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MARKETING MIX (BAURAN PEMASARAN) PADA APLIKASI BIMBINGAN 

BELAJAR RUANGGURU (STUDI KASUS KABUPATEN BOGOR) 

 

Sektor pendidikan baik formal maupun informal (bimbingan belajar) sangat penting. 

Mengembangkan strategi belajar perlu ditingkatkan, maka perlu adanya strategi bauran 

pemasaran untuk mensukseskan bimbingan belajar tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui bagaimana bauran pemasaran jasa pada aplikasi bimbingan belajar Ruangguru di 

Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan 

adalah data primer melalui metode wawancara dengan para narasumber. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bauran pemasaran jasa pada bimbingan 

belajar Ruangguru secara umum sudah berjalan baik, mulai dari produk Ruangguru melakukan 

inovasi terkait metode pembelajaran yang berkualitas bagus mulai dari video animasi, latihan 

soal, dan rangkuman serta hasil dari pembelajaran memberikan kepuasan pada siswa/siswi, 

kebijakan diskon untuk penjualan melalui penawaran harga, melakukan kebijakan promosi 

secara rutin baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui media sosial, melakukan 

interaksi secara pendekatan mendalam dengan siswa/siswi, serta melakukan pelayanan proses 

pendaftaran.  

 
Kata Kunci : Pendidikan, Ruangguru, Bauran Pemasaran  
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MARKETING MIX IN THE RUANGGURU TUTORING APPLICATION 

(CASE STUDY IN BOGOR REGENCY) 

 
The education sector, both formal and informal (tutoring) is very important. Developing 

learning strategies needs to be improved, it is necessary to have a marketing mix strategy to make 
the tutoring successful. The research objective was to determine how the service marketing mix in 
the Ruangguru tutoring application in Bogor Regency. The approach used is qualitative. The data 
source used is primary data through interviews with sources.  

Based on the results of the research conducted, the service marketing mix in Ruangguru 
tutoring in general has been going well, starting from Ruangguru products to innovations related 
to good quality leraning methods starting from animated videos, question exercises, and 
summaries and the results of learning to give satisfaction to students, the discount policy for sales 
through price quotes, conducting regular promotional policies both face-to-face and through 
social media, engaging in in-depth interactions with students, and providing registration process 
services 

 
 

 
Keyword : Education, Ruangguru, Marketing Mix 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan adalah sektor yang sangat penting bagi manusia. Saat ini, sekolah 

menjadi lembaga pendidikan yang utama bagi semua anak-anak dan remaja di dunia, tak 

terkecuali di Indonesia. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia bukanlah suatu hal yang 

baru lagi, khususnya di kalangan masyarakat. Kualitas pendidikan saat ini sangat 

memprihatinkan. Menurut peringkat PISA yang dibuat The Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD), Indonesia berada pada tingkat pendidikan yang 

dibawah rata-rata dengan peringkat ke-72 dari 77 Negara. Ini menunjukkan bahwa Indonesia 

memiliki pendidikan yang sangat rendah. Pendidikan dengan standar tinggi yang harus 

diraih di sekolah dengan istilah standar ketuntasan minimum, baik untuk ujian tengah 

semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, bahkan untuk Ujian Nasional. Kriteria 

ketuntasan untuk kompetensi dasar pada masing-masing mata pelajaran yang ditentukan 

sendiri oleh sekolah umumnya 75%. Tuntutan yang makin berat ini, memberikan ide bagi 

sebagian orang untuk membuat usaha yang disebut Lembaga Bimbingan Belajar (Ema, 

2012). 

Yusuf & Nurihsan (2012) menyatakan bahwa Lembaga Bimbingan Belajar adalah 

sebuah lembaga yang dibuat untuk membantu siswa dalam menempuh pendidikan. Di sisi 

lain, lembaga bimbingan belajar di zaman sekarang semakin banyak bermunculan, baik 

lembaga bimbingan belajar yang berskala kecil maupun yang besar berdampak pada 

persaingan yang ketat, ditambah dengan adanya bimbingan belajar yang berbasis online. 

Dengan perkembangan teknologi ini menyebabkan terjadinya pergeseran dalam proses 

pembelajaran baik di sekolah maupun pada bimbingan belajar secara langsung. 

Dengan adanya pergeseran dalam proses pembelajaran, tak heran lembaga bimbingan 

belajar saat ini menggunakan online. Setiap bimbingan belajar memiliki keunggulan yang 

berbeda-beda termasuk bimbingan belajar Ruangguru. Ruangguru memiliki kelebihan karena 

metode pembelajaran melalui aplikasi online sehingga bisa belajar kapan dan dimana saja 

tanpa harus pergi ke tempat bimbingan belajar tersebut, sehingga memberikan perbedaan 

tersendiri untuk menarik ketertarikan siswa/siswi dalam memilih bimbingan belajar, tetapi 

ada faktor lain yang mampu mempengaruhi kemauan atau ketertarikan siswa dalam belajar 

seperti minat belajar siswa yang kurang dan ketidak antusiasan siswa/siswi dalam 

menanggapi bimbingan belajar serta lingkungan sekitar yang kurang mendukung dari siswa 
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tersebut. Tidak hanya itu, lingkungan sekitar juga mampu menjadi faktor prestasi siswa 

seperti faktor keuangan keluarga yang membuat siswa tidak mengikuti bimbingan belajar, 

faktor pertemanan yang selalu menjadikan siswa tersebut menjadi pemalas atau menjadi rajin, 

dan faktor lainnya. 

