perpustakaan 

Bung Karno dengan menggunakan Modern Marketing Management 

sebagai analisis strategi pemasaran. 

  Pemilihan Modern Marketing Management (M3) 4Ps sebagai alat 

analisis pemasaran karena pada strategi pemasaran ini memiliki tingkat 

ukur yang lebih kompleks dari alat ukur pemasaran sebelumnya yang 

mencakup produk, tempat, promosi dan harga saja. Pengukuran yang 

dilakukan dengan M3 ini mencakup pelaku, proses, program dan kinerja 
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sehingga diharapkan mampu menganalisis kemungkinan-kemungkinan 

merosotnya pengunjung di lokasi buku UPT Perpustakaan Proklamator 

Bung Karno. 

I.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pemasaran yang ada di 

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dengan metode analisis 

Modern Marketing Management 4Ps. 

I.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui manajemen pemasaran yang ada di UPT 

Perpustakaan Proklamator Bung Karno dengan metode analisis Modern 

Marketing Management 4Ps. 

I.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diperolah dari penelitian ini antara lain : 

I.4.1 Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran 

yang akan dilakukan oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung 

Karno khususnya, sehingga tidak terjadi penurunan pengguna 
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2. Memperoleh informasi yang berguna bagi UPT Perpustakaan 

Proklamator Bung Karno untuk meningkatkan kinerja 

I.4.2  Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

terutama pada bidang manajemen lembaga informasi umumnya, 

dan lebih khusus pada lembaga informasi yang bersifat non-profit 

2. Dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya di 

bidang yang sama dan/atau terkait 

I.5 Tinjauan Pustaka 

I.5.1 Manajemen Pemasaran 

  The American Marketing Association dalam Kotler (2000 : 4) 

memberikan pengertian manajerial pemasaran sebagai berikut, 

Marketing (management) is the process of planning and executing 
the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, 
goods, and services to create exchanges that satisfy individual and 
organizational goals. 

 

  Dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa pemasaran (manajemen) 

adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga, promosi dan 

distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memenuhi tujuan individu dan organisasi. Dari pengertian tersebut dapat 

ditarik poin-poin utamanya yaitu perencanaan dan pelaksanaan dari 

konsep, harga, promosi, produk dan distribusi. Poin-poin tersebut menjadi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI ANALISIS MANAJEMEN PEMASARAN... AINUN ZAKIAH NOOR



I-8 
 

unsur utama dalam mengatur manajemen pemasaran. Akan tetapi dalam 

pengertian tersebut belum diketahui secara lebih spesifik diperuntukkan 

organisasi laba atau nirlaba. 

  Definisi lainnya dipaparkan oleh Kotler (2000 : 4) sebagai berikut, 

Marketing  is a societal process by which individuals and groups obtain 

what they need and want through creating, offering, and exchanging 

products and services of value freely with others. 

  Arti dari pengertian di atas adalah bahwa pemasaran merupakan 

suatu proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan 

bertukar produk dan jasa yang bernilai secara bebas dengan orang lain. 

Intinya, proses sosial, kebutuhan dan keinginan akan sesuatu dilakukan 

dengan berinteraksi antara suatu organisasi dengan individu maupun 

organisai lainnya. 

   Dengan demikian, dari beberapa definisi yang dijelaskan di atas 

dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah proses penciptaan, 

penawaran dan pertukaran ide, barang dan jasa dengan melibatkan 

perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga, promosi dan distribusi yang 

mengandung proses sosial antara individu dan/atau kelompok dalam setiap 

interaksi di dalamnya mulai dari awal sampai akhir sehingga menciptakan 

pertukaran nilai sesuai dengan yang dibutuhkan. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI ANALISIS MANAJEMEN PEMASARAN... AINUN ZAKIAH NOOR



I-9 
 

  Organisasi profit dan non profit adalah dua jenis organisasi yang 

berbeda. Akan tetapi, meskipun perbedaan mencolok terlihat di antara 

keduanya dari segi produk, akan sama halnya pada tujuan mereka dalam 

melakukan pemasaran, yaitu untuk memperoleh kepercayaan pengguna 

dalam menggunakan produk mereka, secara kontinyu, dan cara pemasaran 

keduanya, pada dasarnya hampir sama, yakni dengan memperlakukan jasa 

yang merupakan produk dari organisasi non-profit layaknya barang pada 

pemasaran produk organisasi profit. Ide semacam itu dilahirkan dalam 

sebuah artikel berseri yang dikemukakan oleh Kotler dan Levy, Kotler dan 

Zaltman, dan Shapiro antara tahun 1969-1973 (dalam Kotler and 

Andreasen, 1995 : 5) bahwa : 

Pemasaran adalah kegiatan yang pervasif yang lebih dari sekedar 
menjual pasta gigi, sabun, dan baja. Pemilu mengingatkan kita 
bahwa kandidat dipasarkan seperti sabun; seleksi mahasiswa 
mengingatkan kita bahwa pendidikan tinggi dipasarkan; dan 
mencari dana mengingatkan bahwa “sebab” dapat dipasarkan ... 
Meskipun belum ada upaya yang meneliti apakah prinsip 
pemasaran yang baik dalam bidang produk tradisional dapat 
dialihkan untuk pemasaran jasa, orang dan ide. 

