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Abstrak 

Peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas pelayanan pendidikan harus 

diorientasikan  pada kebutuhan  pelanggan atau pihak-pihak penerima layanan yaitu peserta 

didik. Membandingkan ekspektasi dan persepsi merupakan cara untuk mengetahui sebuah 

pelayanan berkualitas atau tidak.  Penelitian ini mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang 

didasarkan tingkat kepuasan peserta didik di SMA Katolik St. Fransiskus Larantuka, SMA Katolik 

St. Immaculata Baniona, dan SMA Katolik St. Mikael Pamakayo. Pengumpulan data dengan 

angket dan wawancara tidak terstruktur.  Angket  disebarkan kepada 239 peserta didik Kelas XI 

dan XII yang dijadikan sampel. Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan model Servqual 

dengan skala Likert. Analisa  memakai Importance Performance Analysis  (IPA)  melalui  analisa 

gap dan analisa kuadran. Analisa gap dengan model Serqual untuk tiap item/atribut dan analisa 

tiap dimensi.  Analisa kuadran dengan diagram Kartesisus  untuk mengetahui hubungan penilaian 

tingkat ekspektasi dan tingkat persepsi. Secara umum kualitas layanan pendidikan masih terdapat 

gap dengan nilai rata-rata - 0.6.  Nilai rata-rata persepsi lebih kecil dari nilai rata-rata ekspektasi 

yaitu 3,8 untuk persepsi  < 4,3 untuk ekspektasi. Lembaga pendidikan memiliki kekuatan/unggul 

pada dimensi empati dan daya tanggap  dengan nilai gap paling rendah yaitu -0,1 dan -0,3. Untuk 

itu diharapkan agar  managemen institusi memperperbaiki atribut-atribut yang masih terdapat 

gap dengan prioritas pada atribut-atribut di Kuadran I  sebagaimana tergambar pada diagram 

Kartesius. 

___________________________ 

Kata Kunci: Kualitas layanan, ekspektasi, persepsi  

 

 

I. PENDAHULUAN 

Kualitas layanan pendidikan pada saat ini merupakan program utama pemerintah  

untuk  mencerdaskan  bangsa. Hal  ini  sebagaimana  tertuang dalam visi Departemen 

Pendidikan Nasional, yaitu “Meningkatkan Akses bagi Setiap Warga Negara untuk  

Memperoleh  Pendidikan yang Bermutu.” Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu 

tersebut, berbagai ketentuan perundang-undangan telah diterbitkan, yang salah satunya 

adalah  diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2005, 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ada tiga isu utama untuk  mewujudkan 

pendidikan yang bermutu, yaitu relevansi, kualitas dan tatakelola.  

Secara konseptual pendidikan yang bermutu dimengerti sebagai  layanan pendidikan 

yang mampu menghasilkan output pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

Paradigma mutu pendidikan yang berorientasi pada pelanggan/konsumen adalah ukuran 

sejauh mana program dan hasil keluaran sekolah memenuhi  kebutuhan dan  harapan  

pelanggan.1 Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan lembaga penyelenggara 

pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan  harapan pelanggan, yaitu: (1) apa kebutuhan 

pelanggan;  (2) bagaimana mengetahui kebutuhan pelanggan; dan (3) apa yang membuat 

mereka puas. 

                                                           
1 Sukamto dalam Sholikhan, Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kualitas Layanan Sekolah Terhadap 

Kepuasan Siswa... diakses 10 Februari 2019. 
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Kualitas  adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber 

daya manusia, proses, dan lingkungan yang melebihi atau memenuhi harapan pelanggan.  

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu: jasa yang diharapkan 

(expected service)  dan jasa yang dirasakan/dipersepsikan. Apabila perceived service 

sesuai dengan expected service, maka kualitas jasa akan dipersepsikan baik atau positip. 

Jika perceived service melebihi expected service, kualitas jasa dipersepsikan ideal.  Kedua 

hal  tersebut menciptakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction).2  

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.3 Persepsi sangat 

tergantung pada penilaian yang berdasarkan pengalaman tentang suatu objek atau 

peristiwa yang diperoleh. Peserta didik memiliki persepsi yang berbeda-beda sesuai 

dengan apa yang dipahaminya. Ekspektasi adalah keinginan agar sesuatu terjadi sesuai 

dengan harapannya.4 Ekspektasi merupakan keinginan seseorang untuk mencapai 

kepuasan maksimal dan meminimalkan ketidakpuasan. Kepuasan peserta didik akan 

tercapai jika pelayanan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapankan. Dengan 

demikian,  tidak terjadi kesenjangan antara persepsi dengan ekspektasi. Apabila kepuasan 

sudah dirasakan oleh peserta didik maka terbentuklah kepercayaan. Kualitas pelayanan 

diartikan  sebagai  persepsi  akan  keandalan dari sudut pandang konsumen didasarkan 

pada pengalaman yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan.5 

Ciri utama terbentuknya kualitas adalah suatu persepsi positif. Ketika seseorang 

menilai baik pada suatu instansi atau lembaga maka seseorang tersebut akan merasa puas 

akan jasa pelayanannya.6 Keterkaitan antara ekspektasi dan kualitas dapat dilihat dalam 

pengukuran kepuasaan kinerja sesuai dengan yang diharapkan konsumen, pelayanan 

lembaga secara konsisten menjaga kualitasnya.7 Pengukuran kualitas dapat dilihat dari 

kinerja yang ada di sekolah dengan ekspektasi (harapan) peserta didik. Kualitas dapat 

diketahui dari pelayanan di sekolah sudah memenuhi ekspektasi atau kebutuhan peserta 

didik. Jika  pelayanan sudah memenuhi apa yang diekspektasikan peseta didik tentu 

peserta didik akan merasa puas terhadap sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.  