Strategi bimbingan belajar Ruangguru dalam mencapai keberhasilan perlu adanya 

strategi pemasaran yang tepat dan akurat. Dari beberapa pesaing bimbingan belajar yang 

hadir di Indonesia, maka perusahaan bimbingan belajar Ruangguru menghadapi 

permasalahan terhadap faktor minat dan lingkungan siswa/siswi dalam menggunakan 

bimbingan belajar Ruangguru dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan belajar 

siswa/siswi. Maka dari permalasahan tersebut, perlu ditinjau strategi pemasaran jasa pada 

bimbingan belajar Ruangguru dengan menggunakan konsep pemasaran jasa 7P yakni produk 

(product), harga (price), distribusi (place), dan pemasaran (promotion), orang (people), 

fasilitas fisik (physical evidence), dan proses (process) dengan tema Marketing Mix (Bauran 

pemasaran) pada aplikasi bimbingan belajar Ruangguru (Studi kasus di Kabupaten Bogor).  

Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, bauran pemasaran jasa menjadi unsur penting untuk kesuksesan 

roda organisasi perusahaan bimbingan belajar Ruangguru di daerah Kabupaten Bogor. 

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana bauran 

pemasaran jasa pada aplikasi bimbingan belajar Ruangguru di Kabupaten Bogor ?” 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bauran pemasaran jasa 

pada aplikasi bimbingan belajar Ruangguru di Kabupaten Bogor. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Pemasaran 

Setiap perusahaan memiliki strategi dalam memasarkan produknya yang dihasilkan 

kepada para konsumen. Melalui produknya yang terjual kepada konsumen, perusahaan dapat 

menjamin kehidupannya dan menjamin perusahaannya terus berkembang hingga sukses. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya, berkembang dan sebagai ujung 

tombak keberhasilan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui aktivitas penjualan barang 

atau jasa yang dihasilkan perusahaan.  
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Menurut Kotler dan Keller (2016) pemasaran adalah tentang mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, salah satu definisi terbaik dari pemasaran adalah 

memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Selain itu, pemasaran merupakan suatu 

kegiatan untuk menawarkan barang atau jasa oleh individual atau suatu kelompok yang 

ditujukan untuk kepuasan konsumen agar setia dan menjadi konsumen tetap melalui kegiatan 

yang berhubungan dengan pembuatan suatu produk, penetapan harga, promosi, 

pendistribusian produk, sehingga mencapai target yang diharapkan. 

Marketing Mix (Bauran Pemasaran) 

Untuk menentukan strategi dan bauran pemasaran terbaik perusahaan melibatkan 

analisis, perencanaan, implementasi dan kendali pemasaran. Kotler dan Keller (2016) 

menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah mencakup taktik dan program yang mendukung 

strategi komunikasi produk (product), harga (price), distribusi (place), dan pemasaran 

(promotion). Sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan 

yakni people (orang), physical evidence (fasilitas fisik), dan process (proses), sehingga 

dikenal dengan istilah 7P maka dapat disimpulkan bauran pemasaran jasa yaitu product, 

price, place, promotion, people, physical evidence, and process. 

Ketujuh bauran pemasaran memiliki pengaruh yang saling terhubung satu sama lain, 

sehingga semua bauran pemasaran sangat penting dalam strategi pemasaran untuk 

menghasilkan keberhasilan dalam pemasaran. 

Produk (Product) 

Menurut Kotler & Amstrong (2015), produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan termasuk barang, 

jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Konsep 

produk bertujuan untuk mengusulkan agar konsumen menyukai produk yang menawarkan 

kualitas, performa atau inovasi yang paling baik (Kotler dan Keller, 2016). 

Menurut Kotler dan Keller (2016) produk memiliki 5 tingkatan, yaitu : 

1. Manfaat inti : Layanan atau manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan dikonsunsumsi oleh 

pelanggan, atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. 

2. Produk dasar : Pemasar harus dapat mengubah manfaat inti menjadi produk pasar. 

3. Produk yang diharapkan : Sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan 

pembeli ketika membeli suatu produk. 
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4. Produk pelengkap : Pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi pelanggan 

harapan. 

5. Produk potensial : Yang mencakup semua kemungkinan penambahan dan transformasi 

produk atau penawaran mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.  