 

  Berkembangnya ide tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat dan 

karakteristik jasa karenanya melekat pada strategi dan bentuk pemasaran 

yang diterapkan oleh pemasar jasa yang antara lain tak berwujud 

(intangible), tak terpisahkan (inseparable), variabilitas (variable), dan 

dapat musnah (perishable), (Kotler and Armstrong, 2008 : 292). Tak 

berwujud berarti jasa tidak dapat dirasakan, dilihat, didengar, diraba, atau 
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dibaui sebelum jasa tersebut dibeli (digunakan), tak terpisahkan berarti 

jasa dibuat dan dikonsumsi pada saat yang sama dan tidak dapat 

dipisahkan dari penyedianya, variabilitas berarti kualitas dari jasa-jasa 

yang disediakan bisa sangat beragam, bergantung pada siapa yang 

menyediakannya dan kapan, di mana, dan bagaimana, sedangkan dapat 

musnah berarti jasa tidak dapat disimpan atau digunakan beberapa di 

waktu yang akan datang setelah selesai produksinya. Berdasarkan 

karakteristiknya, maka manajemen pemasaran jasa haruslah sangat berhati-

hati dan teliti dalam memproduksi dan memasarkan jasa karena mengingat 

kepercayaan dan kepuasan pengguna terhadap penggunaan jasa sangat 

penting guna memperoleh pengakuan dan loyalitas.  

   Dalam konsep pemasaran holistik, pemasaran dikenal sebagai 

suatu dimensi yang berbasis pada desain, pembangunan dan implementasi 

dari program-program, proses-proses dan aktivitas-aktivitas pemasaran 

dengan mengetahui keluasan dan ketergantungannya (Kotler and Keller, 

2012 : 18). Dalam hal ini, holistik pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mempunyai pengertian “ciri pandangan yang menyatakan bahwa 

„keseluruhan‟ sebagai suatu kesatuan lebih penting daripada satu persatu 

bagian dari suatu organisme”. Jadi yang dimaksud dengan pemasaran 

holistik di sini adalah melihat dimensi-dimensi (manajemen) pemasaran 

sebagai suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat berbagai macam konsep 

pemasaran. Dan adanya konsep pemasaran tersebut disebabkan adanya 

evolusi dari konsep-konsep pemasaran inti (core marketing concepts). 
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  Dimensi pemasaran holistik melingkupi cakupan manajemen 

pemasaran secara global sehingga penggunaannya dapat dikatakan lebih 

fleksibel jika dikaitkan dengan jenis organisasi yang akan dikaji, baik itu 

organisasi profit atau non-profit (Kotler and Keller, 2012). Fleksibilitas ini 

dikarenakan adanya perubahan konsep yang digunakan untuk 

menjembatani organisasi dengan pengguna mengingat semakin 

berkembang dan beragamnya kebutuhan manusia dan bagi organisasi 

sendiri yang sudah mulai menyadari dan melihat pemasaran tidak hanya 

dari produk, tempat, harga dan promosi seperti yang banyak digunakan 

para pemasar dengan analisis bauran pemasaran (Marketing Mix 4Ps). Saat 

ini, para pemasar sudah mulai menyadari dan lebih berfokus pada solusi, 

akses, nilai dan edukasi sebagai analisis pemasaran yang terekam padaM3 

sebagai The Evolution of Marketing Management dengan mengusung 

pondasi dasar yang berfokus pada pelaku (people), proses (proces), 

program (program) dan kinerja (performance) (Kotler and Keller, 2012 : 

18). 

Gambar 1.1 Modern Marketing Managemen 4Ps 
 

 

 

 

Sumber : Kotler and Keller, 2012. 
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I.5.2 Modern Marketing Management 4Ps 

  Menurut Kotler and Keller (2012), McCarthy mengklasifikasikan 

berbagai kegiatan pemasaran menjadi alat pemasaran-campuran empat 

jenis, yang ia sebut 4Ps dari pemasaran produk, harga, tempat dan 

promosi. Mengingat luas, kompleks dan kayanya pemasaran, jelas ke-4Ps 

itu bukan lahi menjadi pusat pemasaran. Maka menurut mereka, untuk 

mencerminkan konsep pemasaran secara lebih utuh, pemasar harus 

memiliki strategi yang lebih representatif mencakup realitas pemasaran 

modern, yaitu pelaku, proses, program dan kinerja, seperti pada gambar 

berikut : 

Gambar 1.2 Bagan Modern Marketing Management 

 
Sumber : hasil olah gambar peneliti. 
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Aspek Modern Marketing Management 4Ps 

  Untuk mengetahui rumusan variabel pada M3 ini, berikut 

penjelasannya : 

1.5.2.1 People 

  People atau orang mencerminkan, sebagian, pemasaran internal 

dan fakta bahwa pegawai sangat penting untuk keberhasilan pemasaran. 