II. TELAAH PUSTAKA  
Kualitas Pelayanan  

Mutu atau kualitas dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan 

melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.8 Sehubungan dengan kualitas ini, Vincent 

Craspersz  mengemukakan bahwa:9  

1) Kualitas terdiri dan sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung 

maupun keistimewaan aktraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan 

demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu. 

2) Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan 

                                                           
2 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Pengendalian, (Jakarta, Salemba Empat, 2008), hal. 35 
3 J. Rakhmat, Psikologi  Komunikasi,  (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 50 
4 Op.Cit., hal. 45 
5 Basuki dan Sumarno. Implementasi System Jaminan Mutu; Quality Assurance, (Jurnal Penelitian 

dan Evaluasi, Nomor 7, Tahun VI), hal. 133-144  
6 Ibid.  
7 Zulganef, Hubungan Antara Sikap Terhadap Bukti Fisik, Proses dan Karyawan dengan Kualitas 

Keterhubungan, Serta Perannya dalam Menimbulkan Niat Ulang Membeli dan Loyalitas, (Bandung; Jurnal  

Riset  Akademi dan Manajemen, 2007), hal. 103 
8 Edward Sallis, Total Quality Management in Education, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan, 

(Yogyakarta, IRCiSoD, 2008), hal. 56 
9 Vincent Gaspersz, Manajemen Bisnis Total - Total Quality Management, (Jakarta; PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2013), hal. 5 
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Dengan demikian, secara operasional mutu dapat ditentukan oleh dua faktor, yaitu 

terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya atau disebut quality in fact 

(mutu sesungguhnya) dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan 

kebutuhan pengguna jasa atau disebut quality in perception (mutu persepsi).  Kualitas 

dapat diukur dengan parameter seperti: banyaknya keluhan pelanggan, banyaknya 

kesalahan, pencapaian target dan sebagainya.10 

Standar kualitas diukur dengan produksi sesuai kriteria dengan spesifikasi, cocok 

dengan tujuan pembuatan dan penggunaan, tanpa cacat (zero defect), dan selalu baik sejak 

awal (right first time and every time). Kualitas dalam persepsi diukur dengan kepuasan 

pelanggan atau pengguna, meningkatnya minat, harapan dan kepuasan pelanggan. Kualitas 

memiliki elemen-elemen sebagai berikut: a). usaha memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan, b). produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, dan c).kondisi yang selalu 

berubah.  

Pendidikan itu adalah jasa atau pelayanan (service) dan bukan produksi barang. Satu-

satunya indikator kinerja jasa pelayanan adalah kepuasan pelanggan, kinerja kualitas 

pendidikan dapat diukur dari tingkat kepuasan pelanggan.11 Terdapat  banyak sumber mutu 

dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral 

yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, 

bisnis dan komunitas lokal, sumber daya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, 

kepemimpinan yang baik dan efektif, perhatian terhadap peserta didik, kurikulum yang 

memadai, atau juga kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Organisasi-organisasi yang 

menganggap serius pencapaian mutu, memahami bahwa  sebagian  besar  rahasia mutu 

berakar dari mendengar dan merespon secara simpatik  terhadap kebutuhan dan keinginan 

para pelanggan. Meraih mutu melibatkan keharusan melakukan segala hal dengan baik, 

dan sebuah institusi harus memposisikan pelanggan secara tepat dan proporsional agar 

mutu tersebut bisa dicapai.12 

Kotler mendefenisikan pelayanan sebagai tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada 

konsumen. Lebih lanjut Kotler mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada 

saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf 

tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering.13 

Dalam hal pelayanan seringkali terkait unsur jasa. Sehingga pelayanan sering pula 

disebut sebagai jasa. Kotler merumuskan jasa sebagai semua tindakan atau kinerja yang 

dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikan apapun. Menurut Zeithaml dan Bidner adalah jasa itu sebagai 

deeds (tindakan, prosedur, aktifitas); proses-proses, dan unjuk kerja yang intangible.14 Jasa 

adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak terwujud, ditawarkan untuk 

                                                           
10 Triwibowo Soedjas, Layanan Wow Untuk Pelanggan, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2014), hal. 

65. 
11 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi, (Jakarta, Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2003), hal.  68-70. 
12 Edward Sallis, Op.Cit., hal. 30-32.  
13 Hasnidawati, Mengoptimalkan Paradigma Pendidikan Yang Berkualitas dengan Kolaborasi Semua 

Pihak, (Jurnal Guru. No. 1 vol. 4 Juli 2007), hal. 27-34 
14 Kurniawati, Pengaruh Keandalan Jasa Pendidikan Menurut Persepsi Mahasiswa Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa Memilih Program Konsentrasi Akuntansi di Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, http://dspace.unej.ac.id/ bitstream/ 

handle/123456789/4378/Kurniawati%20-%20060210 391 211.pdf? sequence = 1, diakses 20 Februari 2019. 
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memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud 

atau tidak.  Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang ouputnya bukan produk dikonsumsi 

bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti kenikmatan, 

hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud. 

