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ABSTRAK 

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan dasar, membuat para orang tua 

berlomba-lomba mencari lembaga pendidikan yang berkualitas bagi putra-putrinya 

sehingga tercipta pula iklim kompetitif bagi lembaga-lembaga pendidikan dasar baik 

yang berstatus negeri maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh 

bauran pemasaran jasa yang meliputi produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, 

dan proses terhadap keputusan wali siswa dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wali siswa SD YPPK St. Petrus, Nabire 

dengan sampel sebanyak 180 orang responden yang anaknya duduk di kelas 1 hingga 3. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda 

untuk menguji pengaruh bauran pemasaran jasa yang signifikan baik secara simultan 

maupun parsial terhadap keputusan wali siswa dalam memilih SD YPPK St. Petrus, 

Nabire. Berdasarkan hasil pengujian statistik, menunjukkan bahwa bauran pemasaran 

jasa secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, produk, 

harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputuan pembelian, sedangkan variabel harga dan tempat secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Di antara variabel-

variabel tersebut, variabel promosi merupakan variabel yang dominan mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

Kata kunci :  pendidikan dasar, bauran pemasaran jasa, keputusan memillih sekolah 

dasar 
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ABSTRACT 

Increased participation of the population in basic education, make the parents trying to 

looking for quality educational institutions for their children so that also create a 

competitive climate for basic education institutions both public and private status. This 

study aimed to assess the influence of service marketing mix (product, price, place, 

promotion, people, physical evidence and process) to the parent’s decision in choosing 

St.Peter Elementary School in Nabire. The population in this study are all parent of St. 

Peter Elementary School students in Nabire with a sample of 180 respondents whose 

their children is in grade 1 to 3. The analysis technique is descriptive analysis and 

multiple linear regression analysis to examine the effect of the service marketing mix 

either simultaneously or partially to the parent’s decision in choosing St. Peter 

Elementary School in Nabire. Based on the results of statistical tests, showed that the 

variables of product, price, place, promotion, people, physical evidence and process 

simultaneously influence the parent’s decision. Additionally, variable of product, 

promotion, people, physical evidence and process partially significantly affect on 

parent’s decision, while the variable of price and place partially no significantly affect 

on parent’s decision. Variable of promotion is a dominant variable that affecting 

parent’s decision. 

Keywords : basic education, service marketing mix, parent’s decision choosing 

elementary school 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan manusia. Melalui 

pendidikan, kepribadian dan pemahaman akan ilmu pengetahuan terbentuk. Engkoswara 

dan Komariah (2010) mengatakan bahwa pendidikan menjadi investasi yang 

memberikan keuntungan sosial dan pribadi yang menjadikan bangsa bermartabat dan 

individunya menjadi manusia yang memiliki derajat. Arnoldi Zainal (2013) berpendapat 

bahwa pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan 

faktor pendukung yang memegang peranan penting di seluruh sektor kehidupan, sebab 

kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan. 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah dijelaskan bahwa 

tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 



 
 

 
 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap 

dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Haryanto, 

2015). Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan perundang-undangan (UU) yang 

mengatur sistem pendidikan nasional. Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”  

 

Hak anak-anak Indonesia dalam memperoleh pendidikan dipandang sebagai hak 

utama anak. Hak anak ini tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Lebih lanjut dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap anak 

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.” Ini berarti setiap 

orang tua wajib memperhatikan dan mengupayakan pendidikan bagi anak-anak mereka. 

Sekolah dasar (SD) sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan 

dasar, jelas memegang peranan penting dalam pembangunan wawasan anak bangsa 

(Septi Andryana, 2009:1). SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di 

Indonesia dimana lulusan SD dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat (Kemdiknas, 2012). UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan dasar sebagai jenjang 

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 

 Kualitas pendidikan dasar di Indonesia dapat dilihat salah satunya dari besarnya 

daya serap sistem pendidikan dasar terhadap penduduk usia sekolah dasar yang diukur 

melalui Angka Partisipasi Murni (APM) dalam pendidikan dasar (BPS, 2016). Tabel 1 

memperlihatkan persentase APM dalam pendidikan dasar di Indonesia yang terus 

meningkat dari tahun ketahun. 