Pemasaran akan dapat berjalan dengan baik hanya jika orang-orang yang 

berada di dalam organisasi memiliki kualitas yang baik pula (Kotler and 

Keller, 2012 : 25). Hal ini juga mencerminkan fakta bahwa pemasar harus 

melihat pengguna sebagai orang-orang yang memahami kehidupan mereka 

secara lebih luas, dan tidak hanya sebagai orang-orang yang berbelanja 

untuk/dan mengkonsumsi produk dan jasa. 

  Variabel people ini memiliki dua dimensi, yaitu 

1. Service people, orang yang mengadakan dan menjual jasa melalui 

pelayanan yang baik, cepat, ramah, teliti dan akurat yang dapat 

menciptakan kepuasan dan kesetiaan pengguna terhadap organisasi 

yang akhirnya akan meningkatkan nama baik organisasi. 

2. Customer, pengguna dapat memberikan persepsi kepada orang lain 

tentang kualitas jasa yang pernah diperolehnya dari organisasi. 

Keberhasilan dari organisasi jasa berkaitan erat dengan seleksi, 

pelatihan, motivasi dan manajemen SDM. 
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1.5.2.2 Processes 

  Proses mencerminkan semua kreativitas, disiplin dan struktur yang 

dibawa ke manajemen pemasaran. Pemasar harus menghindari 

perencanaan khusus dan pengambilan keputusan dan memastikan bahwa 

ide-ide pemasaran dan konsepnya memainkan peran yang sesuai dalam 

semua kegiatan yang mereka lakukan (Kotler and Keller, 2012 : 25). 

Hanya dengan melembagakan hak dan mengatur proses untuk memandu 

kegiatan dan program, sebuah organisasi dapat terlibat dalam hubungan 

jangka panjang yang saling menguntungkan. Hal lain yang penting dari 

proses pembimbingan organisasi dalam menghasilkan wawasan adalah 

produk yang imajinatif dan inovatif, biometrik dan kegiatan pemasaran. 

Proses pemasaran menurut Kotler dan Armstong dalam Azmi (2013) dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 1.3 Proses Pemasaran 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler and Armstrong, 2006. Modifikasi. 
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1. Memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pengguna. Ada 

empat konsep inti, yaitu (a) kebutuhan, keinginan, dan permintaan, 

(b) penawaran pemasaran (produk, jasa dan pengalaman), (c) nilai 

dan kepuasan, (d) pertukaran dan hubungan, (e) kompetisi . 

2. Merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pengguna. 

Setelah memahami pasar dan pengguna, pemasar perlu merencanakan 

pemasaran yang digerakkan oleh pengguna mengingat manajemen 

pemasaran adalah sebuah seni dalam menampilkan dan mengelolah 

pemasaran melalui ide-ide. 

3. Membangun program pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai 

yang unggul. Manajemen memberikan penekanan pada pelayanan 

untuk pengguna-pengguna yang produktif sehingga perlu diadakannya 

segmentasi dari jenis-jenis pengguna untuk melihat mana sajakah 

pengguna yang memberikan keuntungan kepada perusahaan. 

4. Membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan 

kepuasan pengguna. Merupakan keseluruhan proses membangun dan 

memelihara hubungan pengguna yang menguntungkan dengan 

memberikan nilai dan kepuasan yang tinggi. 

5. Menangkap nilai dari pengguna untuk menciptakaan keuntungan dan 

ekuitas pengguna. Langkah akhir ini menggunakan tangkapan nilai 

sebagai imbalan untuk pengguna, dalam bentuk penjualan yang 

berjalan saat ini maupun di masa mendatang. Maka dari itu, hasil 
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akhirnya akan menciptakan kesetiaan dan retensi penhhuna, pangsa 

pasar dan pangsa pengguna, serta ekuitas pengguna. 

  Pada variabel proses ini, dapat disimpulkan menjadi empat 

dimensi, yaitu : 

1. Wants, needs, and demands. Kebutuhan adalah persyaratan dasar 

manusia seperti udara, makanan, air, pakaian dan tempat tinggal. 

Manusia juga memiliki kebutuhan yang kuat untuk rekreasi, 

pendidikan dan hiburan. Kebutuhan-kebutuhan menjadi sebuah 

keinginan ketika mereka diarahkan ke objek tertentu yang mungkin 

memenuhi kebutuhan. Keinginan terjadi atas dasar terbentuknya 

kebutuhan terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Permintaan 

adalah keinginan terhadap suatu produk tertentu yang didukung oleh 

kemampuan membayar (Kotler and Keller, 2012 : 9-10). 

