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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Survey dilaksanakan dalam rangka melaksanakan salah satu pengukuran kinerja system 

manajemen mutu yang dilakukan secara berkala minimal sekali dalam dua tahun 

sebagaimana tercantum dalam Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan (PK/KS –

SEKUM/01).  

2. TUJUAN SURVEY 

Tujuan diadakannya survey kepuasan pelanggan adalah untuk mengindentifikasi tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap layanan pendidikan di SMP YPS Singkole, yang diperoleh 

dengan cara membandingkan antara tingkat harapan pelanggan (ekspektasi) dengan 

persepsi pelanggang terhadap pelayanan pendidikan di SMP YPS Singkole. 

3. PEMBATASAN MASALAH 

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari pokok permasalahan perlu diadakan 

pembatasan masalah dalam survey ini yaitu:  

a. Penilaian performa SMP YPS Singkole dilakukan dalam rangka persiapan External 

audit ISO 9001:2008. 

b. Implementasi ISO 9001:2008 yang dibahas dikhususkan untuk klausul 8.2.1. tentang 

kepuasan pelanggan. 

c. Pelanggan yang menjadi obyek survey adalah siswa dan orang tua SMP YPS 

Singkole. 

d. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap siswa dan orang tua dengan 5 kategori  

yaitu organisasi sekolah, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Tugas Perwalian/wali 

kelas, Kepemimpinan, Iklim dan budaya sekolah. 

4. METODOLOGI SURVEY 

a. Mengidentifikasi Masalah 

Pada tahap ini lebih memfokuskan bagaimana standar atau persyaratan ISO 

9001:2008 tentang survey kepuasan pelanggan sebagai persyaratan dalam sertifikasi 

ISO 9001:2008 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang ada dilingkungan 

sekolah dan masukan-masukan dari stakeholder diresume untuk dijabarkan kedalam 

beberapa kategori yang kemudian dijabarkan menjadi indicator-indikatror yang lebih 

specific dan lebih detail. 
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b. Merumuskan target survey 

Masalah – masalah yang telah dirumuskan akan dijadikan pedoman untuk menentukan 

bagian-bagian yang akan menjadi target survey kepuasan pelangan dan pelaporan 

hasil pengukuran. 

c. Menentukan Sampel Penelitian  

Sampel pengukuran kepuasan pelanggan ini menggunakan tehnik penyampelan 

proporsional yaitu pengambilan sampel dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan unsur atau kategori dalam populasi. 

Rumus: 

Menentukan jumlah sampel mengikuti persamaan Yamane (Rakhmat, 2004: 82) 

� �
�

��� � 1
 

Dimana  

N = jumlah populasi 

n = jumlah sampel 

d = Presisi �10% dengan tingkat kepercayaan 90 % 

 

Dengan demikian, dengan jumlah populasi SMP YPS  414 Orang maka jumlah sampel 

yang diperoleh dengan menggunakan rumus diatas adalah � 80 orang sekitar 20% dari 

jumlah populasi.  

d. Membuat alat pengambilan data 

Setelah target survey dirumuskan, maka dilakukan pembuatan alat pengumpulan data 

dengan menggunakan metode kuesioner untuk mengukur tingkat persepsi dan 

ekspektasi pelanggan. Kuesioner yang dibangun menggunakan skala likert dengan 4 

kategori yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS) dan Tidak Setuju 

(TS) untuk kuesioner pengukuran persepsi pelangan, sedangkan Sangat Penting (SP), 

Penting (P), Kurang Penting  (KP) dan Tidak Penting (TP) untuk mengukur harapan 

pelanggan. Penskoran untuk setiap item pernyataan adalah sebagai berikut: 

- Sangat setuju (4) 

- Setuju (3) 

- Kurang setuju (2) 

- Tidak setuju (1) 

Untuk  Pengukuran harapan atau ekspektasi pelanggan penskoran dilakukan sebagai 

berikut yaitu sebagai berikut:  
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- Tidak Penting (1) 

- Kurang Penting (2) 

- Penting  (3) 

- Sangat Penting (4) 

e. Mengolah data 

Data hasil kuesioner diolah menggunakan bantuan Program analisis data SPSS dan 

Microsoft Excel sesuai dengan metode pengolahan data yang digunakan dalam survey 

kepuasan pelanggan  

f. Menarik kesimpulan hasil olahan data  

Hasil pengolahan data survey pelanggan akan digunakan untuk menarik suatu 

kesimpulan mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pendidikan di 

SMP YPS Singkole. disamping itu juga, hasil analisis data akan digunakan untuk 

menentukan titik-titik lemah dari setiap indicator yang menjadi focus survey untuk 

ditingkatkan. 

g. Variabel, Indikator  dan Penyebaran Item Kuesioner  

Tabel 1: Penyebaran item pernyataan pada setiap indikator 

Variabel 1 Organisasi Sekolah 

No Indikator 
No item 

PS HS PO HO 
1 Waktu belajar di sekolah efektif dalam 

memaksimalkan pembelajaran siswa 
1, 2 1, 2 1, 2 1 

2 Kelas yang disusun memaksimalkan 
pembelajaran siswa dan mendukung 
keberagaman 

3, 4 3,4 3,4 2, 3 

3 Sekolah memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk memilih kegiatan 
Ektrakurikuler dan program sekolah 
lainnya sesuai bakat dan minat  

5, 6 
 

5,6 
 

5,6 
 

4,5 
 

4 Aturan, Prosedur dan kebijakan sekolah 
mendukung proses sekolah secara 
efektif dan efesien 

7, 8, 9 
 

 
7,8 

7,8,9,10 
 

6, 7 
 

6 Sekolah mempunyai fasilitas yang 
mendukung pencapaian hasil belajar (lab 
Ipa, Lab computer, Lab bahasa, 
perpustakaan, kantin, ruang seni dan 
music, ruang serba guna, pusat sumber 
belajar) 

 
10 
 

 
9 
 

 
11 
 

 
8 
 

Ket: PS = Persepsi Siswa, HS : Harapan Siswa, PO = Persepsi Orang Tua,  HO = Harapan Orang Tua 
 

Variabel 2 Kegiatan Belajaran Mengajar 

No Indikator 
No item 

PS HS PO HO 
1 Penguasaan guru terhadap materi 11, 12 10 12 9 
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pengajaran untuk membantu siswa 
memaksimalkan pencapaian hasil 
belajar 

2 Penggunaan metode pengajaran yang 
bervariasi untuk mengakomodir setiap 
gaya belajar siswa 

13, 14, 
15, 16 

11, 12, 
13, 14 

13, 14 
10, 11, 
12, 13 

3 Menggunakan penilaian yang bervariasi 
dalam proses pembelajaran 

20, 21, 
22 

18, 19, 
20 

18, 19, 
20 

17, 18, 
19 

4 Penggunaan Teknologi ICT dalam 
proses kegiatan belajar mengajar 

23 21 21 20 

5 Pengelolaan kelas/ruang belajar 17, 18, 
19 

15, 16, 
17 

15, 16, 
17 

14, 15, 
16 

Ket: PS = Persepsi Siswa, HS : Harapan Siswa, PO = Persepsi Orang Tua,  HO = Harapan Orang Tua 
 

Variabel 3 Tugas Perwalian/Wali Kelas 

No Indikator 
No item 

PS HS PO HO 
1 Komunikasi dengan anak wali 24,  22,  22 21 
2 Melakukan tugas bimbingan dan 

konseling kepada anak wali 
25, 26 23, 24 23, 24, 

25 
22, 23 

Ket: PS = Persepsi Siswa, HS : Harapan Siswa, PO = Persepsi Orang Tua,  HO = Harapan Orang Tua 
 

Variabel 4 Kepemimpinan 

No Indikator 
No item 

PS HS PO HO 
1 Managemen Sekolah memberikan 

kesempatan pengembangan 
kepemimpinan di sekolah 

 
27 

 
25 

 
26 

 
24 

2 Managemen sekolah mendukung dan 
memonitor keefektifan pembelajaran 

28 26 27 25 

3 Komunikasi managemen sekolah 
dengan orang tua  

29 27 28 26 

Ket: PS = Persepsi Siswa, HS : Harapan Siswa, PO = Persepsi Orang Tua,  HO = Harapan Orang Tua 
 

Variabel 5 Iklim dan Budaya Sekolah 

No Indikator 
No item 

PS HS PO HO 
1 Sekolah membuat iklim ekspetasi yang 

tinggi untuk  pembelajaran siswa dan 
prestasinya 

30 28 29 27 

2 Sekolah mengarahkan Siswa menjadi 
disiplin dan bertanggung jawab pada 
pembelajarannya 

31, 32, 
33, 34 

29, 30, 
31, 32 

30, 31 28, 29, 
30, 31 

3 Lingkungan sekolah yang aman dan 
peduli 

35, 36, 
37 

33, 34, 
35 

32, 33 32,33,34 

4 Lingkungan sekolah yang bersih dan 
sehat 

38,39,40, 
41, 42 

36, 37, 
38, 39, 
40 

34, 35, 
36, 37, 
38 

35, 
36,37, 
38,39 

Ket: PS = Persepsi Siswa, HS : Harapan Siswa, PO = Persepsi Orang Tua,  HO = Harapan Orang Tua 
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BAB II 

LANDASAR TEORI 

 

I. KUALIFIKASI DAN KEPUASAN PELANGGAN 

 

a. Definisi Kualitas 

Berdasarkan standar Internasional ISO 8402 (1) kamus manajemen mutu dan jaminan 

mutu, mutu didefinisikan sebagai : “Keseluruhan Gambaran dan Karakteristik suatu 

produk atau jasa yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi/memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan yang dinyatakan secara langsung/tersurat maupun secara tidak 

langsung/tersirat”. 