 



 
 

 
 

Tabel 1. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Indonesia dalam 
Pendidikan SD/MI/Paket A Tahun 2009-2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

94,37 % 94,76% 91,07% 92,54% 95,59% 

   Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
 

 Pendidikan dasar di Indonesia dapat dikelompokkan berupa SD, MI (Madrasah 

Ibtidaiyah), dan Kejar Paket A. APM penduduk Indonesia dalam pendidikan dasar pada 

tahun 2010 sebesar 94,76 persen meningkat 0,39 persen dari tahun 2009. Penurunan 

persentase APM pada tahun 2011 menjadi 91,07 persen lebih disebabkan pada 

perbedaan metodologi penghitungan estimasi dimana pada tahun 2010 penghitungan 

inflate tidak didasarkan pada kelompok usia 5 tahunan, sedangkan pada tahun 2011, 

penghitungan inflate berdasarkan kelompok usia 5 tahunan dan dilakukan penghitungan 

secara triwulan. Pada tahun 2012, persentase APM meningkat 1,47 persen dari tahun 

2011 menjadi 92,54 persen. Dan pada tahun 2013, persentase APM meningkat 3,05 

persen menjadi 95,59 persen. Peningkatan persentase APM dalam pendidikan dasar ini 

menandakan bahwa setiap tahunnya semakin banyak penduduk usia sekolah di 

Indonesia yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dasar, atau dengan kata 

lain jumlah anak usia sekolah yang dapat bersekolah baik di SD, MI, maupun Paket A 

di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamma Ahmed dan Sahar Amjad Sheikh 

(2014) menunjukkan bahwa kualitas sekolah yang meliputi dimensi kualitas 

infrastruktur, kualitas pengajaran, dan kualitas tenaga pengajar; biaya pendidikan; dan 

aksesbilitas sekolah berpengaruh pada keputusan wali siswa memilih sekolah. Hasil 

penelitian lainnya oleh Elisabeth Koes Soedijati dan Sri Astuti Pratminingsih (2011) 

menunjukkan bauran pemasaran jasa memiliki hubungan yang signifikan dan positif 

terhadap keputusan konsumen jasa pendidikan. Sedangkan penelitian oleh Sefnedi 

(2014) menunjukkan bahwa hanya variabel produk, promosi, tempat, orang, dan proses 

dalam bauran pemasaran jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

konsumen jasa pendidikan. Hasil penelitian Zainuri bin Dahari dan Mohd Sabri bin Ya 

(2011) menunjukkan bahwa faktor pendidikan bahasa Inggris dan agama (variabel 

produk), keamanan (variabel orang), mutu pengajaran (variabel proses), dan kebersihan 

(variabel bukti fisik) berpengaruh positif terhadap keputusan orang tua siswa dalam 



 
 

 
 

memilih sekolah. Hasil penelitian lainnya oleh Yi Hsu dan Chen Yuan-fang (2013) 

menunjukkan bahwa faktor kegiatan kurikuler dan spesialisasi sekolah (variabel 

produk), lokasi dan transportasi (variabel tempat), gedung dan fasilitas (variabel bukti 

fisik), dan lingkungan pendidikan (variabel proses) berpengaruh positif terhadap 

keputusan orang tua memilih sekolah. Sedangkan pada penelitian oleh Arnoldi Zainal 

(2013) menunjukkan bahwa faktor kualitas sekolah secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan orang tua dalam memilih sekolah. Penelitian lainnya oleh 

I Dewa Ayu Juli Artini, I Ketut Kirya, dan I Wayan Suwendra (2014) menunjukkan 

bahwa variabel produk, harga, promosi, orang, dan proses bersama faktor eksternal 

lainnya berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen jasa pendidikan. Berdasarkan 

beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum bauran 

pemasaran jasa dapat mempengaruhi keputusan calon konsumen dalam memilih suatu 

lembaga pendidikan. 

