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ABSTRACT 

 Marketing or marketing is one of the factors that you can use to 

search for existing human resources and resources for the needs and desires 

of its users. In other words, the library strategy can be interpreted as tips 

taken by librarians to attract and satisfy visitors with librarians and 

collections owned. The mix of 4P then developed into 7P namely, Products, 

Places, Prices, Promotions, People, Physical Evidence and Process. 

Therefore, it is necessary to choose strategies. By using the right application 

to be able to maintain the consistency and function of the library itself. So, 

in this study researchers will examine more deeply the concepts and 

promotions that exist in two elementary schools that have different 

collections. School libraries are the main thing to pay attention to, because 

they are closely related to the sustainability of the younger generation of 

education services. The approach used is quantitative descriptive by using a 

sample of Santa Theresia and Mardi Putera Elementary School library users 

with 100 respondents using data using SPSS 20. 

 The results showed that there were differences in all 

components. In the results of product research between the Mardi Putera 

Elementary School library and Santa Theresia Elementary School, the 

significance value is equal to the assumed variance of 0.004. Both places are 

differences, which can be seen from the significance value equal to the 

assumed variance that is equal to 0.046. Price difference, which is seen from 

the same variance significance value is assumed to be 0.036. The number of 

promotions can be seen from the significance value equal to the assumed 

variance of 0.015, where this value is smaller than the 0.05 significance 

limit. Then the number of people showing the significance value is equal to 

the assumed variance of 0.015. The physical value of the evidence can be 

seen from the significance value equal to the assumed variance of 0.022. 

Finally, in the element process there is a difference in the process from the 

significance value with the same variance that is assumed to be 0.006, 

where this value is smaller than the 0.05 significance limit. 
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ABSTRAK 

 

Pemasaran atau marketing merupakan strategi pemasaran 

perpustakaan adalah dimana elemen pemasaran yang digunakan dalam 

perpustakaan untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya manusia 

(pustakawan) dan sumber daya informasi (koleksi) agar tercipta suatu 

kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan penggunanya”. Dengan kata lain, 

strategi pemasaran perpustakaan dapat diartikan sebagai kiat-kiat yang 

dilakukan oleh pustakawan untuk menarik dan memuaskan pengunjungnya 

dengan memaksimalkan pustakawan dan koleksi-koleksi yang dimiliki.  

Bauran pemasaran dari 4P kemudian berkembang menjadi 7P yakni, 

Product, Place, Price, Promotion, People, Physical Evidence dan Process. 

Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemilihan strategi pemasaran dengan 

menggunakan penerapan yang tepat untuk dapat menjaga konsistensi dan 

fungsi perpustakaan sendiri. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti akan 

mengkaji lebih dalam terkait dengan  membandingkan strategi pemasaran 

dan promosi dilakukan di dua perpustakaan SD yang memiliki koleksi yang 

berbeda. Perpustakaan sekolah dasar dinilai sebagai suatu hal utama untuk 

diperhatikan, karena erat kaitannya dengan keberlangsungan pelayanan 

pendidikan generasi muda. Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif 

deskriptif dengan menggunakan sampel pengguna perpustakaan SD Santa 

Theresia dan SD Mardi Putera berjumlah 100 responden da pengolahan data 

menggunakan SPSS 20. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan pada semua 

elemen pemasaran kedua sekolah. Pada hasil penelitian product antara 

perpustakaan SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia, yang terlihat dari 

nilai signifikansi equal variances assumed yang sebesar 0,004. Kedua 

perbedaan place, yang terlihat dari nilai signifikansi equal variances 

assumed yang sebesar 0,046. Ketiga terdapat perbedaan price, yang terlihat 

dari nilai signifikansi equal variances assumed yang sebesar 0,036. Pada 

perbedaan promotion terlihat dari nilai signifikansi equal variances assumed 

yang sebesar 0,015, dimana nilai ini adalah lebih kecil dari batas 

signifikansi 0,05. Kemudian perbedaan elemen people menunjukan dari 

nilai signifikansi equal variances assumed yang sebesar 0,015. Pada 

perbedaan  physical evidence terlihat dari nilai signifikansi equal variances 

assumed yang sebesar 0,022. Terakhir, pada elemen process terdapat 

perbedaan  process dari nilai signifikansi equal variances assumed yang 

sebesar 0,006, dimana nilai ini adalah lebih kecil dari batas signifikansi 

0,05.  