2. Target market, positioning, and segmentation. Kotler and Keller 

menjelaskan elemen ini bahwa pemasar harus dapat memetakan 

terlebih dahulu siapa saja yang akan menjadi sasaran pasarnya karena 

tidak semua orang membutuhkan hal yang sama sehingga pemasar 

harus bisa menempatkan dirinya untuk dapat memetakan dan 

menentukan siapa saja penggunanya sehingga organisasi dapat 

menjaga profesionalisme dalam memberian produk. 

3. Marketing channels. Untuk mencapai target pasar, pemasar 

menggunakan tiga jenis saluran menurut Kotler and Keller (2012), 

yaitu (a) Communication channel, menyampaikan dan menerima 
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pesan dari pengguna termasuk dalam penggunaan koran, majalah, 

radio, telivisi, mail, telepon, papan pengumuman, poster, internet, dll. 

(b) Distribution channel, untuk memajang, menjual dan 

menyampaikan produk yang berupa barang atau jasa kepada 

pengguna. (c) Service channel, untuk membawakan produk kepada 

para pengguna potensial seperti bank, layanan antar, asuransi,dll. 

4. Value and satisfaction. Value dimaksudkan pada manfaat yang 

dirasakan oleh pengguna, baik manfaat yang berwujud maupun tak 

berwujud yang berbadingan dengan biaya yang dikeluarkan olehnya. 

Satisfaction mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk 

yang dirasakan dalam hubungannya terhadap harapan (Kotler and 

Keller, 2012). Ini berarti jika kinerja jauh dari harapan maka pengguna 

kecewa, jika sesuai harapan atau lebih maka pengguna puas dan 

senang. 

1.5.2.3 Programs 

  Program mencerminkan semua kegiatan pengguna yang diarahkan 

oleh organisasi meliputi analisis pemasaran sebelumnya serta berbagai 

kegiatan pemasaran lainnya yang mungkin tidak cocok dan rapi di 

tampilan lama pemasaran (Kotler and Keller, 2012 : 25). Terlepas dari 

apakah organisasi sedang online atau offline, tradisional non-tradisional, 

kegiatan ini harus terintegrasi sedemikian rupa sehingga secara 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan akan lebih besar daripada yang dapat 

dibayangkan sehingga mereka bisa mencapai beberapa tujuan organisasi. 
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Gambar 1.4 Marketing Mix 
 

 

 

 

Sumber : Kotler and Keller, 2012. 
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b. Tempat (place). Untuk produk manufaktur, place diartikan sebagai 

saluran distribusi, sedangkan untuk industri jasa, place diartikan 
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visibilitas, lalu lintas, tempat parkir, ekspansi, lingkungan, persiagaan, 
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pada produk yang ditawarkan organisasi yang bersangkutan. Dengan 

demikian tujuan promosi adalah menginformasikan, membujuk 

pengguna sasaran dan mengingatkannya. 

d. Harga (price). Harga adalah nilai yang dibayarkan untuk perolehan 

manfaat. Secara singkat, prinsip-prinsip penetapan harga diusulkan 

oleh Kotler (1995) yaitu (1) Organisasi harus mampu 

mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menetapkan harga, 

mencakup : pemilihan tujuan penetapan harga, menentukan tingkat 

permintaan, prakiraan biaya, menganalisis harga yang ditetapkan dan 

produk yang ditawarkan pesaing, pemilihan metode penetapan harga, 

serta menentukan harga akhir. (2) Organisasi harus selalu berupaya 

mencari profit maksimum melalui penetapan harga maksimum, tetapi 

dapat pula dicapai dengan cara memaksimumkan penerimaan sekarang, 

memaksimumkan penguasaan pasar atau kemungkinan lainnya. (3) 

Para pemasar hendaknya memahami seberapa responsif permintaan 

terhadap perubahan harga. (4) Berbagai jenis biaya harus 

dipertimbangkan dalam menetapkan harga, termasuk biaya langsung 

dan tak langsung serta biaya-biaya lainnya. (5) Harga-harga para 

pesaing akan mempengaruhi tingkat permintaan jasa yang ditawarkan. 

(6) Berbagai cara penetapan harga yang ada mencakup markup sasaran 

perolehan, nilai yang dapat diterima, faktor psikologi dan harga 

lainnya. (7) Setelah menetapkan harga, perusahaan menyesuaikan 
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harga menggunakan harga psikologis, diskon, promosi, serta harga 

bauran produk. 