 Dengan semakin kompetitifnya lembaga-lembaga pendidikan dasar di Indonesia 

maka berimbas semakin banyak pula pilihan sekolah yang ada. Namun, dengan 

banyaknya pilihan dan adanya keterbatasan-keterbatasan dari para orang tua, maka tidak 

heran apabila banyak orang tua yang bingung dalam memilih lembaga pendidikan dasar 

yang tepat untuk putra-putrinya. Untuk itu, lembaga pendidikan dasar dituntut dapat 

menggunakan dan mengembangkan usahanya dengan berbagai cara pemasaran yang 

strategis melalui kemampuan mengenali target pasar yang menjadi konsumen lembaga 

pendidikan dasar (Nur Hadi dan Saino, 2015). Kualitas lembaga pendidikan memang 

penting dalam mempengaruhi penilaian orang tua. Tetap para orang tua tidak boleh 

melupakan faktor-faktor lainnya seperti antara lain faktor keamanan, lokasi dan 

lingkungan sekolah (Rani Septhevian, 2014). 

Dalam strategi pemasaran khususnya dari internal sekolah, perlu diperhatikan 

bagaimana penerapan bauran pemasaran jasa dalam bidang pendidikan dasar. Pertama, 

merancang produk-produk jasa pendidikan yang sesuai dengan visi misi serta 

karakteristik sekolah. Ada nilai tambah yang dapat menjadi daya tawar bagi para calon 

konsumen. Sebagai contoh apabila karakteristik sekolah adalah sekolah berbasis agama, 

maka produk jasa pendidikan dalam hal ini penerapan ajaran agama melalui mata 

pelajaran agama maupun perilaku beragama menjadi nilai tambah bagi sekolah tersebut. 

Kedua, menentukan biaya pendidikan yang dibebankan kepada wali siswa harus sesuai 



 
 

 
 

dengan kebutuhan operasional penyelenggara pendidikan. Faktor biaya sejalan dengan 

mutu produk. Ketiga, menentukan lokasi sekolah perlu diperhatikan agar mudah diakses 

atau dijangkau oleh para siswa dan wali siswa. Lokasi sekolah yang mudah diakses 

tidak saja dengan kendaraan pribadi melainkan juga kendaraan umum, serta 

keterjangkauannya dengan fasilitas umum lainnya dapat menjadi pertimbangan wali 

siswa untuk memilih sekolah tersebut. Keempat, menentukan strategi promosi dan 

komunikasi yang baik antara lain untuk memelihara dan meningkatkan citra sekolah, 

membangun hubungan dengan wali siswa dan masyarakat sekitar, menarik para calon 

siswa, dan menyediakan informasi tentang penawaran dari program-program sekolah. 

Kelima, mengelola sumber daya manusia (SDM) yang memegang kendali utama 

jalannya proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan SDM yang baik akan 

memberikan kontribusi pada peningkatan mutu produk jasa pendidikan. Keenam, 

mengelola fasilitas fisik dengan baik. Pengelolaan fasilitas fisik yang baik akan 

memberikan rasa aman dan nyaman selama proses belajar mengajar dan kegiatan lain di 

dalam lingkungan sekolah. Ketujuh, menyelenggarakan proses pendidikan yang 

bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tentunya ditunjang oleh pengelolaan SDM 

yang baik sebagai penghantar atau pemberi produk-produk jasa pendidikan yang 

bermutu. 

 SD YPPK St. Petrus adalah sebuah sekolah dasar berbasis agama Katolik yang 

bernaung di bawah Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) yang secara 

khusus mengelola lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas 

berbasis agama Katolik di Provinsi Papua dan Papua Barat. SD yang didirikan pada 

tahun 1982 dan berlokasi di Jl. Ampera, Nabire, Provinsi Papua ini merupakan satu dari 

31 lembaga pendidikan dasar di Kecamatan Nabire baik yang berstatus negeri maupun 

swasta.  

Data yang didapat dari pihak sekolah, memperlihatkan adanya penurunan jumlah 

siswa baru pada tahun 2015/2016 yaitu sebesar 21 orang dari tahun sebelumnya yang 

mencapai 106 siswa. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi komite sekolah 

terutama dari sisi pemasaran jasa pendidikan sehingga diharapkan mampu 

menghasilkan langkah-langkah strategis dari komite sekolah untuk lebih meningkatkan 

kualitas sekolah agar dapat menjaring lebih banyak siswa. 