 Menurut Zeithaml, et.al (2009) meyebutkan bahwa indikator di dalam produk 

meliputi : 

a. Physical Good Features (Lulusan Masa Depan) 

b. Quality level (Tingkatan Kualitas) 

c. Aktivitas Ekstrakurikuler  

Harga (Price) 

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah 

dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa tersebut (Kotler dan Keller, 2016). Penetapan harga sangat mempengaruhi 

keputusan konsumen dan kuantitas produk yang akan dijual terhadap konsumen. Selain itu, 

penetapan harga mempengaruhi pendapatan secara penuh dan keseluruhan biaya, maka perlu 

strategi dalam menetapkan harga. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) menjelaskan ada empat ukuran atau indikator 

yang mencirikan harga, yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, 

kesesuaian harga dengan manfaat, dan harga sesuai kemampuan atau daya beli. Di bawah ini 

penjelasan empat ukuran harga, yaitu:  

1. Keterjangkauan harga.  

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Produk 

biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan harganya juga berbeda dari termurah 

sampai termahal.  

2. Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga.  

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk lainnya. Dalam hal 

ini mahal murahnya harga suatu produk sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat 

akan membeli produk tersebut.  

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk.  

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen yang sering memilih 

harga yang lebih tinggi diantara dua barang karena mereka melihat adanya perbedaan 

kualitas.  



7  

4. Kesesuaian harga dengan manfaat. 

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar 

atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya.  

Menurut Zeithaml, et.al (2007) harga/tarif merupakan sejumlah uang yang harus 

dikeluarkan konsumen untuk memperoleh produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 

Adapun indikator harga menurut Zeithaml yaitu : 

a. Fleksibilitas 

b. Tingkat harga 

c. Diskon 

d. Variasi Harga 

Promosi (Promotion) 

Menurut Kotler dan Keller (2016) promosi merupakan aktivitas yang 

mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk 

membelinya. Adapun di dalam promosi memiliki alat-alat atau indikator yang digunakan oleh 

perusahaan yang disebut sebagai bauran promosi. Menurut Kotler dan Keller (2016) 

pengertian masing-masing alat promosi atau indikator tersebut antara lain : 

1. Advertising (Periklanan). Setiap dibayar dari presentasi nonpersonal dan promosi ide, 

barang atau jasa oleh sponsor yang teridentifikasi melalui media koran dan majalah, 

media penyiaran, media jaringan, media elektronik, dan media display. 

2. Sales Promotion (Promosi Penjualan). Promosi penjualan merupakan unsur utama dalam 

kampanye pemasaran yang merupakan kumpulan alat-alat intensif yang sebagian besar 

berjangka pendek dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu 

dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pelanggan.  

3. Event and Experiencess (Acara dan Pengalaman). Kegiatan dan program yang disponsori 

perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang 

berhubungan dengan merek terntetu.  

4. Online and Social Media Marketing (pemasaran online dan media sosial). Media sosial 

merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video 

antara satu sama lain dan dengan perusahaan ataupun sebaliknya.  

5. Public Relation and publicity (Hubungan masyarakat dan publisitas). Hubungan 

masyarakat meliputi berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau 

melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya.  
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6. Direct Marketing and database (Pemasaran langsung). Munculnya basis data telah 

memberikan kesempatan kepada pemasar untuk belajar lebih banyak lagi tentang 

konsumen. 

7. Mobile Marketing (Pemasaran mobile). Mobile marketing adalah peluasan dari istilah 

internet marketing yang sangat tergantung dalam bentuk marketing yang meminta 

persetujuan dari pengguna.  

8. Personal Selling (penjualan personal). Penjualan perorangan adalah komunikasi langsung 

(tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk 

atau jasa kepada calon konsumen dan membentuk pemahaman calon konsumen tersebut 

terhadap produk atau jasa.  

 Zeithaml, et.al (2009) menyebutkan ada 6 indikator kelompok sebagai berikut : 

a. Penjual pribadi 

b. Periklanan penjualan 

c. Promosi penjualan  

d. Publisitas  

e. Internet  

f. Promosiblend 

Tempat (Place) 

Kotler dan Amstrong (2017) menyatakan lokasi termasuk kegiatan-kegiatan 

perusahaan yang menjadikan produknya tersedia bagi target pasar sasaran. Lokasi merupakan 

tempat dimana perusahaan itu bermarkas dan melakukan operasionalnya. Tempat di dalam 

bauran pemasaran bisa juga dikatakan sebagai distribusi pada sebuah bisnis perusahaan. 

Menurut Zethaml, et.al (2006) mengungkapkan bahwa tempat pelayanan adalah berbagai 

kegiatan yang dilakukan perusahaan agar produk/jasa dapat diperoleh dan tersedia bagi 

sasaran pelanggan. Adapun indikator dari tempat menurut Zeithaml yaitu : 

a. Tipe saluran 

b. Jangkauan 

c. Lokasi outlet 

d. Pengangkutan 

e. Penyimpanan 

Orang (People) 

Orang (People) yaitu seleksi, pelatihan, dan  pemotivasian karyawan yang nantinya 
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dapat digunakan sebagai pembedaan perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Bagi 

sebagain besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam bauran pemasaran. Oleh karena itu 

perusahaan harus meningkatkan kualitas setiap karyawan melalui metode-metode rekrutmen, 

pelatihan serta penilaian kinerja karyawan untuk memastikan keberhasilan penyampaian jasa 

kepada para konsumen.  