 

Kata Kunci : Perpustakaan sekolah, Marketing, SDK Santa Theresia, SD 

Mardi Putera. 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Marketing atau pemasaran dibutuhkan untuk sebuah organisasi 

untuk menghadapi persaingan dalam penyediaan informasi. Perpustakaan 

dinilai baik atau kebaikannya tergantung pada sejauh mana organisasi dalam 

perpustakaan tersebut dapat memasarkan dirinya pada masyarakat 

pembacanya. Bukan hanya sekedar menawarkan pelayanan ayang ada di 

perpustakaan melainkan juga pada produk yang akan dijual yaitu koleksi di 

peprustakaan itu sendiri.  

Di kota Surabaya sendiri, pengunjung perpustakan umum Kota 

Surabaya tahun 2015 meningkat sekitar 59,6% dari tahun sebelumnya 

(Arini, 2016). Strategi khusus yang telah diterapkan dan berdampak 

kenaikan minat pengunjung perpustakaan tersebut merupakan salah satu 

penerapan strategi pemasaran yakni program literasi. Dengan demikian 

maka dapat dikatakan bahwa strategi pemasaran yang tepat akan 

memberikan dapat positif terhadap eksistensi perpustaakaan. Pemasaran 

sendiri merupakan suatu kegiatan analisis perencanaan pelaksanaan dan 

pengendalian program-program yang disusun secara cermat dan dibuat 

dengan tujuan untuk mencapai sasaran (Riza et.al., 2016). Sedangkan 

strategi pemasaran atau marketing merupakan strategi pemasaran 

perpustakaan adalah “suatu elemen pemasaran yang digunakan dalam 

perpustakaan untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya manusia 

(pustakawan) dan sumber daya informasi (koleksi) agar tercipta suatu 

kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan penggunanya” (Farhiyah, 2015). 

Dengan kata lain, strategi pemasaran perpustakaan dapat diartikan sebagai 

kiat-kiat yang dilakukan oleh pustakawan untuk menarik dan memuaskan 

pengunjungnya dengan memaksimalkan pustakawan dan koleksi-koleksi 

yang dimiliki. Adapun strategi pemasaran perpustakaan ini meliputi lima 

tahapan diantaranya, riset pasar, mengetahui segmentasi, target dan posisi 

pasar, bauran pemasaran, implementasi dan kontrol (Fauzie, 2014). Salah 

satu bagian strategi pemasaran yang sering dikaji oleh banya peneliti yakni 

terkait bauran pemasaran. 

Bauran pemasaran menurut Kotler (2005 dalam Lestari 2010) 

didefinisikan sebagai seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan ujuan pemasarannya di pasar sasaran secara 

terus menerus. Bauran pemasaran dari 4P kemudian berkembang menjadi 

7P yakni, Product, Place, Price, Promotion, People, Physical Evidence dan 

Process (Garoufallou et.al., 2013). Adapun berikut merupakan penjelasan 

masing-masing bauran pemasaran tersebut. Product atau produk adalah 

segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan 

memuaskan keinginan pasar (Lestari, 2010). Place atau tempat dalam hal ini 

yakni dimana dan bagaimana layanan yang tersedia serta dimana dan 

bagaimana penggunaanya dilayani (Garoufallou et.al., 2013). Price atau 

harga dalam hal ini yakni harga atau biaya berwujud atau tidak berwujud 

yang dibayarkan untuk menggunakan layanan perpustakaan, sumber daya 

dan program (Garoufallou et.al., 2013). Price atau harga dalam hal ini yakni 

harga atau biaya berwujud atau tidak berwujud yang dibayarkan untuk 



 

 

menggunakan layanan perpustakaan, sumber daya dan program 

(Garoufallou et.al., 2013). Promotion atau promosi dalam hal ini yakni cara 

perpustakaan dan metode atau alat yang digunakan perputakaan dalam 

mengiklankan layanan kepada publik (Garoufallou et.al., 2013). People atau 

orang-orang yang dimaksud dalam hal ini adalah staf perpustakaan. 