 
 

 
 

Penelitian ini dilakukan untuk menunjang aktivitas evaluasi tahunan komite 

sekolah untuk menemukan langkah-langkah strategis dari sudut pandang manajemen 

pemasaran melalui penerapan bauran pemasaran jasa pendidikan. Diharapkan hasil 

penelitian ini mampu mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat dijalankan 

oleh SD YPPK St. Petrus, Nabire agar menjadi daya tarik bagi masyarakat. Selain itu 

juga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan langkah-langkah 

strategis melalui implikasi manajerial. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas 

sekolah, tetapi agar SD YPPK St. Petrus, Nabire dapat terus unggul secara kompetitif.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif yang memiliki tujuan utama 

menguraikan sesuatu yang biasanya kerakteristik atau fungsi pasar. Metode penelitian 

berupa metode explanatory research yaitu menjelaskan hubungan antar variabel melalui 

pengujian hipotesis. Data diperoleh melalui hasil pengisian kuesioner yang disebar 

kepada 180 orang wali siswa dengan rincian masing-masing sebanyak 20 orang untuk 

total sembilan ruang kelas pada kelas 1 sampai 3. Dari 180 responden hanya 176 yang 

mengembalikan buku kuesioner tersebut. Jawaban responden diukur menggunakan 

skala likert 5 poin dan diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis 

menggunakan program SPSS yang mencakup uji normalitas, uji mulikolinearitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji regresi berganda, uji simultan, uji parsial, uji 

koefisien korelasi, dan uji koefisien determinasi. 

 

PEMBAHASAN 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dengan pendekatan uji korelasi Pearson-Correlation, item-item pertanyaan untuk 

setiap variabel memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000 (Sig < 0,05) 

sehingga variabel dinyatakan valid dan layak digunakansebagai alat pengumpulan data. 

Sedangkan melalui pendekatan Cronbach’s Alpha didapatkan nilai Cronbach’s Alpha 

masing-masing variabel sebesar 0,695 untuk produk; 0,719 untuk harga; 0,735 untuk 

tempat; 0,779 untuk promosi; 0,871 untuk orang; 0,850 untuk bukti fisik; 0,792 untuk 

proses; dan 0,639 untuk keputusan pembelian. Dengan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 

maka variabel dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk alat pengumpulan data. 



 
 

 
 

Uji Normalitas 

 Dengan pendekatan uji Kolmogorov-Smirnov One Sample Test, didapatkan nilai 

signifikansi residual sebesar 0,132 (Sig < 0,05) maka model regresi dinyatakan 

berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinearitas 

 Dari penghitungan melalui SPSS diperoleh hasil nilai VIF masing-masing 

varaibel bebas yaitu sebesar 1,444 untuk produk; 2,256 untuk harga, 1,225 untuk 

tempat; 2,448 untuk promosi; 1,805 untuk orang; 1,680 untuk bukti fisik; dan 1,531 

untuk proses. Dengan nilai VIF masing-masing variabel bebas yang di bawah 10 

menunjukkan model regresi dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

 

Uji Autokorelasi 

 Dengan pendekatan uji Durbin Watson diperoleh hasil nilai Durbin Watson (d) 

sebesar 1,879 dengan dL sebesar 1,671 dan dU sebesar 1,837 sehingga diperoleh kondisi 

dU<d<4-dU dan model regresi dinyatakan tidak terdapat gejala autokorelasi baik positif 

maupun negatif. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Dengan pendekatan uji Rank Spearman diperoleh hasil nilai signifikansi untuk 

masing-masing variabel bebas yaitu 0,241 untuk produk; 0,616 untuk harga; 0,534 

untuk tempat; 0,544 untuk promosi; 0,698 untuk orang; 0,815 untuk bukti fisik; dan 

0,955 untuk proses. Dengan nilai signifikansi masing-masing variabel bebas yang lebih 

besar dari 0,05 menunjukkan model regresi dinyatakan tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas. 

