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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Manajemen Pemasaran membahas berbagai teori dan
konsep-konsep pemasaran
yang dapat diterapkan dalam
mengembangkan strategi pemasaran. Aspek-aspek yang dibahas meliputi
pengertian dan proses pemasaran bauran pemasaran, melakukan persiapan
pemasaran dengan perencanaan strategis, sistem informasi pemasaran, dan
merancang suatu strategi untuk memasuki pasar global.
Secara umum tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari mata kuliah
ini adalah agar Anda memperoleh wawasan pengetahuan tentang manajemen
pemasaran dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks pada era
perdagangan bebas. Di samping itu, dalam konteks profesi Anda sebagai
guru, Anda diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, kesadaran dan
sikap Anda untuk mengimplementasikan konsep manajemen pemasaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka pada mata kuliah Manajemen
Pemasaran ini, secara berturut-turut akan disajikan materi dengan perincian
sebagai berikut.
Modul 1 : Konsep Pemasaran dan Proses Manajemen Pemasaran.
Modul 2 : Klasifikasi dan Strategi Pemasaran Barang.
Modul 3 : Pengelolaan Bisnis Jasa.
Modul 4 : Pengelolaan Siklus Kehidupan Produk.
Modul 5 : Pengembangan Produk Baru.
Modul 6 : Sistem Informasi Pemasaran dan Riset Pemasaran.
Modul 7 : Perilaku Konsumen.
Modul 8 : Segmentasi Pasar dan Memilih Pasar Sasaran.
Modul 9 : Merancang Strategi untuk Pasar Global.
Agar Anda berhasil menguasai materi tersebut di atas, ikutilah petunjuk
belajar berikut ini.
Mulailah dengan membaca modul pertama. Untuk mempelajari setiap
modul, ikutilah prosedur berikut ini.
1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat, sebelum membaca
materi kegiatan belajar.
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2.

3.
4.
5.

Baca materi kegiatan belajar dengan cermat, untuk hitung-hitungan dan
pencatatan cobalah membuat hitungan sendiri mengulangi contoh-contoh
yang ada pada lembaran kerja.
Kerjakan latihan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jika tersedia
kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan latihan.
Baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif secara jujur, tanpa
terlebih dahulu melihat kunci.
Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh
dalam mempelajari setiap kegiatan belajar.

Jika petunjuk di atas Anda ikuti dengan disiplin, Anda pasti akan
berhasil.
Selamat belajar!