Termasuk didalamnya yakni cara dimana mereka berkomunikasi, 

berperilaku, melayani pengguna memainkan peran yang menentukan, 

mempengaruhi layanan kualitas serta menciptakan persepsi positif atau 

negatif terhadap perpustakaan (Garoufallou et.al., 2013). Process atau 

proses yang dimaksud adalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber 

daya manusia dan operasi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna seperti peminjaman, layanan referensi, bantuan telepon dan 

penyediaan layanan informasi online (Garoufallou et.al., 2013). 

Diantara 7P bauran pemaran tersebut, sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya terdapat elemen promosi yang didefinisikan sebagai bentuk 

usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan dorongan atau penggalakan 

dalam upaya untuk meramaikan dan memajukan perpustakaan (Riza, 2013). 

Promosi yang dilakukan oleh perpustakaan memiliki tujuan utama yakni 

untuk menarik perhatian masyarakat agar mau menggunakan layanan dan 

fasilitas yang ada di perpustakaan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian 

diketahui bahwa bentuk-bentuk promosi yang dilakukan oleh beberapa 

perpustakaan berbeda-beda. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Patil 

dan Pradhan (2014) melalui hasil penelitiannya mengunggkapkan bahwa 

cara lain untuk mempromosikan perpustakaan dapat dilakukan dengan  

empat cara yakni program literasi; program lokakarya; program pelatihan; 

dan pameran buku-buku baru.  

Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemilihan strategi pemasaran 

dengan menggunakan penerapan yang tepat untuk dapat menjaga 

konsistensi dan fungsi perpustakaan sendiri. Sehingga, dalam penelitian ini 

peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait dengan  membandingkan strategi 

pemasaran dan promosi dilakukan di dua perpustakaan SD yang memiliki 

koleksi yang berbeda. Perpustakaan sekolah dasar dinilai sebagai suatu hal 

utama untuk diperhatikan, karena erat kaitannya dengan keberlangsungan 

pelayanan pendidikan generasi muda. Adapun judul dari penelitian tersbut 

yakni “Analisis Pemasaran Perpustakaan Sekolah Dasar Di Kecamatan 

Tambaksari (Studi Perbandingan Strategi Promosi Perpustakaan Antara SD 

Mardi Putera Dengan SDK Santa Theresia Dalam Pemanfaatan Koleksi)”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Strategi Pemasaran Perpustakaan 

Pemasaran menurut Kotler (2005, dalam Lestari 2010) didefinisikan 

sebagai suatu proses sosial antara individu atau kelompok dalam 

mendapatkan kebutuhan dengan menawarkan, menciptakan dan 

mempertukarkan produk atau jasa kepada pihak lain. Selain itu, pemasaran 

juga diartikan sebagai suatu kegiatan analisis perencanaan pelaksanaan dan 

pengendalian program-program yang disusun secara cermat dan dibuat 



 

 

dengan tujuan untuk mencapai sasaran (Riza et.al., 2016). Dengan 

demikian, pemasaran dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

pelaksanaan dan pengendalian pasar yang terencana dengan cermat sehingga 

memunculkan suatu strategi khusus yang dapat digunakan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditentukan. 

Strategi pemasaran atau biasa dikenal dengan marketing ini sering 

disalah artikan sebagai promosi (Fauzie, 2014). Menurut Fauzie (2014) 

marketing merupakan suatu rencana strategis yang digunakan untuk 

mengembangkan kegiatan promosi. Marketing oleh Kotler (1972, Dengan 

demikian strategi pemasaran dapat diartikan sebagai suatu kiat yang disusun 

dengan perencanaan yang cermat untuk menjadikan kegiatan pemasaran 

tepat sasaran sehingga dapat menguntungkan organisasinya. 