 

b. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah perilaku emosional terhadap produk atau jasa yang 

dihasilkan dari membandingkan apa yang diharapkan (harapan sebelum pembelian) 

dengan apa yang diterima (persepsi terhadap performa). Kepuasan pelanggan ditandai 

ketika harapa terlebihi. Kepuasan pelanggan juga bisa didefinisikan sebagai kepuasan 

umum, konfirmasi dan ekspektasi dan jarak dari hipotesis ideal pelanggan mengenai 

produk atau jasa  

 

II. MODEL (METODE) PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN 

1. Model Gap 

Zeithami (1990) membahas sebuah model yang menjelaskan sebab-sebab ketidak 

puasan pelanggan. Model yang dinamakan The Gap Model ini mengilustrasikan 

perbandingan ekspektasi  pelanggan dengan pengalaman pelanggan. Ada 4 

gap/kesenjangan yang dibahas yaitu : 

a. Kesenjangan antara ekspektasi pelanggan dan persepsi manajemen terhadap 

ekspektasi tersebut. Kesenjangan ini terjadi karena berkembangnya ketidaksepahaman 

karena pihak eksekutif perusahaan/organisasi tidak mengerti apa yang disebut dengan 

jasa yang dianggap pelanggan sebagai berkualitas baik.  

b. Kesenjangan antara persepsi manajemen akan ekspektasi pelanggan dengan 

spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan ini amat besar diberbagai perusahaan. 

Mengetahui ekspektasi pelanggan tidak mencukupi karena kesulitan merespon 
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permintaan pelanggan secara konsisten karena kurangnya komitmen manajemen 

puncak terhadap service quality. penyebab kesenjangan ini antara lain : 

• Kurangnya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa 

• Persepsi akan ketidaklayakan 

• Kurangnya standarisasi kerja 

• Tidak adanya penetapan tujuan 

c. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dengan penyampaian jasa. Kadang, pihak 

manajemen memahami ekspektasi pelanggan dan menetapkan spesifikasi yang 

dibutuhkan tapi jasa yang disampaikan tidak memenuhi ekspektasi pelanggan. 

Perbedaan antara spesifikasi jasa dan penyampaian jasa aktual adalah kesenjangan 

performa jasa yang disebabkan oleh pegawai yang tidak bias atau tidak mau 

memberikan pelayanan jasa pada tingkat yang diinginkan. Peran pegawai/staf yang 

langsung berhubungan dengan penyampaian jasa,masih banyak terdapat variasi dalam 

performa pegawai. Penyebab kesenjangan ini adalah : 

• Ambiguitas peran 

• Konflik peran 

• Lemahnya kemampuan pegawai 

• Kurangnya sistem kontrol pengawasan 

• Kurangnya kerjasama 

d. Kesenjangan antara penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal ke pihak 

pelanggan mengenai penyampaian jasa. Kesenjangan ini tampak antara apa yang 

disajikan perusahaan mengenai kualitas jasa dan apa yang sebenarnya disampaikan 

kepada pelanggan. Komunikasi perusahaan yang akurat dan tepat, periklanan dan 

hubungan masyarakat yang tidak berlebihan atau menyebabkan salah persepsi, serta 

sangat sensual dalam penyampaian jasa yang dianggap pelanggan sebagai berkualitas 

tinggi. Yang harus disadari adalah ekspektasi pelanggan sangat dipengaruhi oleh iklan 

di berbagai media dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Penyebab kesenjangan ini 

antara lain : 

• Kurangnya komunikasi horizontal antara operasi, pemasaran dan SDM 

• Kecenderungan untuk mengeluarkan janji yang berlebihan 

e. Kesenjangan antara ekspektasi pelanggan dan persepsi terhadap jasa Kualitas jasa 

yang baik adalah yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Penilaian tinggi 
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rendahnya kualitas jasa bergantung pada persepsi pelanggan terhadap performa jasa 

aktual dalam konteks apa yang mereka. 

2. Model Servqual 

V.A Zeithami dkk : Membangun sebuah model skala multi atribut yang dinamakan 

SERVQUAL untuk mengukur 5 dimensi dari kualitas jasa (reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty, tangibles). Instrumen pada model ini memiliki dua bagian: bagianawal 

untuk encatat ekspektasi pelanggan jasa tertentu diikuti bagian kedua untuk mencatat 

persepsi pelanggan terhadap jasa tertentu. 

Nilai SERVQUAL = Nilai PERSEPSI – Nilai EKSPEKTASI 

Nilai untuk kualitas jasa diukur dengan menghitung perbedaan antara penilaian yang 

dilakukan pelanggan terhadap pernyataan ekspektasi dan persepsi. Nilai ini adalah GAP 5. 

Nilai untuk keempat kesenjangan yang lain bisa diukur dengan cara yang sama. Alat ini 

telah didesain dan divalidasi untuk penggunaan dalam berbagai aktivitas jasa. Pencetus 

metode ini menyarankan berbagai aplikasi untuk SERVQUAL tetapi fungsi yang terpenting 

adalah mengetahui tren kualitas jasa melalui survey pelanggan secara periodik. Untuk jasa 

multi layanan, SERVQUAL bisa digunakan untuk menentukan apakah terdapat kualitas jasa 

yang buruk pada salah satu unitnya (diindikasikan lewat nilai yang rendah). Jika ada, pihak 

manajemen bisa terjun untuk memperbaiki sumber buruknya persepsi pelanggan. 

Pengembangan SERVQUAL yang dimulai di USA untuk kondisi Amerika, telah 

berhasil diaplikasikan ada lingkungan yang lain, misalnya di Hongkong dan di Australia. 

Dengan maraknya globalisasi alam bisnis jasa maka semakin dibutuhkan usaha untuk 

mengerti kebutuhan pelanggan dalam berbagai lingkungan. Dalam perkembangan 

SERVQUAL yaitu metodologi pengukuran kualitas jasa, Zeithami (1990) menemukan 

bahwa beberapa dari 10 dimensi pada halaman 9 saling berhubungan erat satu sama lain 

sehingga jumlahnya disusutkan menjadi 5 dimensi dalam SERVQUAL, yaitu :  

o Reliability 

o Assurance 

o Tangibles 

o Empathy 

o Responsiveness 
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BAB III 

METODE PENGOLAHAN DATA 

A. PERHITUNGAN DATA HASIL SURVEY 

Setelah didapatkan atribut-atribut dimensi kualitas berdasarkan standar yang ditetapkan 

oleh pemerintah dan sekolahmaka dilakukan penyebaran kuisioner untuk mendapatkan atribut 

yang benar-benar mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kuisioner bagi pelanggan ini terdiri dari 

kuesioner persepsi siswa, kuesioner harapan (ekspektasi)  siswa, kuesioner persepsi orang tua 

dan kuesioner harapan (ekspektasi) orang tua. 

a. Bagian Ekspektasi (harapan) 

Pada bagian ini nilai/angka ekspektasi yang tersedia ditentukan berdasarkan tingkat 

kepentingan atribut dalam memenuhi tingkat kepuasan pelanggan. Untuk masing masing 

tingkat kepentingan sebagai berikut : 

 

Sangat Penting 

(SP) 

Penting 

(P) 

Kurang Penting 

(KP) 

Tidak Penting 

(TP) 

4 3 2 1 

 

b. Bagian Persepsi  

Di bagian ini pelanggan menentukan persepsi mereka mengenai kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh SMP YPS Singkole  

Sangat Setuju (SS) Setuju (S) Kurang setuju (KS) Tidak Setuju (TS) 

4 3 2 1 

 

