
KONTRAK PERKULIAHAN 

Disusun Oleh: Supardi Nani, SE., M.Si 

 
Mata Kuliah   : Manajemen Pemasaran 
Kode   : 9114-6-0253 
Program Studi  : Penddikan Ekonomi 
Jurusan  : Pendidikan Ekonomi 
Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis 
Jumlah Pertemuan : 16 kali 

1. Tujuan dan manfaat mata kuliah 

Tujuan: untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk memahami dan 

menerapkan manajemen pemasaran secara umum. 

Manfaat: membantu mahasiswa dan dosen untuk komitmen dalam pembelajaran 

khususnya tentang apa dan bagaimana fungsi dan peranan manajemen pemasaran 

serta kegiatan dan sistem pemasaran. 

 

2. Deskripsi mata kuliah 

Mata kuliah ini akan membahas tentang kegiatan pembelian,penjualan periklanan, 

pembukuan, penetapan mutu, pengangkutan, penyimpanan, penyediaan dana, fungsi 

informasi pasar pengambilan resiko. 

3. Standar kompetensi 

Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar manajemen 

pemasaran sehingga dapat memahami secara tepat tentang pemasaran secara 

menyeluruh 

4. Kompetensi dasar 

- Mendeskripsikan pengertian pemasaran dan perkembangannya 
- Mendeskripsikan Perkembangan produk dalam pemasaran 
- Mendeskripsikan tentang pembuatan merk atau cap barang produksi 
- Mendeskripsikan kemasan barang hasil produksi 
- Mendeskripsikan hal-hal yang menyangkut kebijakan harga 
- Mendeskripsikan tentang promosi 
 

5. Indikator 

- Mendeskripsikan pengertian pemasaran 
- Membedakan tingkat pemasaran 
- Mendeskripsikan tujuan pemasaran 
- Mendeskripsikan pasar global 
- Mendeskripsikan marketing 
- Mendeskrisikan perkembangan pemasaran 
- Mendeskripsikan evolusi konsep pemasaran 



- Mendeskripsikan hubungan kegiatan pemasaran dengan perusahaan 
 

6. Organisasi materi 

- Pengertian pemasaran dan perkembangannya 
- Perkembangan produk dalam pemasaran 
- Pembuatan merk atau cap barang produksi 
- Kemasan barang hasil produksi 
- Kebijakan harga 
- Promosi dan distribusi 
 

7. Strategi pembelajaran 

Pembelajaran ini lebih banyak menggunakan pendekatan cooperatif learning, yaitu 

pembelajaran dalam bentuk kerja sama dan sering menggunakan metode-metode yang 

sesuai dengan kondisi. Metode yang digunakan adalah metode group investigation 

yaitu berupa pembahasan materi dilakukan dengan berkelompok. Ini ditujukan agar 

para mahasiswa diharapkan dapat menyampaikan gagasan dalam pembahasan baik 

yang berupa pendapat pribadi atau melalui hasil observasi. Berbagai startegi akan 

digunakan dalam perkuliahan ini misalnya untuk beberapa pertemuan dosen akan 

memberikan kuliah singkat pada aal pertemuan. Untuk memberikan pemahaman dan 

latar belakang serta kerangka berpikir untuk pelaksanaan diskusi kelas. Fokus 

pelaksanaan diskusi adalah untuk membahas berbagai alternatif pemecahannya melalui 

riset sederhana. 

 

8. Materi/bahan ajar/bahan bacaan 

- Bahan ajar 

- Kotler, Philip (2004), Marketing Management 

- Mahfoedz, Mas’ud, (2004), Kewirausahaan 

 

9. Tugas-tugas 

1. Setiap bacaan perkuliahan disebutkan harus sudah dibaca sebelum mengikuti 

perkuliahan melalui riset sederhana. 

2. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan tugas (riset sederhana) yang menjelaskan 

tentang pandangan atau pendapat pribadi bedasarkan pengalaman terhadap isu-isu 

yang dibahas dalam diskusi-diskusi perkuliahan sebelumnya. 