Sebuah perusahaan jasa harus menjaga kualitas jasa yang ditawarkan harus berada di 

atas saingan dan lebih hebat dari yang dibayangkan oleh konsumen. Apabila kualitas jasa 

diterima oleh konsumen lebih baik atau sama dengan yang ia bayangkan, maka ia 

cenderung akan mencobanya kembali. Akan tetapi, bila perceived services lebih rendah 

dari expected services, maka konsumen akan kecewa dan akan menyetop hubungannya 

dengan perusahaan jasa yang bersangkutan. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi 

akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. 

Menurut Lovelock ada dua dimensi dalam pelayanan yaitu: 15  

a. Servive sebagai act atau peformance yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lainnya. 

Walaupun proses itu dikaitkan dengan produk fisik, peformance dari service pada 

dasarnya intangible dan tidak mengakibatkan kepemilikan faktor produksi apapun;  

b. Service sebagai aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai dan memberikan manfaat 

kepada para pelanggan pada waktu dan tempat tertentu sebagai hasil adanya perubahan 

yang didapat pelanggan. 16 

Jika pelayanan (jasa) yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas 

pelayanan (jasa) dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan 

(jasa) yang di terima lebih rendah daripada yang di harapkan, maka kualitas pelayanan 

(jasa) dipersepsikan buruk. Maka, baik tidaknya kualitas pelayanan (jasa) tergantung pada 

penyedia pelayanan (jasa) dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

Pelayanan dalam penelitian ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh 

produsen/pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan 

keramahtamahan yang ditunjukkan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan 

untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan 

cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 

terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan 

terhadap atribut-atribut pelayanan suatu institusi pendidikan.  

 

 

Dimensi Kualitas Pelayanan  

Leonard L. Berry dan Parasuraman dalam Marketing Services Competing Through 

yang dikutip oleh Kotler mengungkapkan ada 5 faktor dominan atau penentu kualitas jasa 

yaitu Keandalan (reliability); 2) Daya tanggap (responsiveness),  3) Kepastian (assurance),  

4) Empati (emphaty);  5) Berwujud (tangible). Kelima dimensi pokok kualitas jasa dapat 

diaplikasikan dalam dunia pendidikan, yaitu: 17  

1. Empati (Empathy)  

Kemampuan sekolah memberikan perhatian yang tulus pribadi kepada pelanggan jasa 

pendidikan dengan memahami keinginan pelanggan jasa pendidikan. Sekolah juga 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan jasa pendidikan, 

memahami kebutuhan pelanggan jasa pendidikan secara khusus, serta memiliki waktu 

operasi jasa pendidikan yang nyaman bagi pelanggan jasa pendidikan.  

 

 
                                                           

15 Kotler, Op.Cit., hal. 83. 
16 Christopher Lovelock, Service Marketing In Asia, (Prentice Hall Inc Singapore,  2002), hal.5. 
17 Tjiptono, Op.Cit., hal.170. 
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2. Bukti Fisik (Tangibles)  

Kemampuan sekolah untuk menunjukkan keberadaan dirinya pada pihak eksternal 

sekolah, meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lainlain), perlengkapan dan 

peralatan pendidikan yang digunakan, serta tampilan karyawan sekolah.  

3. Keandalan (Relibility)  

Kemampuan sekolah untuk menyediakan jasa pendidikan sesuai dengan janji secara 

akurat dan terpercaya. Kinerja sesuai harapan pelanggan jasa pendidikan berupa 

ketepatan waktu, pelayanan yang seragam untuk setiap pelanggan jasa pendidikan 

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan keakuratan yang tinggi.  

4. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Kebijakan untuk membantu serta memberikan jasa pendidikan yang cepat dan tepat 

kepada pelanggan jasa pendidikan. Daya tanggap yang didalamnya terdapat kemauan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada siswa dengan 

penyampaian informasi yang jelas 

5. Jaminan (Assurance) 

Pengetahuan, kesopansantunan, serta kemampuan karyawan sekolah untuk 

menumbuhkan rasa percaya pelanggan jasa pendidikan pada sekolah, meliputi 

komunikasi, kepercayaan, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

  

Pada dasarnya kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat  kepentingan 

dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Pengertian tersebut dapat diterapkan  dalam 

penilaian kepuasan atau ketidakpuasan terhadap satu lembaga tertentu karena  keduanya 

berkaitan erat dengan konsep kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan mencakup 

perbedaan antara harapan dan kinerja  atau hasil yang diharapkan. Jika  kinerja tidak 

mencukupi harapan, maka pelanggan tersebut dianggap tidak puas.. Untuk menciptakan 

kepuasan  pelanggan, lembaga harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk 

memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan untuk mempertahankan 

pelanggannya. 

