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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, diperlukan kemampuan bersaing di dunia kerja 

bagi setiap individu. Selain keterampilan yang memadai, tidak kalah penting 

adalah penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.Ini disebabkan bahasa 

Inggris merupakan bahasa universal yang memegang peranan penting dalam 

dunia bisnis global. Namun, pendidikan bahasa Inggris yang diberikan di 

pendidikan formal biasanya cenderung terbatas hanya untuk penggunaan secara 

umum, sedangkan untuk pendalaman dan spesialisasinya seseorang harus 

mengikuti kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 

di luar pendidikan formal sekolah. 

 Di Indonesia sendiri, fungsi pendidikan nonformal dijelaskan pada pasal 

13 ayat 1 UU No.20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan yang diselenggarakan 

oleh lembaga kursus dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada bangsa 

sebagai salah satu bentuk pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal dapat 

berperan sebagai pelengkap terhadap pendidikan formal, yaitu pendidikan 

nonformal dapat memberikan pembelajaran yang tidak diberikan pada pendidikan 

formal. 

Besarnya kebutuhan untuk menguasai bahasa Inggris telah menjadikan 

sebuah komoditas bisnis tersendiri. Oleh sebab itu, saat ini banyak bermunculan 

lembaga pendidikan kursus bahasa Inggris. Di Indonesia,  menurut direktorat 
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Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 2012, jumlah lembaga kursus bahasa Inggris 

juga berkembang pesat dapat diketahui dari jumlah yang mencapai 4.210 lembaga 

kursus bahasa Inggris yang tersebar diseluruh Indonesia (www.infokursus.net 

diakses tanggal 10 Juni 2012). Fenomena ini membuktikan semakin ketatnya 

persaingan antar lembaga kursus bahasa asing terutama bahasa Inggris untuk 

menjadikan tempatnya sebagai lembaga kursus terbaik dan menjadi nomor satu di 

masyarakat. Di Jawa Timur sendiri, keberadaan lembaga kursus bahasa Inggris 

juga  mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu dengan jumlah 782 

lembaga kursus bahasa Inggris (www.infokursus.net diakses tanggal 10 Juni 

2012). 

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang juga terkenal 

dengan kota pendidikan. Gelar ini ditunjukkan oleh banyaknya jumlah lembaga 

pendidikan yang ada, dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi yang 

merupakan sektor pendidikan formal maupun pada sektor pendidikan informal. 

Keberadaan lembaga kursus bahasa Inggris pun dapat dengan mudah dijumpai. 

Jumlah lembaga lembaga kursus bahasa Inggris di Malang dapat dilihat pada tabel 

1.1 di bawah ini. 
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Tabel 1.1 

Lembaga Kursus Bahasa Inggris di Kota Malang 

No NamaLembagaKursus Alamat 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
 

9. 
10. 
11. 

 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

 
18. 

Eksklusif English Course‘88 
Best English Course 
British Five International 
California English Course 
Center For English Learning 
E&B English Station 
 
English First 
Excelence English Course 
 
Intensive English Course 
International LanguageProgram 
LanguageExchage 
 
LembagaBahasa&Pendidikan Profesional 
LIA 
New LC LembagaPendidikanBahasa 
Oxford Course Indonesia 
Progress English School 
Sandi English LanguageInstitute 
Widya Prima Private English & Comp 
 
YPIA KursusBahasaInggris 

Jl. Griyashanta BI H/402 Malang 
Jl. Jend A. Yani 43 Malang 
Jl. Turnojoyo 25 Malang 
Jl. Sumbing 3 Malang 
Jl. Borobudur 5-A Malang 
Jl.CandiTrowulanRukoTrowulan 
Square Kav 23 Malang 
Jl. Merbabu 23 Malang 
Jl. DanauPaniai I BI H-7/ D-3 
Malang 
Jl. Raya Langsep 22 Malang 
Jl. Welirangan 41Malang 
Jl. SimpangTambora 17 Malang 
 
Jl. PanglimaSudirman 77 Malang 
 
Jl. Batok 11 Malang 
Jl. Banten 4 Malang 
Jl. BarengLambau 913 Malang 
Jl. Bukit Barisan 28 Malang 
Jl. BridgenSlametRiadi 20 Malang 
Jl. Sultan Agung 24 Malang 

(Sumber: yellowpages, 2012) 

Adanya persaingan yang semakin ketat antara lembaga kursus bahasa 

Inggris di Malang memaksa tiap lembaga kursus untuk cepat merespon dan 

mengatasi perubahan-perubahan yang ada. Melalui perubahan-perubahan tersebut 

perusahaan dituntut untuk dapat memiliki keunggulan kompetitif. Menunjukkan 

keunggulan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat dilakukan melalui 

branding institusi. Cara ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap 

nilai lebih yang dimiliki oleh lembaga kursus tersebut. Branding institusi 

merupakan suatu startegi untuk memasarkan perusahaan dengan membangun 
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differensiasi perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen untuk 

melakukan pembelian. Akan tetapi Branding institusi tidak hanya menyangkut 

logo ataupun slogan. Dibutuhkan cara untuk menyampaikan pesan dari branding 

tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu startegi komunikasi pemasaran yang 

efektif dan efisien. 