1.5.2.4 Performance 

  Kotler and Keller (2012) mendefinisikan kinerja seperti dalam 

pemasaran holistik, untuk menangkap berbagai kemungkinan yang 

memiliki implikasi finansial dan nonfinansial (profitabilitas serta merek 

dan ekuitas pengguna), dan implikasi luar organisasi itu sendiri (tanggung 

jawab sosial, hukum, etika dan masyarakat terkait). Dimensi yang masuk 

dalam variabel ini adalah : 

1. Financial and nonfinancial. Dalam sub variabel financial, pemasar 

harus membenarkan investasi mereka dalam hal keuangan dan 

profitabilitas, serta dalam hal membangun merek dan pertumbuhan 

pengguna. Mereka harus menggunakan berbagai ukuran finansial yang 

lebih luas untuk melihat nilai langsung dan tidak langsung upaya 

pemasaran mereka. Sedangkan dalam sub variabel nonfinancial, 

pemasar harus membuat dan mengatur nilai pasar organisasi mereka 

yang banyak berasal dari aset tidak berwujud, khususnya merek, basis 

pengguna, pegawai, distributor dan hubungan pemasok, serta modal 

intelektual juga dinilai dengan ukuran yang tepat. Metrik pemasaran 

dapat membantu organisasi untuk membandingkan kinerja pemasaran 

mereka. Riset pemasaran dan analisis statistik dapat digunakan untuk 

menilai efisiensi final dan keefektifan perbedaan kegiatan pemasaran. 
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Akhirnya, organisasi dapat menggunakan proses dan sistem untuk 

memastikan maksimalisasi nilai dari analisis metrik yang berbeda. 

2. Social Responsibility. Karena efek pemasaran mempengaruhi 

organisasi dan pengguna serta masyarakat secara keseluruhan, 

pemasar harus mempertimbangkan konteks etika, lingkungan, hukum 

dan sosial dari peran dan kegiatan mereka. Tugas organisasi yang 

demikian adalah untuk menentukan kebutuhan, keinginan dan 

kepentingan pasar sasaran dan memuaskan mereka secara lebih efektif 

dan efisien daripada pesaing sambil menjaga atau meningkatkan 

jumlah pengguna dan kesejahteraan masyarakat secara jangka 

panjang. 

I.5.3 Kontribusi Pemasaran Dalam Perpustakaan 

  Sebagai suatu perpustakaan yang di dalamnya tercakup kegiatan 

pelayanan jasa informasi, pemasaran memiliki kontribusi yang cukup 

bagus bagi perpustakaan yang bersangkutan menurut Azmi (2013) antara 

lain : 

a. Dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, jenis 

serta bentuk pelayanan yang akan diterapkan atau yang akan 

dijalankan si lembaga atau organisasi tersebut. 

b. Menjadi masukan dalam kegiatan pengadaan dan penyajian menu 

dokumentasi serta informasi yang market oriented. Dalam hal ini 

adalah pengguna perpustakaan. 
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c. Terciptanya saluran komunikasi yang baik sehingga dapat 

menentukan model yang paling tepat untuk sebuah pemasaran 

perpustakaan ataupun jasa informasi. 

  Kontribusi di atas dapat diperoleh perpustakaan ketika manajemen 

memperoleh dan mengolah data dan bahan yang diperlukan sesuai dengan 

kebutuhannya, bisa berupa data kualitatif maupun kuantitatif yang pada 

umumnya dilakukan oleh pihak perpustakaan melalui kotak saran dan cara 

lainnya. Bisa melalui angket atau wawancara (jika memang dibutuhkan). 

Dalam hal ini, pihak perpustakaan berupaya menggali dan mengumpulkan 

data untuk melihat persepsi pengguna terhadap adanya perpustakaan. 

  Dilakukannya penelitian ini, besar harapan bahwa hasil penelitian 

ini dapat mengungkap peran pentingnya pemasaran di UPT Perpustakaan 

Proklamator Bung Karno yang secara umum sudah banyak dikenal di 

dalam dan luar negeri. Dengan demikian, diharapkan perpustakaan lainnya 

juga dapat menimba ilmu tentang bagaimana memasarkan perpustakaan 

mereka kepada pangsa sasaran yang telah ditetapkan sebagai target untuk 

kemudian di-banchmarking sesuai situasi dan kondisi. 

I.6 Variabel Penelitian 

I.6.1 Definisi Konseptual 

 People 
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  Berdasarkan definisi yang ada, people di sini didefinisikan sebagai 

pihak yang berhubungan dengan pemasaran internal yang dalam hal ini 

dibagi menjadi dua dimensi, yaitu : 

1. Service people 

  Service people dalam penelitian ini diartikan sebagai pembuat dan 

pemberi jasa kepada orang lain yang membutuhkan melalui pelayanan 

yang ada di lingkungan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno 

sesuai dengan bidang layanan dengan baik, cepat, ramah, teliti dan 

akurat. 

2. Customer 

  Customer didefinisikan dalam penelitian ini sebagai orang yang 

menerima layanan dan memberikan persepsi kepada orang lain 

tentang kualitas layanan yang diberikan oleh UPT Perpustakaan 

Proklamator Bung Karno. 

 Processes 

  Proses dalam penelitian ini memiliki arti segala bentuk kreativitas, 

disiplin, dan struktur yang ada pada manajemen dengan memiliki ide-ide 

dan konsep yang unik untuk dijalankan dalam manajemen. Dimensi dari 

variabel proses ini antara lain : 

1. Wants, needs, and demands 
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  Dalam penelitian ini, wants, needs and demands diartikan sebagai 

segala kebutuhan yang diinginkan orang, yang berhubungan dengan 

informasi, sehingga dirinya ingin pergi ke UPT Perpustakaan 

Proklamator Bung Karno dan meminta untuk diberikan pelayanan. 