 

Kualitas Pelayanan Pendidikan  

Dalam  bidang  pendidikan  yang menjadi pelanggan layanan jasa adalah peserta 

didik, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan pendidikan yang bermutu 

adalah  pemberian  layanan  jasa  pendidikan  di  sekolah yang dapat memberikan 

kepuasan kepada peserta didik di sekolah dan masyarakat atau orang tua siswa. Kualitas 

pada dasarnya dapat berupa kemampuan, barang, dan pelayanan, kualitas pendidikan dapat 

menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas hasil (produk). Suatu pendidikan dapat 

bermutu dari segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, peserta 

didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan juga 

memperoleh pengetahuan yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain 

(functional knowledge) yang ditunjang secara wajar oleh sumber daya (manusia, dana, 

sarana dan prasarana). 

Dalam kebijakan Akreditasi Sekolah dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan 

mutu pelayanan pendidikan adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan. 
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Agar mutu pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan 

yang dijadikan pagu (benchmark).18 

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia dalam bidang pendidikan adalah 

rendahnya mutu pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu 

pendidikan. Salah satunya adalah proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh 

dari harapan. Di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan  cara  yang 

paling tepat, dipihak lain pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi serta 

semakin tingginya kehidupan masyarakat telah semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan 

hidup sosial masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.  

Semakin tinggi kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah semakin meningkatkan tuntutan kebutuhan kehidupan 

sosial masyarakat. Pada akhirnya tuntutan tersebut bermuara kepada pendidikan, karena 

masyarakat meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai 

tantangan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

sekolah sebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik di 

masa yang akan datang. Pendidikan perlu perubahan yang dapat dilakukan melalui 

perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan di sekolah. 

Pelayanan pendidikan yang bermutu itu amat penting agar pelanggan memperoleh 

kepuasan layanan dari jasa pendidikan yang diberikan sekolah, sebab peserta didik  dan 

masyarakat selaku pelanggan jasa pendidikan menaruh harapan yang besar terhadap 

sekolah dalam rangka mengantisipasi tantangan di masa yang datang. Mutu pendidikan 

berkait erat dengan proses pendidikan. Tanpa proses pelayanan pendidikan yang bermutu 

tidak mungkin diperoleh produk layanan yang bermutu, dengan kata lain tidak akan ada 

kepuasan pelanggan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Nilai variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah ekspektasi 

dan persepsi peserta didik tentang layanan pendidikan. Penilaian ini berakhirnya dengan 

kesimpulan kepuasaan/ketidakpuasaan terhadap pelayanan pendidikan yang mereka 

terima/rasakan. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Non probability 

sampling  yaitu sampling kuota. Teknik mengambil sampel yaitu dengan menggunakan 

nomor urut absen peserta didik. Sedangkan untuk menentukan jumlah anggota sampel (n), 

dipakai  rumus Slovin.19 

2)(1 eN

N
n


  

Dengan error (e = 0,05)  

Dimana;  n : unit sampel 

N : jumlah populasi 

e : Tingkat singnifikan  

Pengumpulan data dengan angket dan wawancara tidak terstruktur. Instrumen penelitian 

dikembangkan berdasarkan model servqual dengan skala Likert 1 sampai 5. Analisa  

memakai Importance Performance Analysis  (IPA)  melalui  analisa gap dan analisa 

kuadran. Analisa gap dengan model Serqual untuk tiap item/atribut dan analisa tiap 

                                                           
18 Depdiknas, Manajemen Mutu Berbasais Sekolah, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas, 2004), 

hal. 2 
19 Riduwan, Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung, Alphabet, 2009), hal.49 
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dimensi.   Analisa gap yaitu:  item-by-item gap analysis dan dimention-by-dimention gap 

analysis. Caranya adalah menghitung selisih skor rata-rata persepsi dan skor rata-rata 

ekspektasi untuk masing-masing item/dimensi. Dengan perhitungan ini maka akan 

diketahui kualitas layanan masing-msing item/diemnsi.20 Ketentuan penarikan kesimpulan:   

a. Jika Q > 0 maka ES > PS; Peserta didik kurang puas atas pelayanan yang diterima;   

b. Jika Q = 0 maka ES = PS; Peserta didik puas atas pelayanan yang diterima;   

c. Jika Q < 0 maka ES < PS; Peserta didik sangat puas atas pelayanan yang diterima atau 

mengalami kondisi ideal.   