 

Uji Analisis Regresi Berganda 

 Model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + e 

 Melalui penghitungan regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
 
 



 
 

 
 

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients thitung Sig. Keterangan 

B Beta 

Konstanta (α) 0,404     

Produk 0,172 0,171 2,442 0,016 Signifikan 

Harga 0,029 0,034 0,385 0,700 Tidak signifikan 

Tempat 0,004 0,005 0,076 0,939 Tidak signifikan 

Promosi 0,211 0,237 2,598 0,010 Signifikan 

Orang 0,147 0,167 2,136 0,034 Signifikan 

Bukti Fisik 0,180 0,175 2,313 0,022 Signifikan 

Proses 0,157 0,146 2,024 0,045 Signifikan 

      

Model R R Square (R2) F Sig  

1 0,655 0,429 17,999 0,000  

 

 Berdasarkan Tabel 2 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y = 0,404 + 0,172 X1 + 0,029 X2 + 0,004 X3 + 0,211 X4 + 0,147 X5 + 0,180 X6 + 0,157 

X7 + e 

 

 Dari persamaan tersebut dapat diperoleh penjelasan bahwa konstata (α) sebesar 

0,404 (positif) yang menunjukkan besarnya nilai dari keputusan pembelian (Y); 

koefisien regresi pada produk sebesar 0,172 (positif); pada harga sebesar 0,029 (positif); 

pada tempat sebesar 0,004 (positif); pada orang sebesar 0,147 (positif); pada bukti fisik 

sebesar 0,180 (positif); dan pada proses sebesar 0,157 (positif). 

 

Uji Simultan (Uji F) 

 Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai F sebesar 17,999 dengan signifikansi 

sebesar 0,000 (Sig < 0,05) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bauran 

pemasaran jasa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan wali siswa 

dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. 

 

 



 
 

 
 

Uji Parsial (Uji t) 

 Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai signifikansi pada kolom thitung menunjukkan 

pada variabel produk, promosi, orang, bukti fisik, dan proses < 0,05 sehingga variabel 

tersebut dinyatakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan wali siswa 

dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Sedangkan nilai signifikansi pada kolom 

thitung menunjukkan pada variabel harga dan tempat > 0,05 sehingga variabel tersebut 

dinyatakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan wali siswa 

dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. 

 Meninjau kolom Standardized Coefficients terlihat bahwa nilai Beta yang 

tertinggi dimiliki oleh variabel promosi yaitu sebesar 0,237 yang menandakan bahwa 

promosi merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi keputusan wali siswa 

dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. 

 

Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

 Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai R sebesar 0,655 yang menandakan 

hubungan antara variabel bebas dan terikat adalah kuat. Sedangkan nilai R2 sebesar 

0,429 menandakan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sebesar 42,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 57,1 persen dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel produk dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan wali siswa dalam 

memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek 

produk meliputi kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, penerapan nilai religius dan moral. 

Hasil signifikan menunjukkan bahwa elemen produk merupakan faktor yang 

mempengaruhi keputusan wali siswa dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Hasil 

penelitian juga mengungkapkan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa 

penerapan nilai religius menjadi hal yang paling banyak mendapat tanggapan dari 

responden. Hal ini tak lepas dari sekolah yang berstatus sekolah berbasis agama Katolik, 

sehingga nilai-nilai religius Katolik diterapkan dalam setiap proses belajar mengajar 

seperti salah satunya berdoa sebelum dan sesudah proses kegiatan belajar mengajar. 



 
 

 
 

Untuk mewujudkan aspek produk yang lebih baik lagi dimasa mendatang maka pihak 

sekolah harus selalu mempertimbangkan keragaman kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

wadah bakat para siswa terutama pengembangan di bidang seni dan budaya terlebih 

daerah Papua yang masih kental dengan keunikan budaya lokal. Selain itu penerapan 

nilai-nilai kedisiplinan juga perlu ditingkatkan bagi para siswa untuk menangkal 

perilaku-perilaku menyimpang dari siswa sehingga tercipta suasana sekolah yang aman 

dan nyaman. Di samping itu, sekolah perlu mengadakan pelajaran tambahan di luar jam 

sekolah yang dilakukan antara lain untuk membantu menaikkan prestasi akademik siswa 

yang tertinggal, untuk persiapan penghadapi event-event tertentu seperti kompetisi 

akademik, cerdas cermat, olimpiade, dan sebagainya, serta untuk persiapan menghadapi 

ujian nasional bagi siswa kelas 6. 