2. Target market, positioning, and segmentation 

  Target market, positioning and segmentation dalam penelitian ini 

diartikan sebagai pemilahan jenis-jenis pengguna UPT Perpustakaan 

Proklamator Bung Karno yang nantinya bisa diberikan layanan sesuai 

dengan jenisnya. 

3. Marketing channels 

  Dalam penelitian ini, marketing channels diartikan sebagai 

penggunaan saluran komunikasi, distribusi dan layanan lainnya oleh 

pihak UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dalam melayani 

pengguna. 

4. Value and satisfaction 

  Value and satisfaction dalam penelitian ini diartikan sebagai 

manfaat yang dirasakan oleh pengguna setelah mendapatkan dan 

menggunakan pelayanan dari pihak UPT Perpustakaan Proklamator 

Bung Karno dan dinilainya. 
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 Programs 

  Dalam penelitian ini, programs diartikan sebagai segala bentuk 

kegiatan yang harus dilaksanaan secara terintegrasi terlepas dari online 

atau offline, tradisional atau non-tradisional. Indikator yang ada dalam 

programs ini antara lain : 

1. Product  

  Product diartikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan oleh 

pihak UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno kepada pengguna, 

berupa produk inti, generik, harapan, pelengkap, dan potensial. 

2. Place  

  Pada penelitian ini, place didefinisikan sebagai tempat pemberian 

pelayanan yang berkaitan dengan kemudahan dalam pengaksesan, 

jarak pandang, lalu lintas, tempat parkir, keleluasaan, lingkungan, 

kesiagaan, peraturan dan pemerintah. 

3. Promotion  

  Promotion dalam penelitian ini diartikan sebagai segala bentuk 

kegiatan pemasaran yang ditujukan agar pengguna mengetahui apa 

saja yang diberikan dan disediakan oleh pihak UPT Perpustakaan 

Proklamator Bung Karno kepada penggunanya. 
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4. Price  

  Dalam penelitian ini, price didefinisikan sebagai satuan nilai atas 

pemberian layanan dan pelayanan oleh pihak UPT Perpustakaan 

Proklamator Bung Karno kepada pengguna tidak terlepas dari 

peraturan yang mengikat kedua belah pihak yang saling 

menguntungkan antara pihak perpustakaan dan pengguna agar 

keduanya sam-sama teruntungkan dan diingatkan. 

 Performance 

  Varibel performance dalam penenlitian ini diartikan sebagai hal-

hal yang ditangkap oleh pihak UPT Perpustakaan Proklamator Bung 

Karno terkait dengan implikasi-implikasi yang berhubungan dengan 

perpustakaan. Dimensinya antara lain : 

1. Financial and nonfinancial 

  Dimensi financial and nonfinancial yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai pengaruh yang diperoleh pihak UPT 

Perpustakaan Proklamator Bung Karno, terkait dengan keuangan, 

profitabilitas, merek, pengguna, pegawai, distributor, pemasok dan 

yang berhubungan dengan intelektualitas. 

2. Social responsibility 

  Dalam penelitian ini, social responsibility dimaksudkan sebagai 

pengaruh luar organisasi tentang konteks etika, lingkungan, hukum 
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dan sosial dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak UPT 

Perpustakaan Proklamator Bung Karno kepada masyarakat secara 

keseluruhan. 

I.6.2 Definisi Operasional 

  Dari definisi konseptual di atas, berikut ini adalah definisi 

operasional dari masing-masing variabel yang ada di Modern Marketing 

Management 4Ps. 

 People 

Service People  Helpfull (suka menolong) 
 Keakuratan informasi yang diberikan 
 Kecepatan pelayanan yang diberikan 
 Keramahan dalam memberikan pelayanan 
 Ketelitian dalam memberikan informasi dan 

pelayanan 
Customer  Penerimaan layanan, pelayanan dan informasi 

 Pandangan mengenai layanan, pelayanan dan 
informasi yang telah diterima dari perpustakaan 

 
 Processes 

Wants, needs, 
and demands 

 Pengetahuan tentang keinginan, kebutuhan dan 
permintaan pengguna yang berhubungan dengan 
informasi 

 Penyediaan dan pemenuhan keinginan, kebutuhan 
dan permintaan pengguna yang berhubungan dengan 
informasi 

Target market, 
positioning, 
and 
segmentation 

 Pencermatan karakteristik pengguna 
 Penggolongan pengguna 
 Pelayanan sesuai dengan bentuk/jenis golongan 

pengguna 
Marketing 
channels 

 Penggunaan media koran, majalah, radio,televisi, 
mail,telepon, papan pengumuman, poster, internet 
sebagai media pemasaran 