 

10. Kriteria penilaian 

Penilaian akan dilakukan oleh dosen mata kuliah dengan menggunakan kriteria sebagai 

berikut: 

NILAI POINT RANGE 

A 4 >85 

B 3 70-84 

C 2 60-69 



D 1 50-59 

E 0 <49 

 

11. Jadual perkuliahandengan menyebut topik bahasan, dan bahan bacaan yang relevan 

Pertemuan Tanggal Pokok Bahasan Bahan Bacaan 

1 dan 2  - Pengertian Pemasaran 
- Penggolongan Tingkat 

Pemasaran 
- Tujuan Pemasaran 
- Pengertian Pasar 

Global 
- Marketing 
- Perkembangan 

Pemasaran 
- Evolusi Konsep 

Pemasaran 
- Hubungan Kegiatan 

Pemasaran dengan 
perusahaan 

- Jurnal hasil 
penelitian 

- Kotler, Philip 
(2004), 
Marketing 
Management 

- Mahfoedz, 
Mas’ud, 
(2004), 
Kewirausahaa
n 

3 dan 4  - Dasar-dasar 
pemasaran 

- Macam-macam 
pendekatan terhadap 
pemasaran 

- Peggolongan Barang 
dan jasa 

- Kualitas barang 

- Jurnal hasil 
penelitian  

- Kotler, Philip 
(2004), 
Marketing 
Management 

- Mahfoedz, 
Mas’ud, 
(2004), 
Kewirausahaa
n 

5 dan 6  - Pengertian manajemen 
pemasaran 

- Manajemen penjualan 
- Kekuatan luar yang 

mempengaruhi 
perusahaan 

- Perbedaan penjualan 
dan pemasaran 

- Fungsi-fungsi 
manajemen 
pemasaran 

- Jurnal hasil 
penelitian  

- Kotler, Philip 
(2004), 
Marketing 
Management 

- Mahfoedz, 
Mas’ud, 
(2004), 
Kewirausahaa
n 

7  - Proses penciptaan 
produk 

- Produk baru 
- Menambah kegunaan 

produk 

- Jurnal hasil 
penelitian  

- Kotler, Philip 
(2004), 
Marketing 



- Siklus kehidupan 
produk 

Management 
- Mahfoedz, 

Mas’ud, 
(2004), 
Kewirausahaa
n 
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9 dan 10  - Pengertian merek 
- Pentingnya pemilihan 

merek 
- Tujuan pemberian 

merek 
- Syarat-syarat 

pemberian merek 
- Pemakaian umum 

terhadap brand name 
- Brand equity 

- Jurnal hasil 
penelitian  

- Kotler, Philip 
(2004), 
Marketing 
Management 

- Mahfoedz, 
Mas’ud, 
(2004), 
Kewirausahaa
n 

11 dan 12  - Pengertian kemasan 
- Syarat kemasan 
- Biaya kemasan 
- Rumus kemasan 
- Kemasan tradisional 
- Kemasan dari bahan 

plastik 
- Kebijaksanaan 

merubah kemasan 
- Kemasan bagi kemasan  

- Jurnal hasil 
penelitian  

- Kotler, Philip 
(2004), 
Marketing 
Management 

- Mahfoedz, 
Mas’ud, 
(2004), 
Kewirausahaa
n 

13 dan 14  - Pengertian harga 
- Faktor biaya dalam 

penetapan harga 
- Pengertian kebijakan 

harga 
- Penetapan harga oleh 

pemrintah 
- Harga sebagai daya 

tarik pembeli 

- Jurnal hasil 
penelitian  

- Kotler, Philip 
(2004), 
Marketing 
Management 

- Mahfoedz, 
Mas’ud, 
(2004), 
Kewirausahaa
n 

15  - Pengertian promosi 
- Faktor yang 

mempengaruhi 
promosi 

- Elemen-elemen 
promosi 

- Jurnal hasil 
penelitian  

- Kotler, Philip 
(2004), 
Marketing 
Management 

- Mahfoedz, 



Mas’ud, 
(2004), 
Kewirausahaa
n 
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