Sedangkan analisa kuadran dengan diagram Kartesisus  untuk menunjukkan 

hubungan antara  penilaian tingkat ekspektasi dan tingkat persepsi. Diagram Kartesius 

merupakan metode yang dapat mengukur hubungan antara harapan/kepentingan layanan 

yang ingin didapatkan oleh konsumen dengan kinerja layanan yang diterima oleh 

konsumen. Di dalam diagram Kartesius, sumbu mendatar (X) merupakan skor tingkat 

kinerja dan sumbu tegak (Y) merupakan skor tingkat harapan/kepentingan.  Cara 

menggambar diagram Kartesius adalah dengan melakukan pembagian kuadran melalui 

menetapkan titik tolak (X,Y), yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan  

X = nilai rata-rata Pesepsi/kinerja  

Y = nilai rata-rata Ekspektasi/harapan  

Tabel 

Kuadran Ekpektasi dan Persepsi 

E
k
sp

el
ta

si
/H

ar
ap

an
 

Kuadran I 

Prioritas Utama 

(Concentrate Here) 

 

Kuadran II 

Pertahankan Prestasi 

(Keep Up The Good Work) 

 

Kuadran III 

Prioritas Rendah 

(Low Priority) 

 

Kuadran IV 

Berlebihan 

(Possible Overkill) 

 

Persepsi/Kinerja 

 

Keterangan:  

Kuadran I  : Atribut pada kuadran ini dianggap sangat penting oleh pelanggan tetapi 

pelayanannya tidak memuaskan sehingga harus meningkatkan kualitas 

pelayanannya. 

Kuadran II  : Atribut pada kuadran ini dianggap sangat penting oleh pelanggan dan 

pelayanannya sangat memuaskan, sehingga harus mempertahankan 

kualitas pelayanannya. 

                                                           
20 Op.Cit. Tjiptono, hal. 221 
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Kuadran III  : Atribut pada kuadran ini dianggap tidak penting oleh pelanggan dan 

pelayanannya kurang memuaskan. 

Kuadran IV  : Atribut pada kuadran ini  dianggap tidak penting oleh pelanggan tetapi 

pelayanannya memuaskan. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Responden  

Penelitian ini melibatkan peserta didik Kelas XI dan XII.  Peserta didik Kelas XI dan 

XII dipilih karena mereka yang mengalami langsung layanan pendidikan dan memiliki 

waktu yang relatif lebih lama di lembaga pendidikan tersebut. Kuisioner disebarkan 

kepada  239 peserta didik,  yang dirinci sebagai berikut: 

Tabel 1 

Sebaran Responden Menurut Sekolah 

No Nama Sekolah 
Jumlah 

Sampel 

Prosentase 

% 

1 SMAK St. Fransiskus 110 46 

2 SMAK St. Immaculata 91 38 

3 SMAK St. Mikael 38 16 

Total 239 100 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas   

Nilai cronbach’s alpha semua variabel di atas 0,60, dengan demikian indikator  yang 

digunakan variabel Bukti Langsung (Tangible), Kehandalan (Reliability), Ketanggapan 

(Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Empathy), terbukti  reliabel atau dapat 

dipercaya sebagai alat ukur variabel.  

  

Tabel 1 

Hasil Uji Reliabilitas 

  

No Variabel/Dimensi 
Ekspektasi 

(Yi) 

Persepsi 

(Xi) 

Standar 

Reliabilitas 
Keterangan 

1 Bukti Langsung (Tangible) 0,673 0,680 0,60 Reliabel  

2 Kehandalan (Reliability) 0,610 0,612 0,60 Reliabel 

3 Daya Tanggap 

(Responsiveness)  
0,698 0,742 0,60 

Reliabel 

4 Jaminan (Assurance)  0,615 0,676 0,60 Reliabel 

5 Empati (Empathy)  0,604 0,697 0,60 Reliabel 
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Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai hitung dengan r tabel  untuk 

degree of freedom (df) = n – 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Suatu  indikator 

dikatakan valid, apabila df = n - 2 = 239 – 2 = 237 dan α = 0,05 , maka r tabel = 0,12693 

(0,127), dengan ketentuan: 

- Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid.  

- Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

 

Tabel 2 

 Hasil Uji Validitas 

 

No Variabel/Dimensi 
No 

item 

r hitung 

Ekspektasi 

(Yi) 

r hitung 

(Persepsi) 

(Xi) 

r 

tabel 

 

Keterangan 

1 Bukti Langsung 

(Tangible) 

  

1 0,404 0,423 0,127 Valid  

2 0,378 0,459 0,127 Valid 

3 0,518 0,242 0,127 Valid 

4 0,294 0,453 0,127 Valid 

5 0,197 0,192 0,127 Valid 

2 Kehandalan 

(Reliability) 

 

6 0,319 0,387 0,127 Valid 

7 0,380 0,388 0,127 Valid 

8 0,479 0,301 0,127 Valid 

9 0,221 0,221 0,127 Valid 

10 0,274 0,129 0,127 Valid 

3 Daya Tanggap 

(Responsiveness)  

 

11 0,330 0,552 0,127 Valid 

12 0,280 0,475 0,127 Valid 

13 0,360 0,565 0,127 Valid 

14 0,426 0,612 0,127 Valid 

15 0,383 0,328 0,127 Valid 

4 Jaminan 

(Assurance)  