B. PERHITUNGAN TINGKAT PERSEPSI ITEM  

Perhitungan tingkat persepsi dilakukan dengan mengacu pada data kuisioner kepuasan 

pelanggan. Nilai persepsi untuk masing-masing atribut dihitung dengan rumus: 

	
� �
�
� � � �
���� � �
���� � �
����

�
 

Dimana 

TPi = Tingkat persepsi pelangan terhadap item i 

P1 = Jumlah pelanggan yang menjawab Tidak Setuju 

P2 = Jumlah pelanggan yang menjawab Kurang Setuju 
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P3 = Jumlah pelanggan yang menjawab Setuju 

P4 = Jumlah pelanggan yang menjawab Sangat Setuju 

N = Juml;ah responden 

C. PERHITUNGAN TINGKAT EKSPEKTASI (HARAPAN) VARIABEL 

Perhitungan tingkat Ekspektasi dilakukan dengan mengacu pada data kuisioner kepuasan 

pelanggan. Nilai persepsi untuk masing-masing atribut dihitung dengan rumus: 

�� �
∑ ���

�
 

Dimana: 

�� � Nilai tingkat ekspektasi untuk variabel  j 

�*� � Nilai tingkat kepentingan pelanggan i variabel  j 

� � Jumlah Responden 

 

D. PERHITUNGAN TINGKAT PERSEPSI VARIABEL 

Perhitungan tingkat Ekspektasi dilakukan dengan mengacu pada data kuisioner kepuasan 

pelanggan. Nilai persepsi untuk masing-masing atribut dihitung dengan rumus: 

1� �
∑ 1��

�
 

Dimana: 

1� � Nilai tingkat persepsi untuk variabel  j 

1*� � Nilai tingkat persepsi pelanggan i variabel  j 

� � Jumlah Responden 

 

E. MENGHITUNG BOBOT DIMENSI KUALITAS JASA  

Perhitungan pembobotan untuk masing-masing dimensi diukur dengan merata-ratakan hasil 

pembobotan yang dilakukan pelanggan, yaitu dengan rumus: 

2� �
2��

�
 

Dimana: 

2� � Nilai tingkat kepentingan Indikator/variabel  j 

2*� � Nilai tingkat kepentingan pelanggan * indikator/variabel  � 

� � Jumlah Responden 

 

F. PERHITUNGAN NILAI SERVQUAL  
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a. Perhitungan Nilai SERVQUAL  

  

 

 

b. Perhitungan nilai SERVQUAL dengan Pembobotan (Weighted SERVQUAL 

Score/WSC) 

Perhitungan nilai SERVQUAL dengan pembobotan dilakukan dengan langsung 

mengalikan nilai SERVQUAL dengan nilai bobot masing-masing Variabel yang telah 

dihitung sebelumnya. Tujuan perhitungan dengan pembobotan ini adalah untuk 

mengetahui tingkat penilaian kualitas jasa berkaitan dengan tingkat kepentingan suatu 

dimensi terhadap yang lainnya di mata pelanggan. Nilai WSC untuk suatu dimensi yang 

lebih kecil dibandingkan dengan dimensi yang lain, menunjukkan bahwa dimensi yang 

nilai WSC nya lebih kecil, lebih menjadi prioritas untuk diperbaiki kinerjanya. 

c. Perhitungan Nilai aktual SERVQUAL 

Perhitungan nilai aktual SERVQUAL bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

performa pelayanan mampu memenuhi ekspektasi dari pemakai jasa/pelanggan. Nilai 

ini juga menunjukkan tingkat kesesuaian antara persepsi dan ekspektasi kualitas 

layanan yang diterima oleh konsumen/pelanggan. Metode yang digunakan adalah 

membandingkan nilai persepsi pelanggan dengan nilai ekspektasi pelanggan dan 

dinyatakan dalam persen. Rumus yang digunakan adalah: 

 

5�67� 89:;76 <=>?@A8B �  
5�67� 
CDECFE�

5�67� =9FC9:7E�
 � GG% 

 

G. PERHITUNGAN INDEKS KEPUASAN PELANGGAN (IKP) 

a. Pengkategorian Nilai SERVQUAL  

Agar nilai IKP (SERVQUAL) yang diperoleh mempunyai makna, maka dilakukan 

pengelompokan kategori berdasarkan nilai SERVQUAL yang diperoleh, yaitu dengan 

menggunakan rumus: 

 

>< �  �I –  �� 

9
 

 

 

Nilai SERVQUAL = NILAI PERSEPSI – NILAI EKSPEKTASI 
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Dimana : 

RS = Rentang Skala 

M = Nilai maksimum yang mungkin 

N = Nilai minimum yang mungkin 

K = jumlah kelas, 

 

Dengan demikian dari kuesioner yang dibuat maka diperoleh  

- Nilai maksimun (M) adalah  4 (persepsi) – 1 (ekspektasi) = 3 

- Nilai minimun (N) adalah 1 (persepsi) – 4 (ekspektasi) = - 3 

Sehingga Rentang Skala IKP adalah 

KL �  
�3 N �N3��

4
� 1, 5  

Berdasarkan nilai RS tersebut, dibuat pembagian skala tingkat kepuasan berdasarkan 

nilai 

SERVQUAL yang diperoleh dapat dilihat pada di bawah, yaitu: 

Tabel 2: Indeks Kepuasan Pelanggan Berdasarkan Nilai SERVQUAL 

Nilai IKP (SERVQUAL) TINGKAT KEPUASAN 

N� R ST
 R N. V Tidak Puas (TP) 

N. V W ST
 R G Cukup Puas (CP) 

G W ST
 R . V Puas (P) 

, V W ST
 R � Sangat Puas (SP) 
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BAB IV 

HASIL PENGOLAHAN DATA 

A. TINGKAT PERSEPSI PELANGAN  (TPP) 

Tabel 3: Tingkat Persepsi Pelanggan 

Var. 1 Organisasi Sekolah 

No Indikator PS PO TPP 

1 Waktu belajar di sekolah efektif dalam memaksimalkan 
pembelajaran siswa 

2,70 2,99 
2,75 
 

2 Kelas yang disusun memaksimalkan pembelajaran 
siswa dan mendukung keberagaman 

2,19 2,48 
2,34 
 

3 Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
memilih kegiatan Ektrakurikuler dan program sekolah 
lainnya sesuai bakat dan minat  

3,11 3,24 
3,18 
 

4 Aturan, Prosedur dan kebijakan sekolah mendukung 
proses sekolah secara efektif dan efesien 

2,81 2,74 2,78 

6 Sekolah mempunyai fasilitas yang mendukung 
pencapaian hasil belajar (lab Ipa, Lab computer, Lab 
bahasa, perpustakaan, kantin, ruang seni dan music, 
ruang serba guna, pusat sumber belajar) 

2,94 3,10 3,02 

Tingkat Persepsi Pelanggan (Variabel ) 2,81 

 

Var, 2 Kegiatan Belajar Mengajar 

No Indikator PS PO TPP 

1 Penguasaan guru terhadap materi pengajaran untuk 
membantu siswa memaksimalkan pencapaian hasil 
belajar 

2,66 2,90 2,78 

2 Penggunaan metode pengajaran yang bervariasi untuk 
mengakomodir setiap gaya belajar siswa 

2,75 3,11 
2,93 
 

3 Menggunakan penilaian yang bervariasi dalam proses 
pembelajaran 

2,70 2,83 
2,77 
 

4 Penggunaan Teknologi ICT dalam proses kegiatan 
belajar mengajar 

2,99 3,10 
3,05 
 

5 Pengelolaan kelas/ruang belajar 
3,06 2,89 

2,98 
 

Tingkat Persepsi Pelanggan (Variabel ) 2,90 

 

Var, 3 Tugas Perwalian 

No Indikator PS PO TPP 

1 Komunikasi wali kelas dengan anak wali dan orang tua 3,27 3,23 3,25 

2 Tugas bimbingan dan konseling kepada anak wali 3,27 3,24 3,26 

Tingkat Persepsi Pelanggan (Variabel ) 3,25 
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Var, 4 Kepemimpinan 

No Indikator PS PO TPP 

1 Managemen Sekolah memberikan kesempatan 
pengembangan kepemimpinan di sekolah 

2,98 3,02 
3,00 
 

2 Managemen sekolah mendukung dan memonitor 
keefektifan pembelajaran 

2,37 2,50 
3,44 
 

3 Komunikasi managemen sekolah dengan orang tua  
2,97 3,06 

3,02 
 

Tingkat Persepsi Pelanggan (Variabel ) 2,82 

 