 

Pembahasan Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel harga dalam penelitian 

ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan wali siswa dalam 

memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek harga 

meliputi iuran gedung, biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), biaya 

pendaftaran, biaya seragam dan buku, dan kemudahan pembayaran. Hasil yang tidak 

signifikan menunjukkan bahwa elemen harga bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi keputusan wali siswa dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Hasil 

penelitian juga mengungkapkan bahwa mayoritas responden merasa dimudahkan dalam 

melakukan pembayaran biaya pendidikan dimana seluruh responden menerapkan sistem 

tunai dalam melakukan pembayaran seluruh biaya sekolah. Hasil penelitian lainnya 

menunjukkan mayoritas responden berpendapat bahwa biaya SPP dinilai relatif murah 

oleh semua kalangan. Besarnya SPP di SD YPPK St. Petrus, Nabire pada tiap wali 

siswa disesuaikan dengan penghasilan wali siswa tersebut. Namun, nilai tambah produk 

jasa pendidikan yang dimiliki oleh SD YPPK St. Petrus, Nabire berupa pendidikan 

agama Katolik yang berkaitan dengan adanya loyalitas, ikatan emosional, dan tanggung 

jawab keluarga terhadap agama Katolik yang dianut dinilai membuat para wali siswa 

tidak memandang biaya sebagai faktor penentu keputusan. Hal ini kemungkinan 

menjadi penyebab variabel harga bukanlah faktor yang mempengaruhi keputusan wali 

siswa dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. 



 
 

 
 

Untuk mewujudkan aspek harga yang lebih baik lagi dimasa mendatang maka pihak 

sekolah diharapkan mempertimbangkan penerapan teknologi dalam metode pembayaran 

sehingga dapat lebih memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wali siswa 

seperti menyediakan sarana metode pembayaran berbasis teknologi auto debet melalui 

kerjasama dengan bank-bank lokal, maupun penggunaan mesin EDC (electronic data 

capture) untuk sistem pembayaran debet maupun kartu kredit. Namun hal ini tentunya 

dapat dijalankan ketika sarana yang tersedia telah memadai. 

   

Pembahasan Pengaruh Tempat Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel tempat dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan wali siswa 

dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Dalam hal ini yang dimaksud dengan 

aspek tempat meliputi lokasi sekolah terhadap tempat tinggal, lokasi sekolah terhadap 

fasilitas umum, aksesbilitas lokasi sekolah, dan moda transportasi yang digunakan. 

Hasil signifikansi menunjukkan bahwa elemen tempat bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi keputusan wali siswa dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Hasil 

penelitian juga mengungkapkan bahwa lokasi SD YPPK St. Petrus, Nabire mudah 

diakses dari tempat tinggal responden. Hal ini disebabkan karena luas kota Nabire yang 

relatif tidak besar hanya 127 km2 (BPS, 2015: 17) dan kondisi lalu lintas yang relatif 

sepi menjadikan seluruh bagian kota dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat 

terutama salah satunya lokasi sekolah sebagai subyek penelitian. Hasil penelitian 

lainnya memperlihatkan bahwa mayoritas responden menggunakan sepeda motor 

sebagai sarana transportasi untuk menjangkau lokasi sekolah. Selain itu, seperti halnya 

pada variabel harga, nilai tambah produk jasa pendidikan yang dimiliki oleh SD YPPK 

St. Petrus, Nabire berupa pendidikan agama Katolik yang berkaitan dengan adanya 

loyalitas, ikatan emosional, dan tanggung jawab keluarga terhadap agama Katolik yang 

dianut dinilai membuat para wali siswa tidak memandang lokasi sebagai faktor penentu 

keputusan. Hal tersebut menjadikan variabel tempat bukan merupakan faktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan wali siswa.  