 Penggunaan alat bantu untuk memajang, menjual, 
dan menyampaikan produk 
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 Layanan, pelayanan dan fasilitas tambahan kepada 
pengguna potensial 

Value and 
satisfaction 

 Kesesuaian layanan terhadap permintaan pengguna 
 Manfaat yang diperoleh pengguna 

 
 Programs 

Product  Kelengkapan produk/layanan yang ditawarkan 
 Variasi produk/layanan yang digunakan 
 Kesesuaian produk/layanan yang ditawarkan 

Place  Aksessibilitas lokasi perpustakaan dengan pengguna 
Promotion  Efektivitas komunikasi 
Price  Biaya yang ditarifkan perpustakaan 

 Alasan penarifan biaya 
 Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna 
 Manfaat yang diperoleh 

 
 Performance  

Financial and 
nonfinancial 

 Dampak keuangan dan keuntungan perpustakaan 
terhadap layanan, pelayanan dan fasilitas di 
perpustakaan 

 Dampak keuangan dan keuntungan pengguna 
terhadap ketertarikannya kembali datang ke 
perpustakaan 

Social 
responsibility 

 Dampak kebijakan perpustakaan terhadap 
masyarakat sekitar 

 Manfaat perpustakaan bagi masyarakat sekitar 
 

I.7 Metode dan Prosedur Penelitian 

I.7.1 Tipe Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat 

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau variabel yang timbul di 

masyarakat yang menjadi obyek penelitian berdasarkan apa yang terjadi 

(Bungin, 2005) dan kemudian mengangkatnya ke permukaan dengan 

gambaran tentang situasi, kondisi maupun variabel tersebut. Hal ini sesuai 
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dengan tujuan penelitian deskriptif yaitu membuat penjelasan secara 

sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau daerah tertentu. Penelitian ini tidak menggunakan metode pengujian 

hipotesis sesuai dengan maksud penelitian hipotesis yang menurut 

Singarimbun (2008) bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial dimana peneliti 

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan 

pengujian hipotesis. Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang 

menggambarkan bagaimana manajemen pemasaran yang ada di UPT 

Perpustakaan Proklamator Bung Karno jika dilihat dari sisi manajemen 

holistik dengan alat ukur modern marketing management 4Ps strategy. 

Adapun penelitian deskriptif dalam penelitian ini tidak hanya 

menggambarkan fakta-fakta yang ada berdasarkan data kuantitaif saja 

tetapi juga hasil dari proses analisis melalui data kualitatif. 

I.7.2 Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian dilakukan di UPT Perpustakaan Proklamator 

Bung Karno yang berlokasi di jalan Kalasan No 1 Kota Blitar yang 

dilatarbelakangi alasan bahwa peneliti melihat begitu kompleksnya sejarah 

mengenai Bung Karno. Tidak hanya itu, lokasi perpustakaan yang 

berdekatan dengan makam Bung Karno ini menjadikan alasan tersendiri 

mengingat banyaknya peziarah dan pengunjung yang datang ke Makam 

Bung Karno dan ini menjadi tantangan bagi pihak perpustakaan dan 
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peluang untuk memaksimalkan manajemen pemasarannya agar semuanya 

tidak terbuang percuma. 

I.7.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

  Populasi adalah keseluruhan (universum) dari obyek penelitian 

yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga obyek-obyek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2005). Populasi dari penelitian 

ini adalah seluruh pengguna dan pengunjung serta warga UPT 

Perpustakaan Proklamator Bung Karno. 

  Karena jumlah populasi yang sangat besar, maka peneliti 

menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang diteliti (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti membagi 

responden dalam tiga kelompok yang berbeda, yaitu (1) pengguna, (2) 

pegawai yang memberikan layanan dan (3) pihak manajemen. 

Penggolongan ini didasarkan pada asumsi peneliti agar hasil penelitian 

dapat diperoleh merata pada semua lapisan pemasaran (bagian dalam, luar 

dan sistem). 

  Untuk kelompok pengguna, karena jumlah populasinya yang 

sangat besar, maka sesuai pendapat Malhotra (2004) dalam 

http://www.lib.uin-malang.ac.id/ menyebutkan bahwa jumlah sampel atau 

responden dengan jumlah populasi yang tak terbatas diambil sejumlah 100 

responden atau paling sedikit empat atau lima kali jumlah sub variabel 
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yang diteliti.  Selain itu, menurut Sadman dalam Aaker, Kumar and Day 

(1995 : 393) juga mengatakan bahwa : 

If the frequent park users, the smallest group, were thought to be 
about 10 percent of the population, then under simple random 
sampling a sample size of 1000 would be needed to generate a 
group of 100 subjects. 
 