Var, 5 Iklim dan Budaya Sekolah  

No Indikator PS PO TPP 

1 Sekolah membuat iklim ekspetasi yang tinggi untuk  
pembelajaran siswa dan prestasinya 

3,34 3,21 3,27 

2 Sekolah mengarahkan Siswa menjadi disiplin dan 
bertanggung jawab pada pembelajarannya 

3,11 3,43 3,27 

3 Lingkungan sekolah yang aman dan peduli 2,84 2,99 2,92 

4 Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat 2,56 2,69 2,62 

Tingkat Persepsi Pelanggan (Variabel ) 3,02 

Keterangan: 

PS= Persepsi Siswa 

PO= Persepsi Orang tua 

TPP = Tingkat Persepsi Pelanggan (TPP) 

 

B. TINGKAT KEPENTINGAN PELANGGAN  

Tabel 4: Tingkat Kepentingan Pelanggan setiap Indikator 

Var, 1 Organisasi Sekolah 

No Indikator HS HO BI 

1 Waktu belajar di sekolah efektif dalam memaksimalkan 
pembelajaran siswa 

2,78 2,83 2,80 

2 Kelas yang disusun memaksimalkan pembelajaran 
siswa dan mendukung keberagaman 

2,14 2,32 2,23 

3 Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
memilih kegiatan Ektrakurikuler dan program sekolah 
lainnya sesuai bakat dan minat  

3,46 3,41 3,44 

4 Aturan, Prosedur dan kebijakan sekolah mendukung 
proses sekolah secara efektif dan efesien 

3,39 3,27 3,33 

6 Sekolah mempunyai fasilitas yang mendukung 
pencapaian hasil belajar (lab Ipa, Lab computer, Lab 
bahasa, perpustakaan, kantin, ruang seni dan music, 
ruang serba guna, pusat sumber belajar) 

3,46 3,29 3,37 

Bobot Kualitas Variabel 3,03 
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Var, 2 Kegiatan Belajar Mengajar 

No Indikator HS HO BI 

1 Penguasaan guru terhadap materi pengajaran untuk 
membantu siswa memaksimalkan pencapaian hasil 
belajar 

3,46 3,54 3,51 

2 Penggunaan metode pengajaran yang bervariasi untuk 
mengakomodir setiap gaya belajar siswa 

3,27 3,14 3,20 

3 Menggunakan penilaian yang bervariasi dalam proses 
pembelajaran 

3,03 2,98 3,01 

4 Penggunaan Teknologi ICT dalam proses kegiatan 
belajar mengajar 

3,24 3,26 3,25 

5 Pengelolaan kelas/ruang belajar 3,29 2,97 3,13 

Bobot Kualitas Variabel 3,19 

 

Var, 3 Tugas Perwalian/Wali Kelas 

No Indikator HS HO BI 

1 Komunikasi wali kelas dengan anak wali dan orang tua 3,46 3,51 3,48 

2 Tugas bimbingan dan konseling kepada anak wali 3,46 3,54 3,50 

Bobot Kualitas Variabel 3,49 

 

Var, 4 Kepemimpinan 

No Indikator HS HO BI 

1 Managemen Sekolah memberikan kesempatan 
pengembangan kepemimpinan di sekolah 

3,18 3,22  

2 Managemen sekolah mendukung dan memonitor 
keefektifan pembelajaran 

2,8 2,98  

3 Komunikasi managemen sekolah dengan orang tua  3,08 3,11  

Bobot Kualitas Variabel 3,07 

 

Var, 5 Iklim dan Budaya Sekolah  

No Indikator HS HO BI 

1 Sekolah membuat iklim ekspetasi yang tinggi untuk  
pembelajaran siswa dan prestasinya 

3.42 3.48 3,45 

2 Sekolah mengarahkan Siswa menjadi disiplin dan 
bertanggung jawab pada pembelajarannya 

3.42 3.55 3,48 

3 Lingkungan sekolah yang aman dan peduli 3.47 3.48 3,48 

4 Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat 3.57 3.59 3,58 

Bobot Kualitas Variabel 3,50 

Keterangan: 

HS= Harapan Siswa 

HO= Harapan Orang tua 

BI = Bobot Indikator 
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Dari analisis data diperoleh Tingkat Kepentingan setiap  variable pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 5: Bobot Dimensi Kualitas masing-masing Variabel  

No Variabel Bobot Peringkat Kepentingan 

1 Organisasi Sekolah 3,03 V 

2 Kegiatan Belajar Mengajar 3,19 III 

3 Tugas Perwalian/Tugas wali kelas 3,49 II 

4 Kepemimpinan di Sekolah 3,07 IV 

5 Iklim dan Budaya Sekolah 3,50 I 

 

C. Nilai SERVQUAL, WSC dan Nilai Aktual SERVQUAL 

Tabel 6: Nilai SERVQUAL, WSC dan Nilai Aktual SERVQUAL masing-masing indicator 

Var.1 Organisasi Sekolah 

No Indikator 
P E SERVQUAL WSC 

NA 
SERVQUAL 

1 Waktu belajar di sekolah efektif 
dalam memaksimalkan 
pembelajaran siswa 

2.75 2.80 -0.05 -0.14 68.75% 

2 Kelas yang disusun 
memaksimalkan pembelajaran 
siswa dan mendukung 
keberagaman 

2.34 2.23 0.11 0.25 58.50% 

3 Sekolah memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk memilih 
kegiatan Ektrakurikuler dan 
program sekolah lainnya sesuai 
bakat dan minat 

3.18 3.44 -0.26 -0.89 79.50% 

4 Aturan, Prosedur dan kebijakan 
sekolah mendukung proses 
sekolah secara efektif dan efesien 

2.78 3.33 -0.55 -1.83 69.50% 

5 Sekolah mempunyai fasilitas yang 
mendukung pencapaian hasil 
belajar (lab Ipa, Lab computer, Lab 
bahasa, perpustakaan, kantin, 
ruang seni dan music, ruang serba 
guna, pusat sumber belajar) 

3.02 3.37 -0.35 -1.18 75.50% 

Rata-rata 2.81 3.03 -0.22 -0.76 
70.35% 

 

Var 2 Kegiatan Belajar Mengajar 

No Indikator 
P E SERVQUAL WSC 

NA 
SERVQUAL 
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1 Penguasaan guru terhadap 
materi pengajaran untuk 
membantu siswa 
memaksimalkan pencapaian 
hasil belajar 

2.78 3.51 -0.73 -2.56 69.50% 

2 Penggunaan metode pengajaran 
yang bervariasi untuk 
mengakomodir setiap gaya 
belajar siswa 

2.93 3.20 -0.27 -0.86 73.25% 

3 Menggunakan penilaian yang 
bervariasi dalam proses 
pembelajaran 

2.77 3.01 -0.24 -0.72 69.25% 

4 Penggunaan Teknologi ICT 
dalam proses kegiatan belajar 
mengajar 

3.05 3.25 -0.20 -0.65 76.25% 

5 Pengelolaan kelas/ruang belajar 2.98 3.13 -0.15 -0.47 74.50% 

Rata-rata 2.90 3.22 -0.32 -1.05 72.55% 

Var 3 Tugas Perwalian/Wali Kelas 

No Indikator 
P E SERVQUAL WSC 

NA 
SERVQUAL 

1 Komunikasi wali kelas dengan 
anak wali dan orang tua 3.25 3.48 -0.23 -0.80 81.25% 

2 Tugas bimbingan dan konseling 
kepada anak wali 3.26 3.50 -0.24 -0.84 81.50% 

Rata-rata 
3.26 3.33 -0.24 -0.82 81.38% 

Var 4 Kepemimpinan 

No Indikator 
P E SERVQUAL WSC 

NA 
SERVQUAL 

1 Managemen Sekolah 
memberikan kesempatan 
pengembangan kepemimpinan di 
sekolah 

3.00 3.20 -0.20 -0.64 75.00% 

2 Managemen sekolah mendukung 
dan memonitor keefektifan 
pembelajaran 

3.44 2.90 0.54 1.57 86.00% 

3 Komunikasi managemen sekolah 
dengan orang tua  3.02 3.10 -0.08 -0.25 75.50% 

Rata-rata 3.15 3.07 0.09 0.23 
78.83 % 

 

Var. 5 Iklim dan Budaya Sekolah  

No Indikator 
P E SERVQUAL WSC 

NA 
SERVQUAL 

1 Sekolah membuat iklim 
ekspetasi yang tinggi untuk  
pembelajaran siswa dan 

3.27 3.45 -0.18 -0.62 81.75% 
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prestasinya 