 

16 0,123 0,139 0,127 Valid 

17 0,213 0,181 0,127 Valid 

18 0,493 0,337 0,127 Valid 

19 0,378 0,274 0,127 Valid 

20 0,335 0,128 0,127 Valid 

5 Empati (Empathy) 21 0,407 0,395 0,127 Valid 

22 0,439 0,436 0,127 Valid 

23 0,169 0,168 0,127 Valid 

24 0,434 0,368 0,127 Valid 

25 0,417 0,452 0,127 Valid 

 

Hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung setiap indikator lebih besar  dibanding 

nilai r tabel, dengan nilai r tabel sebesar 0,127. Indikator yang digunakan  dalam penelitian 

ini dinyatakan valid untuk mengukur variabel Bukti Langsung (Tangible), Kehandalan 

(Reliability), Ketanggapan (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Empathy). 
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Importance Performance Analysis  

Analisa  data dalam penelitian ini terdiri dari analisa gap dan analisa kuadran. 

Analisa gap dengan model Serqual untuk tiap item/atribut dan analisa tiap dimensi.    

Hasil analisis gap item dan gap dimensi dengan model Serqual dapat dilihat pada  

tabel berikut. 

Tabel 4 

Perhitungan Servqual Item dan Dimensi 

No 
Ekspektasi 

(Yi) 

Persepsi 

(Xi) 
Gap 

Rata-rata 

Ekspektasi 

Rata-rata 

Persepsi 
Gap 

Bukti Langsung (Tangible) 

1 4,7 2,8 -  1,9 

4,5 3,3 -  1,2 
2 4,0 3,0 -  1,0 

3 4,3 2,1 -  2,2 

4 4,7 4,1 -  0,6 

5 4,6 4,4 -  0,2 

Kehandalan (Reliability) 

6 4,3 3,7 -  0,6 

4,4 3,7 -  0,7 
7 4,4 3,4 -  1,0 

8 4,5 3,9 -  0,6 

9 4,3 4,5 0,2 

10 4,4 3,0 -  1,4 

Daya Tanggap (Responsiveness) 

11 4,6 4,3 -  0,3 

4,5 4,2 - 0,3 
12 4,4 4,2 -  0,2 

13 4,5 4,2 -  0,3 

14 4,4 4,0 -  0,4 

15 4,7 4,4 -  0,3 

Jaminan (Assurance) 

16 4,8 4,8 0 

4,3 3,7 -  0,6 

17 4,5 4,3 -  0,2 

18 4,3 3,8 -  0,5 

19 3,7 2,8 -  0,9 

20 4,2 2,9 -  1,3 

Empati (Empathy) 

21 4,3 4,3 0 

4,0 3,9 -  0,1 
22 4,1 4,0 -  0,1 

23 3,1 3,1 0 

24 4,3 4,0 -  0,3 

25 4,3 4,1 -  0,2 

Keseluruhan 4,3 3,8 - 0,6 
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Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasaan responden terhadap 

layanan pendidikan yaitu: 

- Tinggi : 1 (satu) atribut (4%), yaitu Guru memberikan nilai sesuai dengan 

kemampuan peserta didik. 

- Sedang  : 3 (tiga) atribut (12%), yaitu Peserta didik merasa yakin bahwa 

lembaga pendidikan ini dapat mendidik mereka dengan baik, 

Guru dan pegawai mengenal mereka dengan baik, serta 

memperhatikan dengan kasih sayang peserta didik yang 

berperilaku negatif/melakukan kesalahan. 

- Kurang : 21 atribut (84%) 

Hal yang sama juga terjadi pada kelima dimensi bahwa responden merasa kurang 

puas. Jika dilihat dari perolehan gap score pada setiap dimensi maka gap yang paling kecil 

yaitu pada dimensi Empati (Empathy) yaitu perhatian guru dan karyawan secara khusus 

kepada siswa dan kemampuan memahami kebutuhan serta keinginan siswa: - 0,1. 

Sedangkan gap yang paling besar pada dimensi bukti langsung (tangible) yaitu 

kelengkapan sarana prasarana, dan kondisi sarana prasarana dan kondisi SDM: - 1,2. 

Dari hasil pemetaan diketahui rata-rata total untuk persepsi dibandingkan dengan 

rata-rata ekspektasi lebih besar (3.8 untuk persepsi  < 4.3 untuk ekspektasi), artinya masih 

terdapat gap antara persepsi dengan ekspektasi dengan besar nilai rata-rata gap: - 0.6. Hal 

ini berarti bahwa masih jauh dari harapan dan masih perlu perbaikan untuk mencapai 

harapan yang diinginkan.  Untuk mengetahui skala prioritas perbaikan dari atribut-atribut 

yang masih kurang. Skala prioritas perbaikan dapat digambarkan dengan diagram 

Kartesisus berikut.  

 

Gambar  1. Diagram Kartesius Layanan Pendidikan SMAK 
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Berdasarkan grafik IPA pada Gambar 1, maka faktor-faktor yang berkaitan  dengan 

pelayanan pendidikan di SMAK dapat dikelompokan dalam  masing-masing kuadran 

dalam tabel berikut. 