Maka peneliti menggunakan 100 responden dalam penelitian ini dan untuk 

dapat menggeneralisasikan jawaban para responden sampel dalam 

populasi ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling sehingga 

yang menjadi responden adalah para pengguna, yaitu (1) yang memiliki 

kepentingan di perpustakaan dan tidak hanya berkunjung ke Gallery (2) 

minimal pernah berkunjung sebanyak 2 kali, UPT Perpustakaan 

Proklamator Bung Karno. Pengajuan syarat dalam pemilihan responden 

untuk pengguna ini ditujukan agar yang menjadi responden adalah orang-

orang yang mengerti mengenai perpustakaan Bung Karno. 

  Untuk pegawai, peneliti juga menggunakan teknik sampel 

bertujuan sehingga yang menjadi responden pada penelitian ini adalah para 

karyawan yang pernah melayani pengguna terkait dengan kebutuhan 

informasi di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Syarat 

responden untuk pegawai ini adalah mereka yang saat ini bekerja di bawah 

naungan Bidang Layanan Informasi dan Kerjasama. 

  Terakhir, untuk manajemen, peneliti juga menggunakan purposive 

sampling yang narasumbernya diambil dari pimpinan bidang yang 

menangani pemasaran Perpustakaan Proklamator Bung Karno sehingga 
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informasi yang diperoleh diharapkan mampu memiliki akurasi jawaban 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

I.7.4 Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan data sebagai berikut : 

1. Data Primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui 

narasumber dan responden. Pengumpulan data primer dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang 

diberikan langsung oleh peneliti kepada responden untuk diisi dengan 

jawaban yang sesuai dengan kondisi responden yang sebenarnya. 

Adapun kuesioner yang diberikan kepada responden bersifat tertutup 

dan terbuka untuk pengguna yang diharapkan responden bisa 

memberikan jawaban lain selain yang sudah disediakan oleh peneliti 

dalam kuesioner dan untuk kuesioner pegawai menggunakan 

kuesioner tertutup. Selain itu, data primer yang diperoleh juga melalui 

wawancara kepada responden tertentu yaitu untuk manajemen. 

2. Data Sekunder, data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, sudah diolah oleh 

pihak-pihak tertentu, diantaranya data statistik dan lainnya yang 

dimiliki oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. 

3. Observasi, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010) mengemukakan 

bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses 
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yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik pengumpulan data ini digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

I.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

I.7.5.1 Teknik Pengolahan Data 

  Menurut Arikunto (2010) teknik pengolahan data secara garis besar 

prosesnya sebagai berikut : 

1. Persiapan (preparation), kegiatan dalam persiapan ini antara lain 

melakukan pengecekan nama dan kelengkapan identitas responden; 

pengecekan kelengkapan data, artinya memeriksa instrumen 

pengumpulan data (termasuk kelengkapan lembaran instrumen); 

mengecek macam isian data, jika di dalam instrumen termuat 

beberapa item yang diisi “tidak tahu” atau isian bukan yang 

dikehendaki peneliti, maka perlu dilakukan editing atau dropping 

pertanyaan. 

2. Tabulasi (tabulation), yang termasuk dalam tabulasi ini adalah 

memberikan skor (scoring) terhadap item-item yang perlu 

diberikan skor dengan menyisihkan sementara data kualitatif 

tambahan; memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi 

skor; mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasikan 
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dengan teknik analisis yang digunakan; memberikan kode (coding) 

dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan menggunakan 

komputer. Pada kuesioner pengguna, scoring dilakukan dengan 

penilaian dari nilai terkecil sampai dengan terbesar sesuai dengan 

banyaknya pilihan jawaban. Untuk kuesioner pengguna, skala likert 

digunakan dari skala 1-5. Untuk manajemen, dilakukan 

pengkodean. 

3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian, pengolahan 

data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan 

yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian. Dengan pendekatan 

deskriptif maka untuk mengetaui status dan mendeskripsikan 

fenomena yang ada, peneliti menggunakan bantuan komputer untuk 

perolehan olahan data yang lebih akurat dibandingkan 

penghitungan manual. 

I.7.5.2 Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis data penelitian 

deskriptif. Dalam Arikunto (2010) menyebutkan bahwa data yang 

telah terkumpul, maka lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok 

data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data 

kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. Data kualitatif 

yang berbentuk kata-kata tersebut disisihkan untuk sementara karena 

akan sangat berguna untk menyertai dan melengkapi gambaran yang 

diperoleh dari analisis data kuantitatif. Data yang diperoleh dari 
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kuesioner dijumlahkan atau dikelompokkan sesuai dengan bentuk 

instrumen yang digunakan. Kemudian peneliti menyimpulkan makna 

setiap alternatif jawaban yang disediakan. 

  Data yang lebih kompleks diolah dengan bantuan komputer yang 

kemudian hasilnya dibaca dan dimaknai oleh peneliti serta 

dideskripsikan dan dipaparkan lebih jelas lagi dalam bentuk tabel 

tunggal. Disertai tambahan data kualitatif yang menjadi pelengkap 

jawaban dari data hasil olahan data kuantitaif sebagai probing. 
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