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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan penelitian, 

rumusan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, batasan permasalahan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

1.1  Latar Belakang Permasalahan Penelitian 

Perkembangan ilmu pengetahuan di sekolah merupakan hal yang sangat 

penting bagi sebagian besar anak – anak di dunia termasuk juga di Indonesia. Saat 

ini, anak-anak sekolah memiliki standar yang tinggi untuk dicapai di sekolah yang 

dikenal dengan istilah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk memenuhi ujian 

tengah semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas dan Ujian Nasional. 

Kriteria Ketuntasan Minimum untuk masing – masing mata pelajaran ditentukan 

sendiri oleh sekolah berdasarkan analisis prosedur penilaian dari Permendikbud No 

23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Muhammad Rizal dan Siti 

Paujiah (2018:77-86) menegaskan “Kriteria ketentuan untuk kompetensi dasar pada 

masing – masing mata pelajaran ditentukan sendiri oleh sekolah, umumnya 75%.”. 

Tuntutan yang semakin berat dimana para murid minimal harus mendapatkan nilai 

75 dari 100 di setiap mata pelajaran tersebut kemudian menjadi ide bagi sebagian 

orang atau lembaga untuk membuat suatu usaha yang kemudian disebut Lembaga 

Bimbingan Belajar. 

Dalam rencana pemenuhan kebutuhan dalam proses pembelajaran, banyak 

lembaga yang muncul dengan menyediakan jasa bimbingan belajar. Pada saat ini 
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banyak Lembaga Bimbingan Belajar yang bersaing dengan menawarkan beragam 

metode dan program pembelajaran yang unik dan menarik.  

Menurut wawancara dengan manager IQ Education Pantai Indah Kapuk 

(PIK), Kebanyakan murid dan orang tua murid memiliki tujuan untuk mengikuti 

bimbingan belajar adalah membantu mendapatkan nilai yang baik di sekolah dan 

lebih memahami pelajaran yang ada di sekolah. Alasan lainnya adalah sebagai 

pengawasan kepada murid agar fokus belajar, future ready dan membantu murid 

yang kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 

IQ Education adalah sebuah Lembaga Bimbingan Belajar yang didirikan 

pada tahun 2018 yang memberikan jasa bimbingan belajar kepada murid dengan 

jenjang Pendidikan dari Taman Kanak-Kanak B (TK-B) sampai kelas 6 Sekolah 

Dasar (SD) dengan metode One Stop Education dengan pelajaran yang diberikan 

adalah English, Mathematics dan Coding. IQ Education memiliki empat cabang 

yaitu berada di BSD, Bekasi, PIK dan Bintaro. IQ Education yang berlokasi di 

Pantai Indah Kapuk (PIK) berdiri pada 20 Januari 2020 dengan Coaches (pengajar) 

sebanyak lima orang serta memiliki empat ruangan untuk belajar English, 

Mathematics dan Coding dan dua ruangan learning space untuk membantu murid 

membuat karyawanan rumah (PR) dan latihan untuk ujian yang akan diadakan di 

sekolah.  

Sebagai sebuah Lembaga Bimbingan Belajar yang memberikan jasa 

pendidikan tentu memiliki tujuan untuk dapat membuat murid terus tumbuh dan 

berkembang, Adanya permasalahan yang dihadapi oleh IQ Education adalah 

kekurangan murid dan belum tercapainya target jumlah murid di ruang belajar pada 
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cabang yang baru didirikan sehingga mengakibatkan ruangan kelas menjadi tidak 

optimal. Menurut manager, hal ini disebabkan antara lain banyak orang tua yang 

belum mengetahui tempat bimbingan belajar IQ Education, penetapan harga kelas 

menengah ke atas pada murid TK dan SD dan strategi pemasaran yang belum 

optimal. Namun, peluang pasar yang dimiliki IQ Education masih tetap ada 

dikarenakan lokasi IQ Education yang cukup dekat dengan 12 sekolah, 9 

perumahan dan 6 crowded places dalam radius dibawah 10 km. Peluang ini akan 

tercapai apabila bagian pemasaran memiliki strategi yang baik yang dapat 

memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam pemasaran, sehingga 

dapat meningkatkan jumlah murid di bimbingan belajar. Dengan adanya usulan 

strategi pemasaran yang baru, dimungkinkan pemakaian strategi yang tepat untuk 

dapat menggunakan strategi alternatif secara objektif yang didasarkan pada faktor 

internal dan eksternal.  

 

1.2  Rumusan Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang ditemukan adalah 

IQ Education cabang baru di Pantai Indah Kapuk (PIK) yang masih memiliki 

sedikit murid selain itu belum tercapainya target jumlah murid di ruang belajar dan 

belum diketahui variabel apa yang menyebabkan hal tersebut. Oleh karena itu 

dilakukan formulasi strategi agar dapat meningkatkan jumlah murid di Lembaga 

Bimbingan Belajar IQ Education.   
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perumusan strategi pemasaran 

apa yang dibutuhkan IQ Education dengan menggunakan IFE matrix, EFE matrix 

dan SWOT matrix agar dapat meningkatkan jumlah murid hingga mencapai target 

dan beroperasi lebih baik. 

 

1.4  Batasan Permasalahan Penelitian 

Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa pembatasan agar hasil penelitian 

dapat menjadi lebih terarah, yaitu: 

1. Pengambilan data dilakukan hanya pada IQ Education cabang Pantai Indah 

Kapuk. 

2. Penelitian dilakukan hanya dengan menggunakan data pada bulan Februari 

2020 dikarenakan adanya pandemi corona yang menyebabkan IQ Education 

melakukan kelas online pada bulan selanjutnya. 

3. Hasil penelitian sampai tahap usulan strategi dan tidak sampai tahap 

implementasi. 

 

1.5   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut: 

BAB I - PENDAHULUAN 

Pada bab I diuraikan mengenai latar belakang permasalahan penelitian, rumusan 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian, batasan permasalahan penelitian dan 

sistematika penulisan.  
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BAB II - LANDASAN TEORI 

Pada bab II diuraikan mengenai types of strategies, pengertian pemasaran, 

marketing mix, business model canvas (BMC), input stage, matching stage, 

diagram cartesius. 

BAB III - METODE PENELITIAN 

Pada bab III diuraikan mengenai proses penelitian, instrumen penelitian, metode 

penelitian yang digunakan dan metode pembahasan hasil penelitian.  

BAB IV – PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab IV diuraikan mengenai data penelitian, responden penelitian, analisis dan 

pembahasan hasil penelitian 

BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, dilakukan pengambilan kesimpulan dari hasil analisis yang 

dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian dan juga saran kepada peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