2 Sekolah mengarahkan Siswa 
menjadi disiplin dan 
bertanggung jawab pada 
pembelajarannya 

3.27 3.48 -0.21 -0.73 81.75% 

3 Lingkungan sekolah yang aman 
dan peduli 

2.92 3.48 -0.56 -1.95 73.00% 

4 Lingkungan sekolah yang 
bersih dan sehat 2.62 3.58 -0.96 -3.44 65.50% 

Rata-rata 3.02 3.50 -0.48 -1.68 75.50% 

Rata-rata Nilai Aktual SERVQUAL 74.94% 

 

 

D. Nilai SERVQUAL, WSC dan Nilai Aktual SERVQUAL  VARIABEL 

Tabel 6: Nilai SERVQUAL, WSC dan Nilai Aktual SERVQUAL masing-masing Variabel 

No Variabel P E SERVQUAL WSC 
NA 

SERVQUAL 

1 Organisasi Sekolah 2.81 3.03 -0.22 -0.76 70.35% 

2 Kegiatan Belajar Mengajar 2.90 3.22 -0.32 -1.05 72.55% 

3 Perwalian/Tugas Wali kelas 3.10 3.33 -0.23 -0.79 77.45% 

4 Kepemimpinan 
3.15 3.07 0.09 0.23 

78.83% 
 

5 Iklim dan Budaya Sekolah 3.02 3.50 -0.48 -1.68 75.50% 

Rata-rata 
3.00 3.23 -0.23 -0.81 74.94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YAYASAN PENDIDIKAN SOROAKO 

SMP YPS SINGKOLE 

Jl. Hasanuddin – Soroako – Nuha. Telp (021) 5249100 pes. 3632. 

 

18 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan bobot tingkat kepentingan dari masing-masing variable 

seperti pada table,  maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

No Variabel Bobot Peringkat Kepentingan 

1 Organisasi Sekolah 3,03 V 

2 Kegiatan Belajar Mengajar 3,19 III 

3 Tugas Perwalian/Tugas wali kelas 3,49 II 

4 Kepemimpinan di Sekolah 3,07 IV 

5 Iklim dan Budaya Sekolah 3,50 I 

 

Tingkat kepentingan pelanggan SMP YPS Singkole,terdapat pada variable iklim dan 

budaya sekolah (3,50)  ini berarti seolah perlu memberikan perhatian lebih terhadap keamanan, 

kepedulian dan kebersihan lingkungan, kelas, wc serta kantin.  

Gap antara Persepsi dengan ekspektasi pelanggan akan dijelaskan berdasarkan perolehan 

nilai SERVQUAL pada setiap variable sebagai berikut: 

a. Organisasi Sekolah 

No Indikator 
P E SERVQUAL WSC 

NA 
SERVQUAL 

1 Waktu belajar di sekolah efektif dalam 
memaksimalkan pembelajaran siswa 2.75 2.80 -0.05 -0.14 68.75% 

2 Kelas yang disusun memaksimalkan 
pembelajaran siswa dan mendukung 
keberagaman 

2.34 2.23 0.11 0.25 58.50% 

3 Sekolah memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk memilih kegiatan 
Ektrakurikuler dan program sekolah 
lainnya sesuai bakat dan minat 

3.18 3.44 -0.26 -0.89 79.50% 

4 Aturan, Prosedur dan kebijakan sekolah 
mendukung proses sekolah secara 
efektif dan efesien 

2.78 3.33 -0.55 -1.83 69.50% 

5 Sekolah mempunyai fasilitas yang 
mendukung pencapaian hasil belajar 
(lab Ipa, Lab computer, Lab bahasa, 
perpustakaan, kantin, ruang seni dan 
music, ruang serba guna, pusat sumber 
belajar) 

3.02 3.37 -0.35 -1.18 75.50% 

Rata-rata 2.81 3.03 -0.22 -0.76 
70.35% 
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Dari table diatas, terlihat bahwa hampir seluruh indicator mempunyai gap yang negatif antara  

−1.5 W XY1 R 0 ini berarti setiap indikator mempunyai Indeks Kepuasan Pelangan (IKP) 

berkategori Cukup Puas (CP), kecuali pada indikator 2 nilai IKP SERVQUAL adalah 0.11 yang 

berkategori Puas 

(G W ST
 R . V�. yang menjadi focus perhatian dan pengembangan pada bagian organisasi 

sekolah berdasarkan nilai Weighted SERVQUAL Score (WSC) adalah yang menyangkut aturan 

atau kebijakan yang efektif dan efesien (nilai WSC – 1.83), dan juga masalah fasilitas seperti 

Lab IPA, lab Ipa, Lab computer, Lab bahasa, perpustakaan, kantin, ruang seni dan music, 

ruang serba guna, pusat sumber belajar (nilai WSC – 1.18). Tingkat kinerja sekolah dalam bidang 

organisasi sekolah  Pelayanan Umum berdasarkan tingkat persepsi pelanggan mampu memenuhi 

70,35% dari tingkat ekspektasi pelanggan. 

b. Kegiatan Belajar Mengajar 

No Indikator P E SERVQUAL WSC 
NA 

SERVQUAL 

1 Penguasaan guru terhadap 
materi pengajaran untuk 
membantu siswa 
memaksimalkan pencapaian 
hasil belajar 

2.78 3.51 -0.73 -2.56 69.50% 

2 Penggunaan metode pengajaran 
yang bervariasi untuk 
mengakomodir setiap gaya 
belajar siswa 

2.93 3.20 -0.27 -0.86 73.25% 

3 Menggunakan penilaian yang 
bervariasi dalam proses 
pembelajaran 

2.77 3.01 -0.24 -0.72 69.25% 

4 Penggunaan Teknologi ICT 
dalam proses kegiatan belajar 
mengajar 

3.05 3.25 -0.20 -0.65 76.25% 

5 Pengelolaan kelas/ruang belajar 2.98 3.13 -0.15 -0.47 74.50% 

Rata-rata 2.90 3.22 -0.32 -1.05 72.55% 

 

Dari table diatas, terlihat bahwa hampir seluruh indicator mempunyai gap yang negatif antara  

N. V W ST
 R G ini berarti setiap indikator mempunyai Indeks Kepuasan Pelangan (IKP) 

berkategori Cukup Puas (CP). Yang menjadi focus perhatian dan pengembangan pada variable 

Kegiatan Belajar Mengajar  berdasarkan nilai Weighted SERVQUAL Score (WSC) adalah 

indikator 1 dan 2 (nilai WSC – 2.56) yang berarti guru perlu diberi bimbingan dan pelatihan yang 

berkaitan dengan penguasaan konsep dan metode pengajaran serta manajemen kelas. Kinerja 
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sekolah dalam member pelayanan dibidang KBM berdasarkan tingkat persepsi pelanggan mampu 

memenuhi 72,35% dari tingkat ekspektasi pelanggan. 

 

 

c. Tugas Perwalian/wali kelas 

No Indikator 
P E SERVQUAL WSC 

NA 
SERVQUAL 

1 Komunikasi wali kelas 
dengan anak wali dan 
orang tua 

3.25 3.48 -0.23 -0.80 81.25% 

2 Tugas bimbingan dan 
konseling kepada anak 
wali 

3.26 3.50 -0.24 -0.84 81.50% 

Rata-rata 
3.26 3.33 -0.24 -0.82 81.38% 

 

Dari table diatas, terlihat bahwa hampir seluruh indicator mempunyai gap yang negatif 

antara N. V W ST
 R G ini berarti setiap indikator mempunyai Indeks Kepuasan Pelangan (IKP) 

berkategori Cukup Puas (CP). Yang menjadi fokus perhatian dan pengembangan pada variable 

tugas perwalian  berdasarkan nilai Weighted SERVQUAL Score (WSC) adalah indikator 2 (nilai 

WSC – 0,84) yang berarti guru/wali kelas perlu memberikan dan melakukan bimbingan dan 

konseling bagi anak wali untuk pencapaian prestasi belajar yang maksimal. Kinerja sekolah 

dalam memberi pelayanan melalui tugas perwalian berdasarkan tingkat persepsi pelanggan mampu 

memenuhi 81,38% dari tingkat ekspektasi pelanggan. 