Tabel 

Hasil Analisis Diagram Kartesius 

Kuadran I 

Prioritas Utama 

Atribut pada kuadran ini dianggap sangat 

penting tetapi pelayanannya tidak 

memuaskan 

 

Nomor Atribut: 1, 7, 10  

Kuadran II 

Pertahankan Prestasi 

Atribut pada kuadran ini dianggap sangat 

penting oleh pelanggan dan pelayanannya 

sangat memuaskan. 

Nomor Atribut: 4, 5, 8,11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17  

Kuadran III 

Prioritas Rendah 

Atribut pada kuadran ini dianggap tidak 

penting dan pelayanannya kurang 

memuaskan. 

Nomor Atribut: 2, 3, 6, 19, 20, 23 

Kuadran IV 

Berlebihan 

Atribut pada kuadran ini  dianggap tidak 

penting tetapi pelayanannya memuaskan. 

Nomor Atribut: 9, 18, 21, 22, 24, 25 

 

Melalui gambar  diagram dan pemetaan di atas dapat dianalisis dengan hasil sebagai 

berikut: 

1. Kuadran I: Prioritas Utama 

Kuadran I menjelaskan kinerja layanan pendidikan rendah/tidak memuaskan  namun  

tingkat harapan peserta didik tinggi. Adapun atribut-atribut yang terdapat dalam 

kuadran I yaitu: (1) Jumlah ruang kelas dan ruang  penunjang serta fasilitas,  (7), 

Disiplin waktu guru dan pegawai (10) Harapan menjadi anak emas/anak kesayangan. 

2. Kuadran II: Pertahankan Prestasi 

Kuadran II menjelaskan bahwa layanan pendidikan sangat memuaskan dan peserta 

didik menganggap  sangat penting. Adapun atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran 

II yaitu:(4)  Fasilitas pembelajaran di dalam kondisi baik, (5) Guru dan pegawai 

berpenampilan rapih, (8) Waktu dan jadwal pembelajaran secara tepat, (11) Guru 

selalu siap sedia membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, (12) Pegawai 

dengan segera/siap sedia membantu dengan ramah, (13) Guru bersedia meluangkan 

waktu untuk ditanya/diskusi di luar kelas dan mendengarkan  keluhan siswa, (14) Guru 

cepat dalam menanggapi keluhan siswa yang mengalami masalah belajar maupun 

masalah  pribadi,21 (15) Guru bersedia mengulang materi dan menjelaskan kembali 

                                                           
21 Namun, ada kecenderungan (meski terbatas) bahwa ketika guru kehilangan kesabaran dalam memanage 

perilaku siswa maka tindakan keras dipilih. Penjeweran telinga, penempelengan siswa masih dijumpai. 

Meski demikian, sejumlah siswa mengakui bahwa tindakan itu merupakan bagian dari proses pendisiplinan 

siswa. Hal ini dipengaruhi pula oleh konsepsi siswa tentang guru. Guru dipandang sebagai orang tua. 

Karenanya, siswa mengakui bahwa apapun yang dilakukan oleh guru kepada mereka seperti berlaku keras 

terhadap mereka hal tersebut dipandang sebagai perlakuan orang tua mereka sendiri. Diakui pula bahwa 

perhatian guru kepada siswa belum maksimal meskipun tidak berlaku untuk semua guru. Ada guru yang 

terkadang pilih kasih misalnya tidak semua anak yang melakukan kesalahan diberi sanksi yang sama dan 

terkadang anak yang melakukan kesalahan diperlakukan tidak sama. Wawancara dengan Michele Miss Thien 

(XII MIA, 18 Tahun); Elisabeth Barek Pain (XII MIA 17 Tahun); Shavontina Anna Ema (XII Keagamaan, 

17 Tahun); Alexander Langowuyo (XI IIS, 17 Tahun); Oktavianus H Pattimura (XII MIA 18 Tahun), siswa 
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sampai  siswa paham/mengerti, (16) Merasa yakin bahwa sekolah ini bisa mendidik  

secara baik,22 (17) Guru menguasai materi pelajaran yang diajarkan.23 

3. Kuadran III: Prioritas Rendah 

Kuadran III menjelaskan bahwa layanan pendidikan kurang memuaskan dan peserta 

didik menganggap tidak penting. Adapun atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran 

III yaitu: (2) Jumlah dan jenis buku di perpustakaan memadai sesuai dengan jumlah 

siswa,24 (3) Media pembelajaran menarik, bervariasi berbasis TIK, (6) Pemenuhan 

fasilitas sesuai janji, (19) Guru menerapkan pembelajaran berbasis TIK (20), Merasa 

nyaman berada di lingkungan sekolah/kelas, (23) Perhatian dengan kasih sayang 

kepada siswa yang berperilaku negatif/ kesalahan. 