 

 

 



 
 

 
 

Pembahasan Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel promosi dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan wali siswa dalam 

memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek 

promosi meliputi iklan, informasi dari orang lain, dan informasi dari bagian humas 

sekolah. Hasil signifikan menunjukkan bahwa elemen promosi merupakan faktor yang 

mempengaruhi keputusan wali siswa dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas responden mendapatkan informasi 

pendaftaran siswa baru bukan melalui media iklan namun melalui kerabat atau orang 

lain. Dalam hal ini penyebaran informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth 

(WOM) berjalan efektif. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa variabel promosi 

merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan wali siswa 

dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. 

Untuk mewujudkan aspek promosi yang lebih baik di masa mendatang maka pihak 

sekolah harus lebih memperhatikan atau memprioritaskan unsur-unsur promotional mix 

di antaranya adalah aktivitas customer relationship marketing (CRM) dan aktivitas 

periklanan. Aktivitas CRM melibatkan usaha pihak sekolah dalam meningkatkan dan 

memelihara hubungan jangka panjang terutama dengan wali siswa dengan tujuan untuk 

mendapatkan kepuasan dan kepercayaan wali siswa. Dari sisi aktivitas periklanan, pihak 

sekolah perlu melakukan pendekatan promosi melalui media lainnya seperti penyebaran 

informasi melalui spanduk, baliho, surat kabar, maupun stasiun radio lokal. Muatan 

informasi pun lebih dibuat variatif tidak hanya informasi pendaftaran siswa baru, tetapi 

juga memuat prestasi-prestasi siswa SD YPPK St. Petrus, Nabire di kancah lokal 

maupun nasional. 

 

Pembahasan Pengaruh Orang Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel orang dalam penelitian 

ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan wali siswa dalam memilih 

SD YPPK St. Petrus, Nabire. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek orang 

meliputi tenaga pendidik dan non pendidik. Hasil signifikansi menunjukkan bahwa 

elemen orang merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan wali siswa dalam 

memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 



 
 

 
 

responden menilai kualitas dan kinerja para tenaga pendidik dan non pendidik sudah 

baik. Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai 

para tenaga pendidik yang ada di SD YPPK St. Petrus, Nabire sangat ramah. Hal ini 

disebabkan interaksi atau komunikasi sosial antara tenaga pendidik dengan wali siswa 

terjalan sangat baik bahkan di antara mereka terjalin ikatan pertemanan yang erat.  

Untuk mewujudkan aspek orang yang lebih baik di masa mendatang, maka sekolah 

harus meningkatkan kinerja dan mutu para tenaga non pendidik antara lain dengan 

mengikutsertakan staf dan petugas perpustakaan dalam pelatihan-pelatihan sesuai 

bidangnya masing-masing, serta merekrut tenaga kebersihan karena selama ini tugas 

keamanan dan kebersihan sekolah ditangani oleh petugas keamanan atau mandor 

sehingga beberapa tugas terutama kebersihan yang diberikan tidak berjalan maksimal. 

Bagi tenaga pendidik, pihak sekolah dapat terus meningkatkan mutu sumber daya 

manusia terutama tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan maupun mendorong dan 

mendukung upaya peningkatan kualifikasi kompetensi. 

 

Pembahasan Pengaruh Bukti Fisik Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel bukti fisik dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan wali siswa dalam 

memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek bukti 

fisik meliputi gedung, ruang kelas, halaman, perpustakaan, toilet, kantin, dan halaman 

parkir. Hasil signifikan menunjukkan bahwa elemen bukti fisik merupakan faktor yang 

mempengaruhi keputusan wali siswa dalam memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Hasil 

penelitian juga menunjukkan penilaian mayoritas responden yang baik terhadap fasilitas 

fisik yang tersedia seperti gedung dan ruang kelas yang terawat dengan baik. Hal ini 

dikarenakan pada setiap kelas diberlakukan jadwal piket kebersihan harian dimana 

kebersihan kelas dijaga oleh semua siswa di kelas tersebut dan diawasi oleh guru wali 

kelas. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa fasilitas toilet oleh sebagian besar 

responden dinilai tidak terawat dengan baik sehingga menjadi nilai  minus bagi fasilitas 

fisik sekolah yang ada. Keterbatasan jumlah petugas kebersihan yang hanya satu orang 

dan tugasnya merangkap sebagai tenaga keamanan sekolah diduga menjadi penyebab 

kurang maksimalnya kebersihan beberapa fasilitas sekolah terutama toilet.  



