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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti menemukan 

bahwa strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh DBL 

Academy dalam membangun kesadaran konsumen adalah 

dengan menjalankan beberapa proses perencanaan komunikasi 

pemasaran yaitu dimulai dari melakukan pertimbangan dan 

perencanaan program pemasaran yaitu dengan melakukan 

beberapa analisis mengenai situasi dan posisi DBL Academy di 

kalangan khalayaknya, melakukan perencanaan waktu 

pelaksanaan program kegiatan komunikasi pemasaran, 

mempelajari karakter konsumen dalam mengambil keputusan, 

menentukan media komunikasi apa yang akan digunakan, hingga 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk mengenalkan 

DBL Academy di kalangan khalayaknya. 

Dengan menentukan posisi DBL Academy sebagai 

sekolah, strategi komunikasi pemasaran DBL Academy yang 

dilakukan adalah pertimbangan rencana pemasaran (Review of 

the Marketing Plan), analisis situasi program promosi 

(Promotional Program Situation Analysis), analisis komunikasi 

(Analysis of the Communications Process), pengembangan 

program komunikasi pemasaran (Developing the Integrated 

Marketing Communications Program) dengan adanya 

serangkaian kegiatan strategi komunikasi pemasaran diatas 

terdapat aktivitas spontan yang biasa disebut sebagai word of 

mouth oleh para orang tua siswa., pemantauan, evaluasi, da 

pengendalian (Monitoring, Evaluation, and Control). Dimana 

DBL Academy membangun kepuasan para orang tua siswa yang 
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dapat membuat orang tua siswa mempromosikan DBL Academy 

secara tidak langsung. 

Cara yang dilakukan untuk membangun kepuasan orang 

tua siswa adalah dengan hasil pembentukan karakter yang 

dilakukan oleh DBL Academy seperti karakter leadership, 

responsibility, warm, honest, care, dan role model. Dan juga 

membentuk kemampuan anak-anak dalam bermain basket dan 

berkompetisi sejak dini. 

Dan strategi komunikasi pemasaran lainnya adalah 

melakukan kegiatan basketball clinic. Dimana kegiatan tersebut 

memiliki tahapan yang cukup panjang hingga dapat menarik 

siswa untuk mendaftarkan diri. Mulai dari pembelajaran gratis 

disekolah-sekolah SD di Surabaya, proses trial yang berlangsung 

empat kali di DBL Academy hingga potongan harga yang 

diberikan oleh DBL Academy. 

 

V.2 Saran 

 V.2.1 Saran Akademis 

Peneliti disini berharap nantinya akan ada penelitian yang 

lebih berfokus rancangan penelitian dengan metode kuantitatif 

yang dapat mengukur tingkat pengetahuan mengenai kegiatan 

promosi suatu perusahaan atau bahkan DBL Academy. Di mana 

melalui tingkat pengetahuan ini dapat dilihat apakah perusahaan 

DBL Academy sudah meneraokan strategi komunikasi apa 

belum. Karena, dengan tingkat pengetahuan ini, dapat dilihat 

tingkat keberhasilan perusahaan membranding perusahaan 

mereka di pikiran mahasiswa. 
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 V.2.2 Saran Praktis 

Peneliti disini berharap nantinya perusahaan dapat 

mengembangkan strategi komunikasi pemasaran lebih lagi 

sehingga proses penyampaian informasi mengenai DBL 

Academy dan proses membangun kesadaran akan DBL 

Academy dapat lebih efektif dan juga lebih banyak calon 

konsumen yang mengerti mengenai DBL Academy. 
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