Perpustakaan merupakan salah satu instansi yang memerlukan 

adanya strategi pemasaran khusus agar dapat memberikan manfaat 

sebagaimana mestinya. Strategi pemasaran perpustakaan ini merupakan 

suatu strategi pemasaran nirlaba (Garaufallou et.al., 2013). Menurut 

Farhiyah (2015) strategi pemasaran perpustakaan adalah “suatu elemen 

pemasaran yang digunakan dalam perpustakaan untuk memaksimalkan 

pendayagunaan sumber daya manusia (pustakawan) dan sumber daya 

informasi (koleksi) agar tercipta suatu kepuasan bagi kebutuhan dan 

keinginan penggunanya”. Dengan kata lain, strategi pemasaran 

perpustakaan dapat diartikan sebagai kiat-kiat yang dilakukan oleh 

pustakawan untuk menarik dan memuaskan pengunjungnya dengan 

memaksimalkan pustakawan dan koleksi-koleksi yang dimiliki.  

 

Bauran Pemasaran 7P 

Bauran pemasaran menurut Kotler (2005 dalam Lestari 2010) 

didefinisikan sebagai seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan ujuan pemasarannya di pasar sasaran secara 

terus menerus. Awalnya, bauran pemasaran ini terdiri dari empat komponen 

yakni produk (product), harga (price), tempat (place) dan promosi 

(promotion) atau biasa dikenal sebagai 4P (Daminaos et.al., 2016; Konya, 

2013). Namun, kemudian berkembang menjadi 7P yakni, Product, Place, 

Price, Promotion, People, Physical Evidence dan Process (Garoufallou 

et.al., 2013).  Adapun ketujuh elemen bauran pemasaran masing-masing 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Product 

Product atau produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan pasar (Lestari, 

2010). Product atau produk dalam hal ini yakni layanan, sumber 

daya dan program yang ditawarkan seperti layanan pinjaman 

referensi, jam buka, situs web, buku, koleksi jurnal, e-sources, 

database, printer, pelatihan, seminar (Garoufallou et.al., 2013).   

2. Place 



 

 

Place atau tempat dalam hal ini yakni dimana dan bagaimana 

layanan yang tersedia serta dimana dan bagaimana penggunaanya 

dilayani (Garoufallou et.al., 2013).   

3. Price 

Price atau harga dalam hal ini yakni harga atau biaya berwujud atau 

tidak berwujud yang dibayarkan untuk menggunakan layanan 

perpustakaan, sumber daya dan program. Harga berwujud yang 

dimaksud misalnya, pajak, biaya atau denda. Sedangkan harga tidak 

berwujud yang dimaksud misalnya, tidak langsung biaya, waktu 

yang dihabiskan untuk mencari informasi spesifik, jenis pengalaman 

saat menggunakan perpustakaan (Garoufallou et.al., 2013).   

4. Promotion 

Promotion atau promosi dalam hal ini yakni cara perpustakaan dan 

metode atau alat yang digunakan perputakaan dalam mengiklankan 

layanan kepada publik. Promosi yang dilakukan dapat meliputi, 

humas; periklanan; publisitas dan komunikasi pribadi. Sedangkan 

alat yang dimaksud yakni brosur, selebaran, poster, buletin, seminar 

orientasi pengguna, buku presentasi/ pameran, pengumuman dan 

media lokal (Garoufallou et.al., 2013).   

5. People 

People atau orang-orang yang dimaksud dalam hal ini adalah staf 

perpustakaan. Termasuk didalamnya yakni cara dimana mereka 

berkomunikasi, berperilaku, melayani pengguna memainkan peran 

yang menentukan, mempengaruhi layanan kualitas serta 

menciptakan persepsi positif atau negatif terhadap perpustakaan. 

Dalam hal perilaku staf, lebih ditekankan pada penampilan, sopan 

santun, kemauan untuk membantu, kemampuan komunikasi, 

kecepatan pelayanan dan efisiensi pelayanan (Garoufallou et.al., 

2013).   