4. Kuadran IV:Berlebihan 

Kuadran IV menjelaskan bahwa layanan pendidikan  memuaskan dan peserta didik 

menganggap tidak penting. Adapun atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran III 

yaitu: (9) Guru memberikan nilai kepada siswa sesuai kemampuan masing-masing 

siswa, (18) Tenaga kependidikan memiliki keahlian di bidangnya, (21) Guru dan 

tenaga kependidikan mengenal siswa  dengan baik, (22) Kesediaan guru memberikan 

perhatian khusus dan tulus kepada siswa. (24) Kesabaran dan keikhlasan tenaga 

kependidikan  melayani siswa,25 (25) Kesopanan dan keramahan tenaga kependidikan 

melayani siswa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
SMAK St. Maria Immaculata Baniona, Adonara, 4 Oktober 2019.  Juga wawancara dengan Marselina 

Merika Lewar (XII Keagamaan); Karolina K Niron (XII Keagamaan); Mariana Roswita (XII Keagamaan); 

Marselina Barek Manuk (XII IPS); Klara Ema Kolin (XII IPS), siswa SMAK St. Mikhael Pamakayo, Solor, 

28 Oktober 2019; Paskalia Lusitania Birama (Kelas XII MIA); Fransiska Waleng Hekin (Kelas XI Budaya); 

Andreas Arkian Keban (XI budaya); Yulianus Wara Payong (XII MIA); Yuliana Ina Lipat Langodai (XI 

buDaya); Fidelis Selu Molan (XI Budaya), SMAK St. Fransiskus Asisi Larantuka, 5 Nopember 2019. 
22 Perasaan ini tidak didukung dengan pengetahuan yang memadai tentang visi dan misi sekolah. Kurang 

nampak bahwa para siswa memiliki pengetahuan yang baik tentang visi misi sekolah. Ketika ditanyai tentang 

hal itu para siswa hanya saling lihat, membolak-balik buku dan hanya melemparkan senyuman. Beberapa 

saat kemudian baru mereka memberikan jawaban sekalipun jawaban itu terpotong-potong. Ibid. 
23 Namun ada fenomena lain yang terbaca dari wawancara mendalam dengan sejumlah siswa. Sejumlah 

siswa mengakui bahwa masih ditemui sejumlah ruang kosong dalam profesionalisme terkait cara mengajar 

guru atau yang umum lazim disebut sebagai metode mengajar. Siswa-siswi tersebut memberi kesaksian 

bahwa guru yang membuku atau mengajar dengan membaca pada teks tanpa penjelasan tidak banyak 

membantu mereka dalam memahami materi yang diajarkan. Bahkan metode tersebut bertendensi membuat 

mereka kurang meminati matapelajaran yang diasuh oleh guru bersangkutan. Pelajaran yang menyenangkan 

dan tidak menyenangkan kadang tergantung siapa guru yang mengajar. Kadang tidak menyenangkan karena 

materi yang diajarkan tidak dipahami dengan baik. Tergantung pada cara mengajar para guru. Menurut 

mereka, persiapan yang baik sebelum tampil di depan kelas merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh 

demi peningkatan profesionalitas guru. Profesionalisme guru menjadi tuntutan utama dalam dunia 

pendidikan.  Ibid. 
24 Meski demikian, tidak semua siswa mengakui bahwa kememadaian itu dirasakan oleh semua mereka. 

Keterbatasan sarana seperti perpustakaan dan laboratorium Bahasa dan IPA diakui pula oleh sejumlah siswa. 

Sarana pendidikan merupakan penunjang kegiatan belajar mengajar. Meski sebagai penunjang namun 

kehadirannya mutlak ada demi efektivitas kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas seperti 

perpustakaan dan laboratorium. Ibid. 
25 Ibid. Para siswa mengakui bahwa di bidang ini mereka dilayani dengan baik meski tidak sesegera mungkin 

karena kesibukan para pegawai tata usaha.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa data baik analisa gap maupun analisa kuadran, maka 

disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, secara umum kualitas layanan pendidikan masih terdapat gap dengan nilai 

rata-rata - 0.6.  Hal ini ditunjukkan dengan  nilai rata-rata persepsi lebih kecil dari nilai 

rata-rata ekspektasi yaitu:  3,8 untuk persepsi  < 4,3 untuk ekspektasi. Artinya perlu 

perbaikan atau peningkatan.  

Kedua, lembaga pendidikan memiliki kekuatan/unggul pada dimensi empati dan daya 

tanggap terhadap peserta didik dengan nilai gap paling rendah yaitu - 0,1 dan -0,3. 

 

 

Saran  

 Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh maka disampaikan saran yang dapat 

membantu sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di masa yang akan datang 

sebagai berikut: 

 Pertama, pertahankan atribut-atribut pada Kuadran II karena atribut-atribut layanan 

pendidikan sangat memuaskan dan peserta didik menganggap  sangat penting. 

 Kedua, priotitas perbaikan atribut-atribut pada Kuadran I yaitu ketersediaan jumlah 

ruang kelas dan ruang  penunjang serta fasilitas pembelajaran,  kedisipilinan waktu guru 

dan pegawai, serta harapan peserta untuk lebih diperhatikan secara pribadi.   
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