 

d. Kepemimpinan  

No Indikator 
P E SERVQUAL WSC 

NA 
SERVQUAL 

1 Managemen Sekolah 
memberikan kesempatan 
pengembangan 
kepemimpinan di sekolah 

3.00 3.20 -0.20 -0.64 75.00% 

2 Managemen sekolah 
mendukung dan memonitor 
keefektifan pembelajaran 

3.44 2.90 0.54 1.57 86.00% 

3 Komunikasi managemen 
sekolah dengan orang tua  3.02 3.10 -0.08 -0.25 75.50% 

Rata-rata 3.15 3.07 0.09 0.23 78.83 % 
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Dari table diatas, terlihat bahwa indikator 1 dan 3 masih mempunyai gap yang negative 

antara N. V W ST
 R G ini berarti indikator mempunyai Indeks Kepuasan Pelangan (IKP) 

berkategori Cukup Puas (CP). Yang menjadi fokus perhatian dan pengembangan pada variable 

kepemimpinan berdasarkan nilai Weighted SERVQUAL Score (WSC) adalah indikator 1 (nilai 

WSC – 0,64) yang berarti sekolah masih perlu meningkatkan kegiatan yang menstimulus siswa 

untuk mengembangkan bakat kepemimpinannya. Kinerja sekolah dalam memberi pelayanan 

melalui pengembangan bakat kepemimpinan berdasarkan tingkat persepsi pelanggan mampu 

memenuhi 78,83% dari tingkat ekspektasi pelanggan. 

e. Iklim dan Budaya Sekolah 

No Indikator 
P E SERVQUAL WSC 

NA 
SERVQUAL 

1 Sekolah membuat iklim 
ekspetasi yang tinggi untuk  
pembelajaran siswa dan 
prestasinya 

3.27 3.45 -0.18 -0.62 81.75% 

2 Sekolah mengarahkan Siswa 
menjadi disiplin dan 
bertanggung jawab pada 
pembelajarannya 

3.27 3.48 -0.21 -0.73 81.75% 

3 Lingkungan sekolah yang 
aman dan peduli 

2.92 3.48 -0.56 -1.95 73.00% 

4 Lingkungan sekolah yang 
bersih dan sehat 2.62 3.58 -0.96 -3.44 65.50% 

Rata-rata 3.02 3.50 -0.48 -1.68 75.50% 

 

Dari tabl, terlihat bahwa semua indikator mempunyai gap yang negatif antara N�.� W

��� R � ini berarti indikator mempunyai Indeks Kepuasan Pelangan (IKP) berkategori Cukup 

Puas (CP). Yang menjadi fokus perhatian dan pengembangan pada variable iklim dan budaya 

sekolah berdasarkan nilai Weighted SERVQUAL Score (WSC) adalah indikator 4 (nilai WSC –

3,44) yaitu berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekolah ( halaman, WC dan kantin) dan 

indikator 3 (nilai WSC -1.95) yaitu lingkungan yang aman dan peduli dengan setiap individu 

siswa. Kinerja sekolah dalam memberi pelayanan dari segi iklim dan budaya sekolah berdasarkan 

tingkat persepsi pelanggan mampu memenuhi 75,50% dari tingkat ekspektasi pelanggan. 
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Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data survey pelanggan di SMP YPS Singkole, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kinerja sekolah dalam memberi pelayanan pendidikan berdasarkan tingkat persepsi pelanggan 

mampu memenuhi 74,94% dari tingkat ekspektasi pelanggan. 

2. Indek Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan pendidikan berdasarkan nilai Indek 

Kepuasan adalah berada pada kategori Cukup Puas (CP). Dengan demikian sekolah perlu 

meningkatkan kinerja untuk memenuhi kepuasan pelanggan berdasarkan ekspektasinya. 

3. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian prioritas berdasarkan nilai Weighted 

SERVQUAL Score (WSC) adalah sebagai berikut:  

Tabel : 5 prioritas utama yang perlu ditingkatkan di masa yang akan datang 

No Indikator Prioritas Nilai WSC Keterangan 

1 
Lingkungan sekolah yang bersih 

dan sehat 
- 3.44 

Kebersihan halaman sekolah, 

dan kantin 

2 

Penguasaan guru terhadap 

materi/bidang yang diajarkan -2, 56 

Penguasaan materi yang dapat 

memaksimalkan hasil belajar 

anak 

3 
Iklim sekolah yang aman dan 

peduli siswa 
-1,95 

Bebas dari bulying (pemalakan, 

ejekan dll).  

4 

Penggunaan metode yang 

bervariasi dalam  pengajaran -0,86 

Perlu perhatian pihak 

management terhadap 

pengembangan guru 

5 

Tugas perwalian dalam hal 

bimbingan dan konseling kepada 

anak wali 
-0,84 

Perlu ada penambahan waktu 

untuk wali kelas dan beberapa 

hal yang berkaitan dengan 

komunikasi anak dan wali kelas 
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Lampiran 

PENGUKURAN EKSPEKTASI DAN PERSEPSI PELANGGAN 

A. Variabel, Indikator, Kuesioner 

Variabel 
1 

Organisasi Sekolah 

No Indikator 

1 Waktu belajar di sekolah efektif dalam memaksimalkan pembelajaran siswa 

2 Kelas yang disusun memaksimalkan pembelajaran siswa dan mendukung 
keberagaman 

3 Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih kegiatan 
Ektrakurikuler dan program sekolah lainnya sesuai bakat dan minat  

4 Aturan, Prosedur dan kebijakan sekolah mendukung proses sekolah secara efektif 
dan efesien 

6 Sekolah mempunyai fasilitas yang mendukung pencapaian hasil belajar (lab Ipa, 
Lab computer, Lab bahasa, perpustakaan, kantin, ruang seni dan music, ruang 
serba guna, pusat sumber belajar) 

Variabel 
2 

Kegiatan Belajaran Mengajar 

No Indikator 

1 Penguasaan guru terhadap materi pengajaran untuk membantu siswa 
memaksimalkan pencapaian hasil belajar 

2 Penggunaan metode pengajaran yang bervariasi untuk mengakomodir setiap gaya 
belajar siswa 

3 Menggunakan penilaian yang bervariasi dalam proses pembelajaran 

4 Penggunaan Teknologi ICT dalam proses kegiatan belajar mengajar 

5 Pengelolaan kelas/ruang belajar 

Variabel 
3 

Tugas Perwalian/Wali Kelas 

No Indikator 

1 Komunikasi dengan anak wali 

2 Komunikasi dengan orang tua 

3 Melakukan tugas bimbingan dan konseling kepada anak wali 

Variabel 
4 

Kepemimpinan 

No Indikator 

1 Managemen Sekolah memberikan kesempatan pengembangan kepemimpinan di 
sekolah 

2 Managemen Sekolah memberikan kesempatan belajar bagi siswa  

3 Managemen sekolah mendukung dan memonitor keefektifan pembelajaran 

4 Komunikasi managemen sekolah dengan orang tua  

Variabel 
5 

Iklim dan Budaya Sekolah 

No Indikator 

1 Sekolah membuat iklim ekspetasi yang tinggi untuk  pembelajaran siswa dan 
prestasinya 

2 Sekolah memotivasi siswa untuk belajar 
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3 Sekolah mengarahkan Siswa menjadi disiplin dan bertanggung jawab pada 
pembelajarannya 

4 Lingkungan sekolah yang aman dan peduli 

5 Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat 

 

KUESIONER PERSEPSI SISWA 

Petunjuk: 

Berilah tanda siang (√) pada pilihan yang menurut anda benar setiap pernyataan berikut 

Jawablah dengan sejujur-jujurnya sesuai yang anda rasakan dan amati 

 

No Pernyataan Sangat 
setuju 

Setuju Kurang 
setuju 

Tidak  
Setuju 

1 
Saya merasa senang di sekolah sepanjang waktu 
sekolah 

    

2 
Waktu belajar di sekolah membuat saya kelelahan dan 
tidak bersemangat 

    

3 
Di sekolah saya, kelas di susun berdasarkan 
kemampuan akademik setiap anak  

    

4 
Di sekolah saya, kelas di susun dengan memperhatikan  
keberagaman (agama, suku, kemampuan anak, dll)  

    

5 
Saya diberikan beberapa pilihan untuk memilih kegiatan 
ekstra kurikuler sesuai minat dan bakat saya 

    

6 

Saya tidak diberikan kesempatan memilih progam 
pengembangan bakat saya pada jalur lomba akademik 
(seperti lomba olimpiade matematika, lomba IPA, lomba 
IT, Lomba Bahasa Inggris) 

    

7 
Saya menyadari aturan sekolah memperhatikan 
kepentingan saya 

    

8 
Saya merasa tertekan dengan peraturan yang ada di 
sekolah 

    

9 
Setiap aturan yang di keluarkan oleh sekolah 
dikomunikasikan dengan baik ke siswa 

    

10 
Fasilitas yang ada di sekolah saya mendukung 
pencapaian hasil belajar saya 

    

11 
Saya dapat memahami  dengan baik penjelasan guru 
ketika pembelajaran di kelas 

    

12 
Di sekolah saya  masih banyak guru yang  belum 
menguasai materi pembelajaran dalam mengajar, 
sehingga penjelasannya sulit dimengerti 

    

13 Di kelas, kami sering bekerja dalam kelompok     

14 
Dikelas, kami sering kedatangan tamu (pembicara/ahli) 
yang membantu pemahaman dalam mempelajari materi 
tertentu 

    