6. Physical Evidence 

Physical Evidence atau bukti fisik yakni kesan yang diciptakan oleh 

lingkungan sekitar di mana layanan disediakan termasuk juga pada 

fasilitas khusus atau perpustakaan. Termasuk didalamnya yakni 

fasilitas bersih dan rapi, arsitektur bangunan, dekorasi, pencahayaan, 

AC, peralatan teknologi / akses yang tenang, kegunaan, operasi, 

pencarian mudah dan kinerja navigasi (Garoufallou et.al., 2013).   

7. Process 

Process atau proses yang dimaksud adalah efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya manusia dan operasi perpustakaan untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna seperti peminjaman, layanan 

referensi, bantuan telepon dan penyediaan layanan informasi online 

(Garoufallou et.al., 2013).   

 

Promosi Perpustakaan 

Promosi perpustakaan adalah suatu upaya pihak perpustakaan agar 

fungsi dan tujuan perpustakaan dapat dirasakan oleh penggunanya. Promosi 



 

 

perpustakaan jua diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk 

memberikan dorongan atau penggalakan dalam upaya untuk meramaikan 

dan memajukan perpustakaan (Riza, 2013). Oleh karena itu, Santoso (2008 

dalam Riza 2013) promosi perpustakaan juga diartikan sebagai suatu   

langkah yang dilakukan oleh pihak perpustakaan untuk menarik perhatian 

penggunanya agar pengunjung perpustakaan meningkat.  

Promosi juga merupakan suatu aktivitas yang menampilkan dan 

mengenalkan koleksi yang dimiliki serta layanan diperpustakaan kepada 

pengguna (Riza et.al., 2016). Sedangkan Wulandari (2013) mendefinisikan 

promosi perpustakaan sebagai suatu forum pertukaran informasi antara 

perpustakaan dan pengguna yang berusaha untuk mempengaruhi dan 

membujuk sasaran pasar terkait dengan pengenalan terhadap produk atau 

koleksi yang dimiliki serta fasilitas hingga manfaat yang diperoleh setiap 

pengguna perpustakaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa promosi 

perpustakaan adalah serangkaian aktivitas yang mewakili upaya-upaya 

untuk dapat mengenalkan koleksi dan fasilitas perpustakaan kepada 

masyarakat agar tertarik untuk meramaikan perpusakaan dan menggunakan 

fasilitasnya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian 

yang menyajikan tahap lebih lanjut dari observasi. Penelitian ini 

menggunakan deskriptif kuantitatif karena ingin menjelaskan dan 

mendeskripsikan mengenai perbandingan strategi pemasaran dan sarana 

promosi perpustakaan yang dilakukan oleh SD Mardi Putera dan SDK Santa 

Theresia berdasarkan pada bauran pemasaran 7P.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa di 

SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik stratified random 

sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak berstrata. Dengan kata lain 

populasi dibagi terlebih dahulu menjadi tingkatan atau kelompok yang 

berbeda. Selanjutnya, sampel ditarik secara random dari setiap kelompok. 

Stratified sampling digunakan untuk mengambil sampel berdasarkan 

SDMardi Putera dan SDK Santa Theresia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1 Perhitungan Jumlah Sampel 

Nama SD Jumlah Siswa Jumlah Sampel 

SD Mardi Putera 40 34 

SDK Santa Theresia 30 26 

Total 70 60 

                    Sumber: data perusahaan, diolah 

  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji normalitas dan uji beda 

 

 



 

 

PEMBAHASAN 

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample t Test untuk 

rumusan masalah yang pertama adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 2  Hasil Independent Sample T Test Elemen Product 

 

  F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

         Lower Upper 

Product 

Equal 

variances 

assumed 

9.164 .004 2.979 58 .004 .35613 .11955 .11682 .59544 

Equal 

variances 

not assumed 

  

3.170 55.573 .002 .35613 .11236 .13101 .58125 

Sumber: Hasil Olah Data 

Tabel 3 Perbandingan Rata-Rata Pemasaran Elemen Product 

 
 Sekolah N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Process 
SD Mardi Putera 34 4.5735 .53841 .09234 