Lupiyoadi dan Amdani (2008) menyatakan bahwa ada empat kriteria peranan atas 

pengaruh dari aspek people yang mempengaruhi konsumen, batasan yang diberikan yaitu: 

1. Contractor, orang disini berinteraksi dengan konsumen dalam frekuensi yang cukup besar 

dan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. 

2. Modifier, orang disini tidak secara langsung mempengaruhi konsumen tetapi cukup sering 

berhubungan dengan konsumen. 

3. Influencer, orang disini mempengaruhi konsumen dalam keputusan untuk membeli tetapi 

tidak secara langsung kontak dengan konsumen. 

4. Insolateds, orang disini tidak secara langsung ikut serta dalam bauran pemasaran dan juga 

tidak sering bertemu dengan konsumen. 

Bukti Fisik (Physical Evidence) 

Bukti Fisik (Physical Evidence) yaitu bukti yang dimiliki oleh penyedia jasa yang 

ditujukkan kepada konsumen. Bukti fisik merupakan wujud nyata yang ditawarkan kepada 

pelanggan. Sebenarnya tidak ada atribut fisik untuk layanan, sehingga konsumen cenderung 

mengandalkan isyarat material. Indikator menurut Zeithaml, et.al (2012) bahwa bukti fisik 

jasa pendidikan dibagi menjadi lima antara lain : 

1. Perancangan fasilitas (Faicility Design). Meliputi penentuan kapasitas jasa pendidikan, 

lokasi jasa pendidikan, dan tata letak fasilitas pendidikan. 

2. Peralatan (Equipment). Perangkat yang digunakan untuk mencapai kualitas jasa 

pendidikan seperti perkakas kegiatan, perabotan kantor, instrumen, mesin dan 

perangkatnya. 

3. Petunjuk (Signage). Adalah gambar visual untuk menyajikan informasi kepada khalayak 

umum. Contohnya petunjuk arah untuk ke ruangan. 

4. Seragam (Employee Dress). Pakaian standar yang digunakan keseharian orang-orang 

didalamnya ketika terlibat suatuaktivitas. 

5. Bentuk berwujud lainnya (Other Tangible). Dapat berwujud laporan ataupun kartu nama 

yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada khalayak. 
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Proses (Process) 

Proses (Process) menurut Zeithaml, et.al (2009) adalah semua prosedur aktual, 

mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini 

memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama 

dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan senang merasakan sistem 

penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa itu sendiri. Menurut Zeithaml, et.al (2000) memiliki 

indikator proses jasa diantaranya : 

1. Flow of activities (alur aktivitas) 

Merencanakan alur aktivitas yang baik maupun sistem pelayanan. Pemasaran pelayanan 

bergantung pada pertemuan dugaan sebelum penjualan dari konsumen mengenai 

bagaimana masalah. 

2. Customer involment (keterlibatan dengan pelanggan) 

Keterlibatan dengan pelanggan merupakan interaksi antara karyawan dan pelanggan jasa 

pada proses dan pengembangan jasa. 

Bimbingan Belajar Ruang Guru 

Bimbingan belajar online adalah salah satu terobosan yang menarik dan sangat 

fleksibel karena anak bisa belajar secara online dan tidak perlu bertatap muka. Bimbingan 

belajar ini sangat efektif untuk anak-anak yang memiliki banyak kegiatan namun tetap ingin 

mendapatkan bimbingan dalam belajar. Saat ini banyak sekali bimbingan belajar berbasis 

online diantaranya adalah Ruangguru. Ruangguru merupakan perusahaan startup yang 

berbasis teknologi lokal yang berfokus dalam penyediaan jasa pendidikan dan konten belajar 

yang berkualitas. Sejak dirilis pada April 2014, Ruanguru telah menjadi wadah lebih dari 

20.000 pengajar privat yang terdiri dari guru yang berpengalaman, mahasiswa berprestasi, 

serta kaum profesional dengan rekam jejak terpercaya. Bimbingan berbasis online yang saat 

ini memiliki peringkat teratas di Indonesia termasuk daerah Kabupaten Bogor. Solusi 

terlengkap dalam satu aplikasi yang telah dipercaya oleh lebih dari 15.000.000 pelajar dan 

lebih dari 300.000 guru di Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu tentang suatu objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (Sugiyono, 

2017). Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bauran pemasaran pada 
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aplikasi bimbingan belajar Ruangguru oleh siswa/siswi atau orang tua yang ada di Kabupaten 

Bogor. Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh 

(Arikunto,2010). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa/siswi yang berlangganan 

Ruangguru yang ada di Kabupaten Bogor sebanyak 3 orang. 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan 

dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijaring dengan metode 

yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan 

jawaban yang alamiah.  

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset 

untuk mengumpulkan data. Menurut Moleong (2014) mengungkapkan bahwa sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, selebihnya adalah kata tambahan seperti 

dokumentasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer.  

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui 

wawancara dan observasi terhadap narasumber. Peneliti menggunakan data primer untuk 

mendapatkan informasi langsung tentang bauran pemasaran jasa pada aplikasi bimbingan belajar 

Ruangguru di Kabupaten Bogor. Pencatatan sumber data ini melalui wawancara dan pengamatan serta 

merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengarkan dan bertanya.  

Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan pada peneliti adalah teknik analisis interaktif. Teknik analisis 

interaktif adalah teknik analisis yang menghubungkan antara hasil yang diperoleh pada 

penelitian dengan teori yang ada, sehingga menghasilkan kesimpulan. Menurut Miles dan 

Huberman (2009) menyebutkan model analisis interaktif antara lain : 

1. Pengumpulan Data 

2. Reduksi Data 

3. Penyajian Data 

4. Penarikan Kesimpulan 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk 

menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak 
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ilmiah, juga merupakan sumber yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh penelitian kualitatif 

(Moleong, 2007). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang 

diperoleh.   

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik membercheck. Teknik 

membercheck adalah teknik untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai 

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar 

informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa 

yang dimaksud sumber data. Alasan menggunakan teknik ini adalah peneliti ingin 

mendapatkan dan membandingkan hasil data yang diberikan oleh pemberi data (pegawai 

ruangguru) dengan sumber data responden (pelanggan ruanggguru), sehingga ketika hasil 

perbandingan data tersebut valid dan sesuai maka data tersebut dikatakan absah datanya. 

Tabel 1.1 
Blueprint Marketing Mix (Bauran Pemasaran) 

 
Aspek Informasi yang dibutuhkan Indikator Sumber 
Produk Pada bagian ini yang ingin 

digali adalah sejauh mana 
siswa/siswi untuk memilih 
bimbingan belajar ruangguru 
berdasarkan produk yang 
ditawarkan Ruangguru 

1. Lulusan masa depan atau yang 
berkompeten 

2. Tingkatan kualitas 

Zeithaml 

Harga Pada bagian ini yang ingin 
digali adalah sejauh mana 
siswa/siswi memilih bimbingan 
belajar ruangguru berdasarkan 
harga yang tentukan ruangguru 

1. Kesesuain harga dengan 
kualitas produk 

2. Diskon  

Kotler dan 
Amstrong 
Zeithaml 

Promosi Pada bagian ini yang ingin 
digali adalah sejauh mana 
siswa/siswi memilih bimbingan 
belajar ruangguru berdasarkan 
promosi yang ditawarkan 
ruangguru 

1. Promosi melalui penjualan 
pribadi 

2. Promosi melalui periklanan 
3. Promosi melalui internet  

Zeithaml 
Kotler dan 

Keller 

Orang Pada bagian ini yang ingin digali 
adalah sejauh mana siswa/siswi 
berdasarkan interaksi yang 
dilakukan ruangguru 

Contractor (interaksi tim 
ruangguru dengan penggunanya) 

Lupiyoadi 

Proses Pada bagian ini yang digali 
adalah sejauh mana siswa/siswi 
melakukan proses permasalahan 
hingga menggunakan ruangguru 

Alur aktivitas yang dilakukan   Zeitaml 
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PEMBAHASAN 
Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dilakukan 

analisis data terhadap marketing mix (Bauran Pemasaran) jasa pada bimbingan belajar 

Ruangguru. Adapun hasil penelitian yang didapatkan karena peneliti menggunakan teknik 

membercheck maka peneliti membandingkan dan melihat kembali hasil wawancara dengan 

narasumber pegawai Ruangguru dan narasumber pengguna Ruangguru. 

1. Produk (Product) 

Pada bauran produk terdapat dua indikator yaitu lulusan masa depan yang kompeten 

dan kualitas produk Ruangguru, berdasarkan hasil wawancara narasumber pegawai 

Ruangguru dapat diartikan bahwa Ruangguru memberikan pengaruh pada prestasi hasil 

belajar siswa/siswi. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawanacara peneliti dengan 

narasumber pegawai Ruangguru bahwa berdasarkan survey, Ruangguru berpengaruh 

terhadap prestasi seperti siswa/siswi yang tadinya memiliki peringkat 10, setelah 

menggunakan bimbingan Ruangguru peringkat mereka menjadi masuk 3 besar, hal tersebut 

karena pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami sehingga berpengaruh pada 

prestasi siswa/siswi tersebut. 

Adapun berdasarkan hasil wawanacara peneliti dengan siswa/siswi pengguna 

Ruangguru, dapat diartikan bahwa Ruangguru berpengaruh terhadap pembelajaran. Hal ini 

didasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan siswa/siswi pengguna Ruangguru yang 

mengatakan bahwa pembelajarannya mudah dimengerti, melalui video sangat mudah 

dipahami materi, bisa diulang-ulang pembelajarannya serta pada akhirnya berpengaruh pada 

nilai-nilai raport mereka. 

