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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang 

      Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia di jaman 

modern seperti sekarang ini. Manusia bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan 

setinggi-tingginya, agar kelak ilmunya dapat berguna bagi negara atau minimal 

bagi dirinya sebagai bekal dalam kehidupan. Tidak sedikit orang Indonesia yang 

menuntut ilmu hingga ke luar negeri demi cita-cita yang luhur untuk memajukan 

bangsa Indonesia, atau mungkin berkarir di luar negeri. 

      Minat pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar negeri semakin 

bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2010 tercatat pelajar Indonesia yang 

sedang menempuh pendidikan tingkat S1, S2 dan S3 di Eropa mencapai 4000 jiwa 

dan jumlah itu terus bertambah hingga akhir 2013 yang mencapai angka 7000 

jiwa. Tidak hanya eropa yang menjadi pilihan, Amerika Serikat (AS) juga 

menjadi tujuan pelajar indonesia, hingga saat ini jumlah pelajar yang menempuh 

pendidikan di AS berkisar 7000 jiwa. Dan berdasarkan data statistik Unesco, 

jumlah pelajar di Indonesia yang melanjutkan studi ke luar negeri terus 

mengalami pertambahan sejak tahun 2000 dan mencapai jumlah tertinggi pada 

tahun 2004. Meskipun terdapat penurunan jumlah pada tahun 2006, jumlah ini 

kembali meningkat hingga tahun 2011, seperti yang ditampilkan pada grafik data 

di bawah ini: 
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dengan menunjukkan nilai tes kemampuan bahasa Inggris IELTS ataupun 

TOEFL. Persyaratan tersebut sifatnya mutlak. Selain itu seseorang bisa lancar 

berbisnis dengan investor asing jika mereka menguasai bahasa Inggris. Selama ini 

kendala bahasa merupakan alasan bagi pelaku bisnis dalam mengembangkan 

bisnisnya ke luar negeri. Hal ini diungkapkan dalam buku ‘Who is God?’ Mencari 

Tuhan di google karangan Garin Nugroho dan Nurjannah Intan yang 

menceritakan mengenai gadis Iran bernama Ladan, yang sukses menjalankan 

bisnis internet marketing karena bisa berbahasa Inggris. Disebutkan bahwa Ladan 

belajar mati-matian untuk bisa menguasai bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi 

dengan lebih banyak orang di dunia. 

      Melihat tingginya tuntutan dalam menguasai bahasa Inggris di era globalisasi 

ini, maka semakin banyak tempat kursus bahasa Inggris yang menawarkan 

pelatihan bahasa Inggris khususnya di kota-kota besar seperti di Surabaya. Sudah 

tercatat sekitar 132 lembaga kursus bahasa Inggris yang terdaftar di Dinas 

Pendidikan Surabaya. (Sumber: http://dispendik.surabaya.go.id). Artinya, 

persaingan antar lembaga kursus bahasa Inggris semakin ketat dalam menarik 

minat murid untuk belajar di lembaga tersebut. Tidak jarang mereka menjalankan 

bisnis franchise kursus bahasa Inggris yang tersebar di berbagai kota dan tempat, 

atau agen pendidikan ke luar negeri yang merangkap membuka tempat kursus 

bahasa Inggris sebagai bentuk layanan satu atap yang dikedepankan. 

      Fenomena di atas mengakibatkan eksistensi lembaga kursus bahasa Inggris, 

bisa dinilai dengan cara tersedianya program-program menarik dan sesuai dengan 

kebutuhan pasar sehingga diminati masyarakat. Dan tak kalah pentingnya, 

semakin ketatnya persaingan mengharuskan strategi komunikasi pasar disusun 
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secara matang sehingga tercapai tujuan komunikasi pemasaran. Tidak 

mengherankan jika inovasi-inovasi menjadi sebuah kajian yang menarik.  

      Lembaga pendidikan kini dikelola secara business oriented dan lebih terbuka. 

Jaman dahulu mungkin hal ini dianggap tabu karena banyak orang menganggap 

pendidikan tidak seharusnya diperjual belikan. Namun saat ini justru sekolah-

sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal juga sudah mengelolanya 

secara bisnis, apalagi lembaga-lembaga pendidikan non formal. Hal ini jelas 

menandakan bahwa dunia pendidikan sudah memasuki era baru, yaitu era 

kompetisi. 

      Tim marketing komunikasi lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris jauh-jauh 

hari telah melakukan survey pasar, melakukan riset konsumen, mengedukasi 

target market, menyusun strategi promosi dan beriklan di berbagai bentuk media, 

melakukan bentuk-bentuk kampanye strategi pemasaran terhadap calon siswa 

potensial secara lebih jitu. Selain itu juga dengan cara mengikuti pameran 

pendidikan yang diadakan sekolah-sekolah dan event organiser ternama juga 

merupakan salah satu cara untuk bisa memenangkan kompetisi. 

      Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi 

pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Dalam dekade terakhir ini, 

komponen komunikasi pemasaran dalam bauran pemasaran menjadi semakin 

penting. Sehingga dalam melakukan bauran promosi pun strategi komunikasi 

pemasaran yang digunakan harus tepat demi tercapainya tujuan komunikasi 

(Terence A Shimp, Periklanan dan Promosi).  