SDK Santa Theresia 26 4.2212 .36964 .07249 

Sumber: Hasil Olah Data 

 

Hasil uji di atas menunjukkan terdapat perbedaan product antara 

perpustakaan SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia, yang terlihat dari 

nilai signifikansi equal variances assumed yang sebesar 0,004, dimana nilai 

ini adalah lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Perbedaan tersebut juga 

diperkuat dengan nilai mean dari perpustakaan SD Mardi Putera yaitu 

sebesar 4,5735 yang lebih besar dari perpustakaan SDK Santa Theresia yang 

sebesar 4,2212. 

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample t Test untuk 

rumusan masalah yang kedua adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 Hasil Independent Sample T Test Elemen Place 

 

  F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

         Lower Upper 

Place 

Equal 

variances 

assumed 

12.222 .001 2.038 58 .046 .26527 .113015 .00475 .52579 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2.212 50.829 .031 .26527 .11993 .02448 .50606 

Sumber: Hasil Olah Data 

 

Tabel 5 

Perbandingan Rata-Rata Pemasaran Elemen Place 

 
 Sekolah N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Process SD Mardi Putera 34 4.5441 .60762 .10421 



 

 

SDK Santa Theresia 26 4.2788 .30271 .05937 

Sumber: Hasil Olah Data 

Hasil uji di atas menunjukkan terdapat perbedaan place antara 

perpustakaan SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia, yang terlihat dari 

nilai signifikansi equal variances assumed yang sebesar 0,046, dimana nilai 

ini adalah lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Perbedaan tersebut juga 

diperkuat dengan nilai mean dari perpustakaan SD Mardi Putera yaitu 

sebesar 4,5441 yang lebih besar dari perpustakaan SDK Santa Theresia yang 

sebesar 4,2788. 

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample t Test untuk 

rumusan masalah yang ketiga adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 6 Hasil Independent Sample T Test Elemen Price 

 

  F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

         Lower Upper 

Price 

Equal 

variances 

assumed 

5.716 .020 2.142 58 .036 .27376 .12781 .01792 .52960 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2.226 57.978 .030 .27376 .12297 .02760 .51991 

Sumber: Hasil Olah Data 

 

Tabel 7 Perbandingan Rata-Rata Pemasaran Elemen Price 
 Sekolah N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Process 
SD Mardi Putera 34 4.5353 .54544 .09354 

SDK Santa Theresia 26 4.2615 .40702 .07982 

Sumber: Hasil Olah Data 

Hasil uji di atas menunjukkan terdapat perbedaan price antara 

perpustakaan SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia, yang terlihat dari 

nilai signifikansi equal variances assumed yang sebesar 0,036, dimana nilai 

ini adalah lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Perbedaan tersebut juga 

diperkuat dengan nilai mean dari perpustakaan SD Mardi Putera yaitu 

sebesar 4,5353 yang lebih besar dari perpustakaan SDK Santa Theresia yang 

sebesar 4,2615. 

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample t Test untuk 

rumusan masalah yang ketiga adalah sebagai berikut: 

Tabel 8 Hasil Independent Sample T Test Elemen Promotion 

  F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

         Lower Upper 

Promotion 

Equal 

variances 

assumed 

13.320 .001 2.502 58 .015 .29468 .11779 .05889 .53047 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2.684 53.789 0.10 .29468 .10977 .07458 .51479 

Sumber: Hasil Olah Data 

Tabel 9 Perbandingan Rata-Rata Pemasaran Elemen Promotion 



 

 

 
 Sekolah N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Promotion 
SD Mardi Putera 34 4.5735 .53841 .09234 

SDK Santa Theresia 26 4.2788 .30271 .05937 

Sumber: Hasil Olah Data 

Hasil uji di atas menunjukkan terdapat perbedaan promotion antara 

perpustakaan SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia, yang terlihat dari 

nilai signifikansi equal variances assumed yang sebesar 0,015, dimana nilai 

ini adalah lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Perbedaan tersebut juga 

diperkuat dengan nilai mean dari perpustakaan SD Mardi Putera yaitu 

sebesar 4,5735 yang lebih besar dari perpustakaan SDK Santa Theresia yang 

sebesar 4,2788. 