15 
Kegiatan belajar mengajar di sekolah saya juga 
dilakukan  di luar kelas (seperti fieldtrip,  mengujungi 
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komunitas  sosial, ke pasar, ke tambang, ke  nursery dan 
lain-lain)  

16 
Guru saya menyiapkan media pembelajaran yang 
membantu meningkatkan pemahaman  saya  

    

17 
Penataan ruang belajar di sekolah saya cedrung 
membosankan 

    

18 
Pengaturan tempat duduk siswa di sekolah saya 
bervariasi sesuai kebutuhan pembelajaran 

    

19 
Saya dapat menempelkan/menunjukkan hasil karya 
terbaik saya diruangan belajar  

    

20 

Guru saya menggunakan beragam jenis penilaian dalam 
menilai pembelajaran saya (seperti; penillaian dengan 
unjuk kerja, tes tertulis, fortopolio, rubrik dan penilaian 
diri) 

    

21 
Guru saya memberitahukan setiap hasil penilaian yang 
saya peroleh dengan cepat 

    

22 
Guru saya memberitahukan secara lisan segala 
kekurangan yang harus diperbaiki  untuk meningkatkan 
hasil belajar saya  

    

23 
Guru saya menggunakan fasilitas teknologi ICT dalam 
pembelajaran di kelas (seperti: LCD, video, music, 
internet, kamera dan lain-lain). 

    

24 
Wali kelas saya memberi perhatian dan berkomunikasi 
aktif dengan saya  

    

25 
Wali kelas saya memotivasi saya agar selalu giat belajar 
dan berupaya maksimal dalam pembelajaran 

    

26 
Wali kelas saya selalu berdiskusi dengan saya 
bagaimana belajar yang baik dan memecahkan masalah 
saya 

    

27 
Sekolah menyediakan kesempatan bagi saya untuk  
belajar menjadi seorang pemimpin 

    

28 
Kepala sekolah/wakil kepala sekolah jarang berkunjung 
ke kelas untuk melihat apa yang sedang kami pelajari 

    

29 
Kepala sekolah/wakil kepala sekolah memanggil orang 
tua (menghadiri rapat) untuk mengkomunikasikan aturan 
sekolah 

    

30 
Sekolah memacu saya belajar giat untuk mencapai 
prestasi maksimal. 

    

31 Saya  datang ke sekolah tepat waktu     

32 Saya  hadir di kelas tepat waktu     

33 Guru saya memulai pembelajaran tepat waktu     

34 
Sangat penting untuk menyelesaikan tugas-tugas 
sekolah tepat waktu 

    

35 Saya merasa aman berada di sekolah      

36 Warga sekolah peduli  terhadap keberadaan saya     

37 Warga sekolah menghargai keberadaan saya     

38 Lingkungan sekolah saya kurang rapi dan kurang bersih     

39 Ruang kelas tempat belajar di sekolah saya bersih     
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40 WC/Toilet di sekolah saya bersih dan tidak berbau     

41 Kantin di sekolah saya bersih      

42 
Kantin di sekolah saya menyediakan menu makanan 
sehat 
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KUESIONER HARAPAN SISWA 

Petunjuk: 

Berilah tanda siang (√) pada pilihan yang menurut anda benar setiap pernyataan berikut 

Jawablah dengan sejujur-jujurnya sesuai yang anda rasakan dan amati 

 

No Pernyataan Sangat 
Penting 

Penting Kurang 
Penting 

Tidak  
Penting 

1 
Waktu belajar di sekolah membuat siswa lebih betah 
tinggal di sekolah 

    

2 
Waktu belajar di sekolah membuat kelelahan dan tidak 
bersemangat 

    

3 Kelas di susun berdasarkan kemampuan setiap anak      

4 
Kelas di susun dengan memperhatikan  keberagaman 
(agama, suku, kemampuan anak, dll)  

    

5 
Siswa di beri kesempatan memilih kegiatan ekstra 
kurikuler sesuai minat dan bakatnya 

    

6 

Siswa di beri kesempatan memilih progam 
pengembangan bakat pada jalur lomba akademik 
(seperti lomba olimpiade matematika, lomba IPA, 
lomba IT, Lomba Bahasa Inggris) 

    

7 Aturan sekolah memperhatikan kepentingan siswa     

8 
Setiap aturan yang di keluarkan oleh sekolah 
dikomunikasikan dengan baik ke siswa 

    

9 
Fasilitas yang ada di sekolah yang  mendukung 
pencapaian hasil belajar setiap siswa  

    

10 
Penguasaan materi pengajaran oleh guru membantu 
meningkatkan pemahaman siswa. 

    

11 
Di kelas bekerja dalam kelompok dapat membantu 
meningkatkan kemampuan pemahaman  

    

12 
Kedatangan tamu (pembicara/ahli) ke kelas dapat 
membantu pemahaman dalam mempelajari materi 
tertentu 

    

13 
Kegiatan belajar mengajar di sekolah perlu dilakukan  
di luar kelas (seperti fieldtrip,  mengujungi komunitas 
sosial, ke pasar, ke tambang, ke  nursery dan lain-lain)  

    

14 
Guru menyiapkan media pembelajaran yang 
membantu meningkatkan pemahaman siswa 

    

15 
Penataan ruang belajar di sekolah supaya tidak 
membosankan 

    

16 
Pengaturan tempat duduk siswa di sekolah bervariasi 
sesuai kebutuhan pembelajaran 

    

17 
Menempelkan atau menunjukkan hasil karya terbaik 
siswa di ruang belajar  

    

18 
Menggunakan beragam jenis penilaian dalam menilai 
hasil pembelajaran siswa (seperti; penillaian dengan 
unjuk kerja, tes tertulis, fortopolio, rubrik dan penilaian 
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diri) 

19 
Guru memberitahukan setiap hasil penilaian yang saya 
peroleh dengan cepat 

    

20 
Guru memberitahukan secara lisan atau tulisan 
kekurangan yang harus diperbaiki  untuk 
meningkatkan hasil belajar saya  

    

21 
Guru menggunakan fasilitas teknologi ICT dalam 
pembelajaran di kelas (seperti: LCD, video, music, 
internet, kamera dan lain-lain). 

    

22 
Wali kelas memberi perhatian dan berkomunikasi aktif 
dengan anak wali 

    

23 
Wali kelas memotivasi anak wali agar selalu giat 
belajar dan berupaya maksimal dalam pembelajaran 

    

24 
Wali kelas selalu berdiskusi dengan anak wali 
bagaimana belajar yang baik dan memecahkan 
masalah 

    

25 
Sekolah menyediakan kesempatan bagi siswa untuk 
belajar menjadi seorang pemimpin 

    

26 
Kepala sekolah/wakil kepala sekolah berkunjung ke 
kelas untuk melihat apa yang sedang dipelajari siswa 

    

27 
Kepala sekolah/wakil kepala sekolah memanggil orang 
tua untuk mengkomunikasikan aturan sekolah 

    

28 
Sekolah memacu siswa belajar giat agar mencapai 
prestasi maksimal. 

    

29 Datang  ke sekolah tepat waktu     

30 Hadir di kelas tepat waktu     

31 Guru memulai pembelajaran tepat waktu     

32 Menyelesaikan tugas-tugas sekolah tepat waktu     

33 Iklim lingkungan sekolah yang aman     

34 Iklim lingkungan sekolah yang peduli setiap siswa     

35 
Iklim lingkungan sekolah yang menghargai setiap 
siswa 

    

36 Lingkungan sekolah yang  rapi dan bersih     

37 Kebersihan ruang kelas/ruangan belajar     

38 Kebersihan WC/toilet     

39 Kebersihan kantin      

40 Kantin yang menyediakan menu makanan sehat     
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KUESIONER PERSEPSI ORANG TUA 

Petunjuk: 

Berilah tanda siang (√) pada pilihan yang menurut anda benar setiap pernyataan berikut 

Jawablah dengan sejujur-jujurnya sesuai yang anda rasakan dan amati 

 

No Pernyataan Sangat 
setuju 

Setuju Kurang 
setuju 

Tidak  
Setuju 

1 
Anak saya merasa senang di sekolah sepanjang waktu 
sekolah 

    

2 
Waktu belajar di sekolah membuat anak saya kelelahan 
dan tidak bersemangat 

    

3 
Di sekolah, kelas di susun berdasarkan kemampuan 
setiap anak  

    

4 
Di sekolah, kelas di susun dengan memperhatikan  
keberagaman (agama, suku, kemampuan anak, dll)  

    

5 
Anak saya diberikan beberapa pilihan untuk memilih 
kegiatan ekstra kurikuler sesuai minat dan bakatnya 

    