Pada pertanyaan kedua yaitu tentang tingkatan kualitas yang ada pada produk 

Ruangguru. Berdasarakan hasil wawancara peneliti dengan narasumber pegawai Ruangguru 

dapat disimpulkan bahwa tingkatan kualitas yang ada pada bimbingan Ruangguru baik, hal 

tersebut berdasarkan pada hasil wawancara pegawai Ruangguru yang mengatakan bahwa 

pada bimbingan Ruangguru terhadap berbagai paket yang bisa digunakan siswa/siswi untuk 

belajar dan sesuai kebutuhan mana yang bisa dipilih. Dari berbagai paket tersebut dilengkapi 

dengan fasilitas yang menarik seperti video pembelajaran dan didampingi oleh tutor. Adapun 

hasil analisis narasumber pengguna Ruangguru dapat disimpulkan bahwa Ruangguru tersedia 
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berbagai pilihan paket pembelajaran yang mudah dipahami selain itu pembelajaran yang 

menarik dengan belajar bisa kapan dan dimana saja. 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bauran jasa 

pada produk Ruangguru sudah baik dan bagus serta dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan pengguna bimbingan belajar Ruangguru. 

2. Harga (Price) 

Pada bauran harga terdapat dua indikator yaitu kesesuaian harga dengan kualitas 

produk dan diskon. Berdasarkan hasil analisis data dari narasumber pegawai Ruangguru, 

dapat disimpulkan bahwa harga dan kualitas Ruangguru sebanding untuk menunjang belajar. 

Hal ini didasarkan pada hasil wawancara peneliti bahwa kualitas yang ada pada Ruangguru 

sebanding dengan harganya, selain itu kualitasnya yang lengkap dan materinya yang mudah 

dipahami oleh siswa-siswi pengguna Ruangguru. Adapun hasil analisis data pada narasumber 

pengguna Ruangguru dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang ada pada Ruangguru sudah 

baik, hal ini di dasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber pengguna Ruangguru 

yang mengatakan bahwa kualitas Ruangguru sudah baik dan sesuai, selain itu harganya 

murah dan materi yang disampikan sama dengan materi di sekolah. 

Pada indikator diskon, hasil analisis data narasumber pegawai Ruangguru dapat 

disimpulkan bahwa terdapat diskon dari tim Ruangguru dan media sosial, serta dapat 

dibuktikan dengan hasil wawancara bahwa diskon bisa didapatkan dari televisi, iklan, media 

sosial dan pegawai Ruangguru. Sedangkan hasil analisis data narasumber siswa/siswi 

pengguna Ruangguru dapat disimpulkan bahwa terdapat diskon dari pegawai Ruangguru, 

serta dibuktikan dengan hasil wawancara bahwa diskon tersebut didapatkan dari pegawai 

Ruangguru saat melakukan kunjungan ke sekolah mereka sehingga bisa mendapatkan diskon 

yang cukup besar. 

Berdasarakan hasil analisis data narasumber pegawai Ruangguru dan pengguna 

Ruangguru serta dari hasil perbandingan keduanya maka dapat disimpulkan bahwa bauran 

harga pada aplikasi bimbingan belajar Ruangguru sudah baik dan sesuai antara harga yang 

dikeluarkan dengan kualitas produk serta terdapat diskon saat melakukan pendaftaran 

Ruangguru.  

3. Promosi (Promotion) 

Pada bauran promosi terdapat tiga indikator yaitu penjualan pribadi, periklanan,dan 

internet. Berdasarkan hasil analisis data dari narasumber pegawai Ruangguru, dapat 
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disimpulkan bahwa penjualan pribadi yang dilakukan oleh pegawai Ruangguru yaitupromosi 

dengan School Visit/kunjungan sekolah.Hal ini didasarkan pada hasil wawancara peneliti 

bahwa proses penjualan pribadi dari pegawai Ruangguru berupa school visit yang dimana 

pegawai Ruangguru dengan pihak sekolah melakukan kesepakatan untuk saling kerja sama 

berupa konseling yang diberikan kepada siswa/siswi terkait kendala belajar dan juga 

memberikan motivasi serta informasi Ruangguru. Adapun hasil analisis data pada narasumber 

pengguna Ruangguru dapat disimpulkan bahwa terdapat kunjungan atau promosi dari Tim 

Ruangguru yang datang kesekolah.Hal ini didasarkan pada hasil wawancara peneliti, bahwa 

siswa-siswi pengguna Ruangguru mendapatkan informasi terkait Ruangguru pada saat tim 

Ruangguru melakukan kunjungan ke sekolah.  

Pada indikator periklanan, hasil analisis data narasumber pegawai Ruangguru dapat 

disimpulkan bahwa Ruangguru melakukan promosi melalui televisi dan iklan. Hal ini 

didasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan pegawai Ruangguru yang mengatakan 

bahwa promosi sering dilakukan oleh tim Ruangguru melalui periklanan di televisi, sehingga 

hal tersebut menjadi promosi yang mudah dilihat oleh masyarakat agar mau menggunakan 

Ruangguru. Adapun hasil analisi data narasumber pengguna Ruangguru dapat disimpulkan 

bahwa mereka mengetahui promosi iklan di televisi.     