 
 

 
 

Untuk mewujudkan aspek bukti fisik yang lebih baik di masa mendatang, pihak sekolah 

perlu melakukan perawatan dan pemeliharaan aset-aset sekolah demi terjaminnya 

kenyamanan siswa dan proses belajar mengajar yang lebih baik. Pihak sekolah perlu 

merekrut satu orang tenaga kebersihan agar permasalahan mengenai beberapa fasilitas 

sekolah terutama toilet yang kurang bersih dapat teratasi. 

 

Pembahasan Pengaruh Proses Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel proses dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan wali siswa dalam 

memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek 

proses meliputi prosedur penerimaan siswa baru, metode penbelajaran, interaksi selama 

proses belajar mengajar, dan sistem hukuman. Hasil signifikan menunjukkan bahwa 

elemen proses merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan wali siswa dalam 

memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire. Hasil penelitian juga menunjukkan mayoritas 

responden menilai proses kegiatan akademik dan non akademik di SD YPPK St. Petrus, 

Nabire berjalan dengan baik. Selain itu, mayoritas responden menginginkan adanya 

tugas yang banyak dan adanya sistem pembelajaran praktek untuk meningkatkan 

prestasi akademik anak mereka.  

Untuk mewujudkan aspek proses belajar mengajar yang lebih baik, maka pihak sekolah 

perlu mengurangi potensi tindak kekerasan yang berlebih di dalam lingkungan sekolah 

terutama pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pihak sekolah perlu 

mempertimbangkan adanya penambahan porsi tugas pada masing-masing mata 

pelajaran dan memberikan metode belajar berupa praktek pada mata pelajaran tertentu 

dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademik dan motivasi siswa belajar di 

rumah secara mandiri. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran jasa secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan wali siswa dalam memilih SD 

YPPK St. Petrus, Nabire. Selain itu variabel produk, promosi, orang, bukti fisik, dan 

proses secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan wali siswa dalam 



 
 

 
 

memilih SD YPPK St. Petrus, Nabire sedangkan variabel harga dan tempat secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan wali siswa dalam memilih SD 

YPPK St. Petrus, Nabire. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa promosi 

merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan wali siswa. 

 

Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga hasilnya kemungkinan tidak dapat 

digeneralisasikan kepada selutuh wali siswa yaitu antara lain variabel yang diteliti 

hanya sebatas pada bauran pemasaran jasa sehingga masih ada peluang untuk 

menggunakan faktor lain sebagai variabel, serta adanya indikasi unsur monopolistik 

sebagai objek penelitian karena SD YPPK St. Petrus, Nabire merupakan satu-satunya 

SD berbasis agama Katolik di kota Nabire sehingga faktor bauran pemasaran jasa dapat 

diabaikan. 

 

Saran 

 Ada beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan sebagai masukan bagi 

pihak sekolah agar dapat meningkatkan strategi pemasarannya dan sebagai masukan 

bagi penelitian selanjutnya, antara lain meningkatkan hubungan antara pihak sekolah 

dengan wali siswa dengan mengadakan beragam kegiatan yang melibatkan wali siswa, 

meningkatkan aktivitas promosi melalui iklan agar informasi sekolah mampu dijangkau 

lebih luas, meningkatkan kualitas kebersihan dan keindahan fasilitas sekolah, 

meningkatkan jumlah kegiatan ekstrakurikuler agar bakat dan minat siswa lebih 

difasilitasi dan diasah, serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

faktor-faktor lainnya seperti misalnya kondisi ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, 

kepercayaan orang tua, persepsi, sikap, kelompok acuan, budaya, dan lingkungan sosial. 
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