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample t Test untuk 

rumusan masalah yang kelima adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 10 Hasil Independent Sample T Test Elemen People 

 

  F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

         Lower Upper 

People 

Equal 

variances 

assumed 

4.648 .035 2.498 58 .015 .32081 .12841 .06377 .57786 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2.599 57.961 .012 .32081 .12345 .70370 .56792 

Sumber: Hasil Olah Data 

 

Tabel 11 Perbandingan Rata-Rata Pemasaran Elemen People 

 
 Sekolah N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

People 
SD Mardi Putera 34 4.5824 .54909 .09417 

SDK Santa Theresia 26 4.2615 .40702 .07982 

Sumber: Hasil Olah Data 

Hasil uji di atas menunjukkan terdapat perbedaan people antara 

perpustakaan SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia, yang terlihat dari 

nilai signifikansi equal variances assumed yang sebesar 0,015, dimana nilai 

ini adalah lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Perbedaan tersebut juga 

diperkuat dengan nilai mean dari perpustakaan SD Mardi Putera yaitu 

sebesar 4,5824 yang lebih besar dari perpustakaan SDK Santa Theresia yang 

sebesar 4,2615. 

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample t Test untuk 

rumusan masalah yang keenam adalah sebagai berikut: 

Tabel 12 Hasil Independent Sample T Test Elemen  Physical 

Evidence 

 

  F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

         Lower Upper 



 

 

physical 

evidence 

Equal 

variances 

assumed 

7.460 .008 2.350 58 .022 .28900 .12297 .04286 .53515 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2.474 57.166 .016 .28900 .11682 .05508 .52293 

Sumber: Hasil Olah Data 

 

Tabel 13  Perbandingan Rata-Rata Pemasaran Elemen  Physical 

Evidence 

 
 Sekolah N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

physical 

evidence 
SD Mardi Putera 34 4.5782 .54017 .09264 

SDK Santa Theresia 26 4.2892 .36293 .07118 

Sumber: Hasil Olah Data 

Hasil uji di atas menunjukkan terdapat perbedaan  physical evidence 

antara perpustakaan SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia, yang terlihat 

dari nilai signifikansi equal variances assumed yang sebesar 0,022, dimana 

nilai ini adalah lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Perbedaan tersebut 

juga diperkuat dengan nilai mean dari perpustakaan SD Mardi Putera yaitu 

sebesar 4,5782 yang lebih besar dari perpustakaan SDK Santa Theresia yang 

sebesar 4,2892. 

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample t Test untuk 

rumusan masalah yang tujuh adalah sebagai berikut: 

Tabel 14 Hasil Independent Sample T Test Elemen Process 

 

  F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

         Lower Upper 

Process 

Equal 

variances 

assumed 

7.544 .008 2.859 58 .006 .35238 .12326 .10656 .59910 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3.002 57.422 .004 .35238 .11739 .11734 .58741 

Sumber: Hasil Olah Data 

 

Tabel 15 Perbandingan Rata-Rata Pemasaran Elemen Process 

 
 Sekolah N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Process 
SD Mardi Putera 34 4.5735 .53841 .09234 

SDK Santa Theresia 26 4.2212 .36964 .07249 

Sumber: Hasil Olah Data 

 

Hasil uji di atas menunjukkan terdapat perbedaan  pocess antara 

perpustakaan SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia, yang terlihat dari 

nilai signifikansi equal variances assumed yang sebesar 0,006, dimana nilai 

ini adalah lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Perbedaan tersebut juga 

diperkuat dengan nilai mean dari perpustakaan SD Mardi Putera yaitu 

sebesar 4,5735 yang lebih besar dari perpustakaan SDK Santa Theresia yang 

sebesar 4,2212. 