      Aplikasi dengan istilah komunikasi pemasaran terpadu (intregrated marketing 

communications/ IMC) merupakan sebuah perkembangan penting di dunia 
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pemasaran. Perusahaan di masa lalu sering menganggap elemen komunikasi 

sebagai aktivitas yang terpisah dari pemasaran, sedangkan filosofi pemasaran saat 

ini menekankan pentingnya integrasi keduanya untuk meraih sukses, seperti yang 

diringkaskan dengan jelas pada kutipan di bawah ini: 

‘Pemasar yang sukses dalam lingkungan baru adalah orang yang 
mengkoordinasikan bauran komunikasi secara ketat, sehingga Anda 
dapat melihat dari media (periklanan) yang satu ke media yang 
lainnya, dari program event yang satu ke program event lainnya dan 
secara instan dapat melihat bahwa merek tersebut berbicara dengan 
satu suaran. Alasan mendasar dari komunikasi pemasaran terpadu 
ini adalah bahwa komunikasi pemasaran akan menjadi satu-satunya 
keunggulan kompetitif yang terus berlanjut’. (Terence A Shimp, 
Periklanan dan Promosi). 
 

      Tidak jarang lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris tersebut mengeluarkan 

biaya yang besar untuk beriklan di sebuah media terkenal seperti koran nasional 

dengan menerbitkan advertorial, memasang iklan berukuran besar selama 

beberapa periode di koran nasional. Selain itu media luar ruang seperti  banner 

dan baliho bahkan billboard besar terpampang di jalanan untuk menginformasikan 

kapan kelas baru di buka. Hal ini sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang 

mereka lakukan untuk menarik calon siswa. 

      Padahal jika dilihat dari jenisnya, service yang diberikan lembaga-lembaga 

kursus bahasa Inggris tersebut adalah intangible atau tidak tampak. Jasa adalah 

hal yang dijual kepada konsumen sehingga parameternya berbeda dengan produk 

tangible yang bisa langsung dilihat dan dirasakan manfaatnya. Parameter kualitas 

jasa pendidikan saat ini mengacu pada faktor-faktor seperti: kredibilitas lembaga, 

layanan utama, fasilitas penunjang, dan prose layanan yang representatif. 

Pendeknya, perkembangan perubahan industri jasa pendidikan saat ini harus 

segera diantisipasi dengan ide dan kesiapan baru dalam menghadapi era 
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perubahan strtegi komunikasi pemasaran jasa pendidikan yang semakin ketat dan 

kompetitif.  

      Melihat fakta semakin ketatnya persaingan antar lembaga, orang tua semakin 

sulit dalam menentukan lembaga bahasa Inggris mana yang dipilih untuk 

mempersiapkan anak-anak mereka dalam melanjutkan sekolah di luar negeri. 

Masyarakat dengan leluasa memilih dan memiliki akses luas ke berbagai layanan 

pendidikan. Jika jasa dan layanan yang diberikan tidak sesuai, maka akan 

ditinggalkan. Semudah itu konsumen melakukannya. 

      Hal-hal seperti ini juga dialami oleh IALF (Indonesia Australia Language 

Foundation) yang juga merupakan salah satu lembaga pelatihan bahasa Inggris 

yang ada di Surabaya, Jakarta dan Bali. IALF merupakan lembaga kursus bahasa 

Inggris yang mencoba mencapai brand awareness. IALF didirikan pada 1 Januari 

1989 sebagai organisasi pendidikan non-profit. Misi IALF adalah menjadi leader 

untuk penyelia jasa pelatihan dan konsultasi bahasa di Indonesia dan kawasan 

Asia Pasifik. Hal ini dicapai IALF dengan menyediakan program-program dan 

layanan berkualitas untuk pemerintah dan klien korporasi dalam skala yang luas, 

didasarkan atas standar profesional berkualitas tinggi dan kurikulum serta sumber 

daya yang juga memenuhi standar kualitas tinggi. IALF berkontribusi pada 

pengembangan ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu wilayah dan bekerja 

sama dengan masyarakat Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang baik 

dengan negara tetangga. 

      IALF memiliki 3 cabang yaitu di Jakarta, Bali dan Surabaya. Kantor pusat 

Jakarta dan Bali dijadikan sebagai tempat pelatihan bahasa Inggris bagi para 

penerima beasiswa Australia. IALF Surabaya bertujuan untuk mengisi ceruk pasar 
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dalam menyediakan jasa layanan kursus bahasa Inggris dan jasa testing IELTS 

bagi mahasiswa yang merencanakan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. 

      IALF Surabaya membangun reputasi dengan menyediakan pelatihan bahasa 

Inggris yang berkualitas, juga menyediakan jasa layanan testing. Menjalin 

hubungan yang erat dengan perwakilan-perwakilan pendidikan dan layanan 

informasi di Surabaya dan berkembang menjadi pelatihan yang 

menspesialisasikan dalam bahasa Inggris untuk kalangan bisnis. 