Pada beberapa tahun terakhir terjadi tren aplikasi pemasaran dengan istilah 

komunikasi pemasaran terintegrasi. Kemajuan dibidang teknologi saat ini 

menyebabkan lebih banyak variasi media komunikasi, seperti radio, televisi, 

brosur, spanduk, sms, internet, juga telah menjadi media alternatif dalam 

berkomunikasi. Oleh karena itu diperlukan integrasi di berbagai macam media 

komunikasi yang digunankan agar dapat menciptakan kejelasan dan konsistensi 

pesan serta sinergi antarmedia yang digunakan. Istilah “integrasi” ini 

menunjukkan keselarasan dalam hal tujuan dan pesan yang ingin disampaikan 

dengan elemen komunikasi pemasaran terintgerasi dan unsur komunikasi. 

Komunikasi pemasaran terintegrasi akan membantu perusahaan untuk 

mengkomunikasikan perusahaan dan produk yang ditawarkan, sehingga dapat 

membantu perusahaan untuk membangun image positif terhadap brand-nya di 

masyarakat. Dalam jangka panjang pelaksanaan komunikasi pemasaran 

terintegrasi ini juga akan mempengaruhi dan menguatkan citra perusahaan pada 

konsumen.  

Salah satu lembaga kursus Bahasa Inggris yang cukup terkenal di Malang 

adalah English First. Lembaga kursus bahasa Inggris ini  memiliki sistem belajar 

yang modern dengan menggunakan berbagai teknologi terbaru yang dinamakan 
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Efekta System. Rangkaian program kursus yang diberikan juga bisa diikuti mulai 

dari usia tiga tahun, remaja hingga dewasa.  

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, English First Malang 

adalah brand yang sudah terkenal. Akan tetapi bukan hal yang mudah bagi 

English First Malang untuk menyampaikan branding institusinya. Hal ini 

dikarenakan banyaknya lembaga kursus bahasa Inggris di Malang yang juga 

memberikan penawaran yang sama pada konsumen. Oleh sebab itu branding 

institusi perlu dikelolah lebih baik dengan memanfaatkan startegi komunikasi 

pemasaran terintegrasi agar dapat memberikan keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan. Tanpa pengelolahan yang benar maka branding institusi hanya 

akan menjadi sebuah nama yang pada akhirnya akan tenggelam dalam persaingan.  

Peneliti tertarik meneliti komunikasi pemasaran terintegrasi English First 

Malang dalam upaya branding institusi, karena untuk melakukan branding 

tidaklah mudah, akan tetapi perlu konsistensi sepanjang waktu agar pesan yang 

ingin disampaikan benar-benar tertanam dalam ingatan khalayak sasaran. Peneliti 

memilih English First Malang karena berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukan English First Malang merupakan lembaga kursus bahasa Inggris yang 

konsisten dalam melakukan kegiatan komunikasi dengan konsumennya sebagai 

salah satu corporate activity yang melibatkan elemen komunikasi pemasaran 

terintegrasi dalam pelaksanaannya. Selain itu adanya kesuksesan yang cukup 

signifikan yang dialami English First Malang dengan adanya kenaikkan jumlah 

siswa tiap tahun yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini: 
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Gambar1.1 

Jumlah Siswa English First Malang Tahun 2008-2011 

 

(Sumber: Arsip English First Malang 2012) 

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan 

jumlah siswa yang sangat signifikan dari tahun 2008 hingga 2011.Oleh karena itu, 

peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana strategi komunikasi pemasaran 

terintegrasi yang dilakukan oleh English First Malang sebagai upaya branding 

institusinya, sehingga dapat bertahan dalam persaingan. Berdasarkan fenomena 

diatas, peneliti mengambil judul “STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN 

TERINTEGRASI SEBAGAI UPAYA BRANDING INSTITUSI  

Studi pada Lembaga Kursus Bahasa Inggris English First Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana strategi komunikasi pemasaran terintegrasi yang dilakukan 

English First Malang sebagai upaya branding institusi? 
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2. Apa saja hambatan dalam startegi komunikasi pemasaran terintegrasi yang 

dilakukan oleh English First Malang sebagai upaya branding institusi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran terintegrasi yang 

dilakukan oleh English First Malang sebagai upaya branding institusi, 

sehingga dapat menimbulkan image yang sesuai dengan keadaan English 

First Malang. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam startegi komunikasi pemasaran 

terintegrasi yang dilakukan oleh English First Malang sebagai upaya 

branding institusi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

tentang strategi komunikasi pemasaran terintergarasi dan dapat menjadi bahan 

acuan dan landasan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan dalam mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan 

strategi komunikasi pemasaran terintegrasi English First Malang sebagai 

upaya branding institusi. 
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E. Fokus Penelitian 

Menurut Spradley fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain 

yang terkait dari situasi sosial (Sugiyono, 2009:34). Agar pembahasan masalah 

dalam penelitian ini lebih terarah, maka ruang lingkup penelitian difokuskan pada 

strategi komunikasi pemasaran yang mencangkup perencanaan komunikasi 

pemasaran terintegrasi yang dilakukan dan faktor-faktor yang harus diperbaiki 

dalam melaksanakan komunikasi pemasaran terintegrasi English First Malang 

sebagai upaya branding institusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