Pada indikator terakhir yaitu indikator internet, hasil analisis data narasumber pegawai 

Ruangguru dapat disimpulkan bahwa promosi melalui internet atau media sosial sudah 

dilakukan oleh Ruangguru, hal ini didasarkan pada hasil wawancara peneliti pegawai 

Ruangguru yang mengatakan bahwa promosi sering dilakukan di media sosial, baik di 

instagram, youtube dan media sosial lainnya. Promosi yang dilakukan di media sosial berupa 

informasi seputar pendidikan hingga diskon bimbingan belajar Ruangguru. Sedangkan hasil 

analisis data narasumber pengguna Ruangguru dapat disimpulkan bahwa respon dan 

pengetahuan tentang promosi Ruangguru melalui media sosial tidak semua narasumber 

mengetahuinya, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan pengguna Ruangguru 

bahwa promosi dari media sosial sudah dirassakan akan tetapi tidak semua narasumber 

mengathui promosi dari media sosial tersebut, dengan  alasan penggunaan media sosial tidak 

secara intens sehingga kurang mengetahuiinformasi Ruangguru di media sosial. Maka dari 

hal tersebut perlu adanya peningkatan ide maupun konsistensi, agar informasi Ruangguru di 

media sosial mampu tersampaikan secara menyeluruh kepada siswa-siswi. 

Berdasarakan hasil analisis data narasumber pegawai Ruangguru dan pengguna 
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Ruangguru serta dari hasil perbandingan keduanya maka dapat disimpulkan bahwa bauran 

promosi pada aplikasi bimbingan belajar Ruangguru cukup baik, akan tetapi ada hal yang 

perlu ditingkatkan seperti promosi melalui media sosial dan juga harus menampilkan acara 

Ruangguru yang memberikan keunikan tersendiri sehingga siswa-siswi menjadi lebih tertarik 

untuk mengikuit acara Ruangguru di televisi.  

4. Orang (People) 

Pada bauran orang (people) terdapat satu indikator yaitu contractor atau sebuah 

interaksi antara pegawai Ruangguru dengan siswa-siswi dalam mengajak untuk daftar di 

bimbingan belajar Ruangguru. Berdasarkan hasil analisis data dari narasumber pegawai 

Ruangguru, dapat disimpulkan bahwa interaksi dilakukan secara langsung dan media sosial 

whatssapp. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai Ruangguru bahwaInteraksi 

yang dilakukan oleh pegawai Ruangguru diawali dengan pendekatan secara langsung ketika 

melakukan kunjungan sekolah atau school visit. Interaksi yang dilakukan berupa motivasi 

belajar hingga sampai pembahasan kendala belajar dan solusi belajar. Setelah itu dilanjutkan 

melalui media sosial dalam interaksi untuk mengajak mengikuti bimbingan belajar 

Ruangguru. Adapun hasil analisis data pada narasumber pengguna Ruangguru dapat 

disimpulkan bahwainteraksi yang dilakukan secara langsung dan melalui media sosial seperti 

whatssapp. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara peneliti bahwa pengguna Ruangguru 

yang mendapatkan interaski awalnya setelah tim Ruangguru melakukan kunjungan pada 

sekolah mereka kemudian dilanjutkan dengan interaksi melalui whatsapp untuk mendapatkan 

informasi terkait bimbingan belajar Ruangguru. 

Berdasarakan hasil analisis data narasumber pegawai Ruangguru dan pengguna 

Ruangguru serta dari hasil perbandingan keduanya maka dapat disimpulkan bahwa bauran 

orang pada aplikasi bimbingan belajar Ruangguru sudah bagus dan cukup efektif. Hal ini 

dikarenakan interaksinya dilakukan secara bertahap dan tidak terfokus pada satu interaksi, 

melainkan dua interaksi dan juga adanya pendekatan mulai dari memotivasi belajar hingga 

memberikan solusi dalam kendala yang dialami oleh siswa-siswi.  

5. Proses (Proscess) 

Pada bauran proses terdapat satu indikator yaitu alur aktivitas. Alur aktivitas yang 

dibahas merupakan dari awal muncul kebutuhan untuk belajar hingga memutuskan belajar di 

bimbingan belajar Ruangguru dengan bantuan dari pegawai Ruangguru atau melakukan 

pendaftaran sendiri. Berdasarkan hasil analisis data dari narasumber pegawai Ruangguru, 
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dapat disimpulkan bahwaproses yang dilakukan oleh pegawai Ruangguru diawali dengan tim 

Ruangguru yang melakukan kunjunganke sekolah untuk memberikan mootivasi belajar, 

memberikan solusi dan informasi terkait Ruangguru. Setelah itu siswa-siswi diberikan 

informasi lanjutan melalui whatsapp untuk memberikan informasi terkait Ruangguru, dari 

komunikasi tersebut siswa-siswi bisa melakukan pendaftaran Ruangguru Pendaftaran bisa 

dilakukan dengan sendiri maupun dibantu oleh pegawai Ruangguru. Alur pendaftarannya 

mulai dari mendownload aplikasi Ruangguru, membuat akun dengan menggunakan data diri, 

hingga melakukan pembelian sesuai dengan paket yang diinginkan. Sedangkan hasil analisis 

data pada narasumber pengguna Ruangguru dapat disimpulkan bahwaalasan siswa-siswi 

mengikuti bimbingan belajar Ruangguru memiliki alasan yang berbeda-beda. Mulai dari 

persiapan untuk menghadapi ujian, alasan agar  tetap bisa fokus belajar, karena kesibukan 

kegiatan sekolah, hingga karena biayanya bimbingan belajar yang cukup mahal, sehingga dari 

berbagai alasan tersebut menjadikan siswa-siswi memilih untuk mengikuti bimbingan belajar 

denga biayan yang sesuai dengan kondisi keluarga. Sedangkan untuk pendaftaran bimbingan 

belajar Ruangguru dilakukan dengan melalui bantuan dari pegawai Ruangguru.  