      Produk tes bahasa Inggris ini sangat populer karena dipakai sebagai 

persyaratan pendaftaran untuk sekolah luar negeri, pengajuan permanen residence, 

persyaratan mendaftar beasiswa, bahkan persyaratan masuk perguruan tinggi top 

di Indonesia seperti UI serta persyaratan lulus. Melihat banyaknya minat 

masyarakat untuk mendaftar beasiswa ke luar negeri, maka IELTS tes juga 

banyak diminati dan sudah menjadi kebutuhan. 

      Melihat banyaknya program yang tersedia dan produk tes bahasa Inggris yang 

juga perlu dipasarkan sudah pasti tim marketing IALF juga mengaplikasikan IMC 

(Intregrated Marketing Communications) dalam mempromosikan dan 

memasarkan produk-produk layanan pendidikan yang tersedia. Tim marketing 

IALF melakukan riset, menyusun strategi komunikasi pemasaran apa yang tepat 

dalam meningkatkan jumlah murid baru di setiap term yang kian cenderung 

menurun. Tim marketing IALF melakukan berbagai macam strategi komunikasi 

pemasaran dalam mencapai tujuan komunikasi. 
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      Tren menunjukkan penurunan pendaftaran murid baru di setiap term lalu 

meningkat di term 4. Evaluasi program sangat diperlukan untuk mengetahui 

strategi komunikasi apa yang berhasil diimplementasikan kepada calon siswa 

sehingga mereka mengenal IALF sebagai lembaga kursus bahasa Inggris yang 

berkualitas dan membuat mereka memutuskan untuk belajar bahasa Inggris di 

IALF. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena dengan mengetahui strategi 

komunikasi apa saja yang dipakai IALF, maka perusahaan bisa mengetahui 

strategi apa yang cocok dan lebih efektif dalam melakukan kegiatan komunikasi 

pemasaran.  

      Berdasarkan data di atas, kesadaran akan pentingnya school value proposition 

dalam strategi komunikasi pemasaran terpadu IMC adalah aspek penting yang 

harus dijalankan oleh marketing communication dalam menggaet masyarakat 

untuk belajar bahasa Inggris di IALF.  

      Komunikasi pemasaran terpadu adalah proses pengembangan dan 

implementasi dari beberapa bentuk program komunikasi yang persuasif terhadap 

konsumen dan calon konsumen. Pada tahap ini alat-alat komunikasi yang biasa 

digunakan atau yang biasa disebut dengan bauran pemasaran (marketing 

communications mix) antara lain, advertising, personal selling, sales promotion, 

public relations/ publicity, direct marketing, sponsorship marketing, exhibitions, 

corporate identity, packaging (Nikels:1994:19). 

      Komunikasi pemasaran terpadu disini dapat pula dipahami dengan 

menguraikan dua unsur, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi 

(communications) adalah proses saat pemikiran dan pemahaman disampaikan 

antar individu atau antar organisasi dengan individu. Pemasaran (marketing) 
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adalah suatu proses sosial yang didalamnya, baik individu dan kelompok 

mendapatkan apa saja yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk/jasa yang bernilai dengan 

pihak lain. Sehingga jika digabungkan, komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang tujuan utamanya untuk menyebarkan informasi, menarik 

konsumen sehingga melakukan pembelian, dan untuk mengingatkan konsumen 

agar melakukan pembelian ulang (Kotler, 2009:9). 

      Untuk mengimplementasikan strategi komunikasi pemasaran dalam 

penerimaan murid baru pada dasarnya erat kaitannya dengan teori komunikasi 

pemasaran terpadu (Intergrated Communication/ IMC) yakni model komunikasi 

pemasaran terpadu hasil kajian dari George E. Belch & Michael A. Belch dan 

Kenneth E. Clow & Donald E.Baack. Strategi komunikasi pemasaran terpadu ini 

adalah wujud rencana terarah di bidang komunikasi pemasaran yang relevan, 

dapat diterima pelanggan, serta sesuai target market yang diharapkan. Analisa 

evaluasinya, menjadi bagian yang penting untuk mengukur sejauh mana 

implementasi bauran komunikasi pemasaran yang telah dijalankan secara terpadu 

tersebut dapat berjalan secara efektif. 

      Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengangkat topik studi 

deskriptif strategi komunikasi pemasaran sekolah dalam pendaftaran siswa karena 

peneliti ingin mengetahui model strategi komunikasi pemasaran apakah yang 

telah diimplementasikan oleh marketing komunikasi IALF dalam menarik siswa 

selama ini dan bagaimana kelebihan dan kelemahan model strategi komunikasi 

pemasaran tersebut serta latar belakang apa yang mendasarinya. 
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I.2. Perumusan masalah 

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah model strategi komunikasi pemasaran kursus yang digunakan 

IALF dalam menarik siswa untuk kursus di IALF sudah sesuai dengan model 

IMC George E. Belch & Michael A. Belch? 

 

I.3. Tujuan penelitian  

1. Mengetahui model strategi komunikasi pemasaran IALF dalam menarik siswa 

untuk kursus Bahasa Inggris di IALF. 
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