6 

Anak saya tidak diberikan kesempatan memilih progam 
pengembangan bakat saya pada jalur lomba akademik 
(seperti lomba olimpiade matematika, lomba IPA, lomba 
IT, Lomba Bahasa Inggris) 

    

7 
Saya menyadari kebijakan dan aturan sekolah 
memperhatikan kepentingan anak  saya 

    

8 
Anak saya merasa tertekan dengan kebijakan dan  
peraturan yang ada di sekolah 

    

9 
Setiap aturan atau kebijakan yang di keluarkan oleh 
sekolah dikomunikasikan dengan baik ke siswa 

    

10 
Saya dilibatkan dalam membuat aturan dan kebijakan  
sekolah 

    

11 
Fasilitas yang ada di sekolah anak saya mendukung 
pencapaian hasil belajarnya  

    

12 
Guru umumnya menguasai materi saat memberikan 
pembelajaran ke anak saya sehingga mereka dapat 
memahami dengan baik   

    

13 
Guru menggunakan metode yang bervariasi dalam 
pembelajaran ( seperti: belajar kelompok, mendatangkan 
ahli/pembicara, pembelajaran di luar kelas dan lain-lain) 

    

14 
Guru menggunakan berbagai media dalam pengajaran ( 
seperti: Lembar kerja, alat peraga, computer dll) 

    

15 
Penataan ruang belajar di sekolah anak saya cedrung 
bervariasi 

    

16 
Pengaturan tempat duduk siswa di sekolah anak saya  
bervariasi sesuai kebutuhan pembelajaran 

    

17 
Di sekolah, anak saya dapat menempelkan atau 
menunjukkan hasil karya terbaik  di ruang belajar  

    

18 Guru di sekolah menggunakan beragam jenis penilaian     
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dalam menilai pembelajaran anak saya (seperti; 
penillaian dengan unjuk kerja, tes tertulis, fortopolio, 
rubrik dan penilaian diri) 

19 
Guru memberitahukan setiap hasil penilaian yang anak 
saya peroleh dengan cepat 

    

20 
Guru memberitahukan secara lisan maupun tulisan 
segala kekurangan yang harus diperbaiki  untuk 
meningkatkan hasil belajar anak saya  

    

21 
Guru di sekolah menggunakan fasilitas teknologi dalam 
pembelajaran di kelas (seperti: LCD, video, music, 
internet, kamera dan lain-lain). 

    

22 
Wali kelas memberi perhatian dan berkomunikasi aktif 
dengan anak saya  

    

23 
Wali kelas memotivasi anak saya agar selalu giat belajar 
dan berupaya maksimal dalam pembelajaran 

    

24 
Wali kelas selalu berdiskusi dengan anak saya 
bagaimana belajar yang baik dan memecahkan 
masalahnya 

    

25 
Saya selalu berdiskusi tentang perkembangan hasil 
belajar anak saya (minimal sebulan sekali) 

    

26 
Sekolah menyediakan kesempatan bagi anak saya untuk 
belajar menjadi seorang pemimpin 

    

27 
Kepala sekolah/wakil kepala sekolah jarang berkunjung 
ke kelas anak saya untuk melihat apa yang sedang 
mereka pelajari 

    

28 
Kepala sekolah/wakil kepala sekolah mengundang orang 
tua untuk mengkomunikasikan aturan dan kebijakan 
sekolah 

    

29 
Sekolah memacu anak saya belajar giat untuk mencapai 
prestasi maksimalnya. 

    

30  Anak saya  datang ke sekolah tepat waktu     

31 
Sangat penting anak saya untuk menyelesaikan tugas-
tugas sekolah tepat waktu 

    

32 Anak saya merasa aman berada di sekolah      

33 Warga  sekolah peduli dan menghargai anak saya     

34 Lingkungan sekolah kurang rapi dan kurang bersih     

35 Ruang kelas tempat belajar anak saya di sekolah bersih     

36 WC/Toilet di sekolah anak saya bersih dan tidak berbau     

37 Kantin di sekolah anak saya bersih      

38 
Kantin di sekolah anak saya menyediakan menu 
makanan yang sehat 
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KUESIONER HARAPAN ORANG TUA 

Petunjuk: 

Berilah tanda siang (√) pada pilihan yang menurut anda benar setiap pernyataan berikut 

Jawablah dengan sejujur-jujurnya sesuai yang anda tahu dan rasakan. 

 

No Pernyataan Sangat 
Penting 

Penting Kurang 
Penting 

Tidak  
Penting 

1 
Durasi waktu belajar di sekolah saat ini sudah sesuai 
kebutuhan anak 

    

2 Kelas di susun berdasarkan kemampuan setiap anak      

3 
Kelas di susun dengan memperhatikan  keberagaman 
(agama, suku, kemampuan anak, dll)  

    

4 
Siswa di beri kesempatan memilih kegiatan ekstra 
kurikuler sesuai minat dan bakatnya 

    

5 

Siswa di beri kesempatan memilih progam 
pengembangan bakat pada jalur lomba akademik 
(seperti lomba olimpiade matematika, lomba IPA, 
lomba IT, Lomba Bahasa Inggris) 

    

6 
Kebijakan dan aturan sekolah memperhatikan 
kepentingan siswa 

    

7 
Setiap aturan atau kebijakan yang di keluarkan oleh 
sekolah dikomunikasikan dengan baik ke siswa 

    

8 
Fasilitas yang ada di sekolah yang  mendukung 
pencapaian hasil belajar setiap siswa  

    

9 
Penguasaan materi pengajaran oleh guru membantu 
meningkatkan pemahaman siswa 

    

10 
Di kelas, bekerja dalam kelompok dapat membantu 
meningkatkan kemampuan pemahaman anak 

    

11 
Kedatangan tamu (pembicara/ahli) ke kelas dapat 
membantu pemahaman anak  dalam mempelajari 
materi tertentu 

    

12 
Kegiatan belajar mengajar di sekolah perlu dilakukan  
di luar kelas (seperti fieldtrip,  mengujungi komunitas 
sosial, ke pasar, ke tambang, ke  nursery dan lain-lain)  

    

13 
Guru menyiapkan media pembelajaran yang 
membantu meningkatkan pemahaman anak 

    

14 
Perlu penataan ruang belajar di sekolah supaya tidak 
membosankan 

    

15 
Pengaturan tempat duduk siswa di sekolah bervariasi 
sesuai kebutuhan pembelajaran 

    

16 
Menempelkan atau menunjukkan hasil karya terbaik 
siswa di ruang  belajar  

    

17 

Menggunakan beragam jenis penilaian dalam menilai 
hasil pembelajaran siswa (seperti; penillaian dengan 
unjuk kerja, tes tertulis, fortopolio, rubrik dan penilaian 
diri) 
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18 
Guru memberitahukan setiap hasil penilaian yang 
anak saya peroleh dengan cepat 

    

19 
Guru memberitahukan secara lisan/tertulis kekurangan 
yang harus diperbaiki  untuk meningkatkan hasil 
belajar anak saya  

    

20 
Guru menggunakan fasilitas teknologi ICT dalam 
pembelajaran di kelas (seperti: LCD, video, music, 
internet, kamera dan lain-lain). 

    

21 
Wali kelas memberi perhatian dan berkomunikasi aktif 
dengan anak wali 

    

22 
Wali kelas memotivasi anak wali agar selalu giat 
belajar dan berupaya maksimal dalam pembelajaran 

    

23 
Wali kelas selalu berdiskusi dengan anak wali 
bagaimana belajar yang baik dan memecahkan 
masalah 

    

24 
Sekolah menyediakan kesempatan bagi siswa untuk  
belajar menjadi seorang pemimpin 

    

25 
Kepala sekolah/wakil kepala sekolah berkunjung ke 
kelas untuk melihat apa yang sedang dipelajari siswa 

    

26 
Kepala sekolah/wakil kepala sekolah memanggil orang 
tua untuk mengkomunikasikan aturan dan kebijakan 
sekolah 

    

27 
Sekolah memacu siswa belajar giat agar mencapai 
prestasi maksimal. 

    

28 Datang  ke sekolah tepat waktu     

29 Hadir di kelas tepat waktu     

30 Guru memulai pembelajaran tepat waktu     

31 Menyelesaikan tugas-tugas sekolah tepat waktu     

32 Lingkungan sekolah yang aman     

33 Iklim sekolah  yang peduli siswa     

34 Iklim sekolah yang menghargai siswa      

35 Lingkungan sekolah yang  rapi dan bersih     

36 Kebersihan ruang kelas/ruangan belajar     

37 Kebersihan WC/toilet     

38 Kebersihan kantin      

39 Kantin sekolah menu makanan sehat bagi siswa     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