Berdasarakan hasil analisis data narasumber pegawai Ruangguru dan pengguna Ruangguru serta 

dari hasil perbandingan keduanya maka dapat disimpulkan bahwa bauran proses pada aplikasi 

bimbingan belajar Ruangguru sudah baik. Hal ini didasarkan pada pegawai Ruangguru mampu 

memberikan bantuan untuk melakukan pendaftaran di Ruangguru dan memberikan bantuan berupa 

solusi-solusi dari setiap kendala belajar siswa-siswi ataupun alasan yang dialami setiap siswa-siswi. 

Pada hasil penelitian terkait Physical Evidence dan Place , peneliti tidak menemukan 

bauran jasa Physical Evidence dan bauran jasa Place. Hal tersebut karena bimbingan belajar 

Ruangguru melalui media aplikasi tidak menunjukkan adanya bukti fisik karena hanya berupa 

aplikasi, selain itu bauran place tidak peneliti temukan karena bimbingan belajar via aplikasi 

tidak ada tempat yang digunakan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Ruangguru adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pendidikan dan 

termasuk perusahaan bidang jasa. Ruangguru menjual produk-produk paket belajar baik yang 

ruang belajar maupun ruang belajar plus. Paket yang ada di ruangguru memiliki kualitas yang 

sesuai dengan biaya dan fasilitasnya terdiri dari video animasi, latihan soal, rangkuman, mata 



18  

pelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah serta pembelajarannya yang bisa kapan saja 

dan dimana saja atau fleksibel. 

Penerapan prinsip-prinsip marketing mix (bauran pemasaran) jasa pada aplikasi 

bimbingan belajar ruangguru secara umum sudah berjalan baik. Bentuk bauran pemasaran 

pada produk (product) aplikasi bimbingan belajar Ruangguru melakukan inovasi terkait 

metode pembelajaran yang berkualitas bagus mulai dari video animasi, latihan soal, dan 

rangkuman serta hasil dari pembelajaran memberikan kepuasan pada siswa/siswi atau orang 

tua, kebijakan diskon atau potongan harga untuk penjualan melalui penawaran harga (price), 

melakukan kebijakan promosi (promotion) secara rutin baik melalui tatap muka secara 

langsung maupun melalui media sosial, melakukan interaksi secara pendekatan mendalam 

antara tim ruangguru dengan siswa-siswi atau pelanggan Ruangguru (people), serta 

melakukan pelayanan proses pendaftaran (process). Pada hasil penelitian, peneliti tidak 

menemukan bauran jasa Physical Evidence dan bauran jasa Place. Hal tersebut karena 

bimbingan belajar Ruangguru melalui media aplikasi tidak menunjukkan adanya bukti fisik 

karena hanya berupa aplikasi, selain itu bauran place tidak peneliti temukan karena 

bimbingan belajar via aplikasi tidak ada tempat yang digunakan. 

Saran 
Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian sesuai standar 

kebenaran ilmiah, maka peneliti memberikan saran kepada bimbingan belajar Ruangguru 

sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan promosi melalui kunjungan ke sekolah harus terus ditingkatkan, agar 

sosialisasinya merata dan siswa-siswi mengetahui tentang keunggulan-keunggulan produk 

ruangguru melalui sosialisasi secara langsung atau kunjungan sekolah. 

2. Selain dari penjualan pribadi yang dilakukan di sekolah-sekolah, bimbingan belajar 

ruangguru harus melakukan konsisten terhadap promosi di internet, agar semakin banyak 

siswa/siswi yang mengikuti promosi di media sosial. 

3. Penting sekiranya agar proses pendaftaran siswa-siswi yang akan berlangganan aplikasi 

bimbingan Ruangguru untuk dibantu pendaftarannya agar bisa mendapatkan manfaat dari 

aplikasi bimbingan belajar Ruangguru untuk menunjang belajar siswa-siswi pada masa 

pandemi ini. 

4. Dalam hal potongan harga/diskon harus tetap dipertahankan, bahkan diusahakan ditambahkan 

berupa hadiah untuk menarik peminat siswa/siswi untuk mengikuti bimbingan belajar 
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Ruangguru. Hal ini dilakukan karena menjadi salah satu faktor untuk menarik perhatian 

dengan adanya tambahan hadiah yang bisa diberikan kepada siswa/siswi atau orang tua. 

5. Dalam hal promosi, aka lebih baik apabila bimbingan Ruangguru melakukan promosi melalui 

acara seminar online atau webinar. Hal ini didasarkan dengan melihat kondisi Indonesia 

masih terus meningkat kasus covid-19. Selain itu juga, untuk menggantikan promosi daripada 

kunjungan ke sekolah-sekolah yang belum diperbolehkan sekolah di Indonesia dibuka 

kembali. 
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