 



 

 

KESIMPULAN 

1. Elemen product yang ada diperpustakaan SD Mardi Putera lebih lengkap 

dibandingkan dengan SDK Santa Theresia. Nilai rata-rata product yang 

ada di perpustakaan SD Mardi Putera adalah lebih tinggi, yaitu 4,5588, 

sedangkan nilai rata-rata product yang ada diperpustakaan SDK Santa 

Theresia lebih kecil yaitu 4,2027. 

2. Hasil ini menjelaskan bahwa perpustakaan SD Mardi Putera mudah 

dijangkau oleh siswa dan tempatnya nyaman dibandingkan dengan SDK 

Santa Theresia. Nilai rata-rata place yang ada di perpustakaan SD Mardi 

Putera adalah lebih tinggi, yaitu 4,5441, sedangkan nilai rata-rata place 

yang ada diperpustakaan SDK Santa Theresia lebih kecil yaitu 4,2788.  

3. Hasil menunjukkan bahwa perpustakaan SD Mardi Putera dan SDK 

Santa Theresia memiliki perbedan harga. Nilai rata-rata price yang ada di 

perpustakaan SD Mardi Putera adalah lebih tinggi, yaitu 4,5353, 

sedangkan nilai rata-rata product yang ada diperpustakaan SDK Santa 

Theresia lebih kecil yaitu 4,2615.  

4. Elemen  promotion yang ada di perpustakaan SD Mardi Putera adalah 

lebih tinggi, yaitu 4,5735, sedangkan nilai rata-rata promotion yang ada 

diperpustakaan SDK Santa Theresia lebih kecil yaitu 4,30271. 

5. Elemen  people yang ada di perpustakaan SD Mardi Putera adalah lebih 

tinggi, yaitu 0,54909 sedangkan nilai rata-rata people yang ada 

diperpustakaan SDK Santa Theresia lebih kecil yaitu 04027.  

6. Hasil menunjukkan bahwa physical evidend  memiliki fasilitas yang 

lengkap SD Mardi Putera lebih lengkap dibandingkan dengan SDK Santa 

Theresia. Nilai rata-rata physical evidend yang ada di perpustakaan SD 

Mardi Putera adalah lebih tinggi, yaitu 4,5782, sedangkan nilai rata-rata 

physical evidend yang ada diperpustakaan SDK Santa Theresia lebih 

kecil yaitu 4,2892. 

7. Hasil menunjukkan bahwa process yang ada diperpustakaan SD Mardi 

Putera lebih lengkap dibandingkan dengan SDK Santa Theresia. Nilai 

rata-rata process yang ada di perpustakaan SD Mardi Putera adalah lebih 

tinggi, yaitu 4,5735, sedangkan nilai rata-rata process yang ada 

diperpustakaan SDK Santa Theresia lebih kecil yaitu 4,2027

 

SARAN 

1. Hendaknya petugas perpustakaan SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia 

melayani siswa dengan baik agar siswa lebih nayaman dalam belajar di 

perpustakaan. 

2. Hendaknya petugas perpustakaan Santa Theresia menata buku dengan rapi 

sesuai dengan bidangnya. 

3. Perpustakaan siswa SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia mengetahui 

perpustakaan dari poster yang terdapat di depan kelas. Hendaknya guru yang 

mengajar di kelas harus mengenalkan perpustakaan dan sesekali belajar di 

dalam perpustakaan agar siswa lebih mudah dalam mencari buku.  

4. Hendaknya petugas perpustakaanN SD Mardi Putera dan SDK Santa Theresia 

untuk berpakaian dengan rapi karena bekerja di sebuah instansi. 



 

 

5. Hendaknya petugas perpustakaan SD Mardi Putera melayani pengunjung 

perpustakaan dengan baik dan ketika ada siswa yang kesulitan mencari buku 

petugas dapat membantu. SDK Santa Theresia tidak menyediakan layanan 

bantuan melalui telepon apabila siswa ingin bertanya kepada petugas. 

Hendaknya pihak SDK Santa Theresia menyediakan layanan bantuan melalui 

telepon untuk mempermudah siswa bertanya kepada petugas perpustakaan. 
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