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ABSTRAKSI 

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 
kesejahteraan yang adil dan merata, pe~erintah ~encanang
kan program pembangunan di segala b1d~g, d1ant~r~nya 
adalah di bidang pendidikan. Melalui pemb1naan pend1d1kan 
yang baik akan dihasilkan manusia Indonesia yang cerdas 
dan terampil. Buku pelajaran sebagai media dalam proses 
belajar mengajar memegang peranan pent~ng, karena d~pat 
meningkatkan mutu proses belajar mengaJar agar nant1nya 
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang potensial. 
Tetapi dengan syarat buku i tu disusun, disalurkan dan 
dimanfaatkan dengan baik. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui manfaat 
yang dicari konsumen dari pembelian buku pelajaran sehu
bungan atribut yang di tawarkan CV. Duta Graha Pustaka 
pada buku terbitannya. Diharapkan pengetahuan tersebut 
dapat digunakan untuk menentukan strategi bauran pemasar
an, khususnya pada strategi produk. 

Penelitian yang intensif tentang perilaku konsumen 
untuk mengetahui manfaat yang dicari, faktor-faktor yang 
dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pembelian 
buku pelajaran, perlu diketahui, karena konsumen akan 
menilai dari berbagai sudut sebelum melakukan pembelian. 
Sebagai dasar penulisan skripsi ini, pada Bab II disaji
kan landasan teori, sedangkan aplikasi dunia nyata ten
tang manfaat yang dicari sehubungan dengan atribut yang 
ditawarkan perusahaan disajikan pada Bab III. Teknik 
analisa dilakukan dengan uji chi kuadrat, skala prioritas
dan uji beda dua rata-rata. 

Perhitungan dan analisa data yang dilakukan menun
jukkan bahwa, atribut yang ditawarkan CV. Duta Graha 
Pustaka kurang sesuai dengan manfaat yang dicari konsu
men. Sehingga CV. Duta Graha Pustaka sangat perlu memper
baiki strategi bauran pemasarannya pada kebijaksanaan 
harga dan produk yaitu kualitas isi buku. 

Hal penting lain yang ditemukan penulis di lapang
an adalah tidak mengertinya orang tua akan kurikulum 
pendidikan putra-putrinya di sekolah. Padahal kurikulum 
adalah hal yang penting untuk diketahui dan mereka juga 
merasa perlu un~uk mengetahuinya. Oleh karena itu penulis 
men~arankan bag1 sekolah-sekolah untuk menginformasikan 
kur1kulum tersebut kepada orang tua siswa, agar dapat 
me~antu kelancaran proses belajar mengajar. Sehingga 
tUJ':1an pengajaran yang di tetapkan dapat tercapai secara
opt1mal. 
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