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VI. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan  yang mengacu pada rumusan 

masalah diperoleh hasil temuan penelitian yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kualitas pelayanan di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 

Olahraga pada penyelenggaraan PPDB Online tahun 2014  diperoleh  nilai 

skor  total  keseluruhan unsur pelayanan yakni 274,42 dan rata-rata 

penilaian kinerja seluruh unsur pelayanan dan rata-rata yakni 2,98. Secara 

umum termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

Disidikbudpora Kota Metro sudah memberikan pelayanan yang baik akan 

pelayanan di bidang pendidikan. 

2. Kepuasan masyarakat terhadap  penyelenggaraan PPDB Online tahun 

2014  secara umum sudah termasuk dalam kategori memuaskan. Tingkat 

kesesuaian  yang diperoleh sebesar 80,22%.  Namun masih ada dua 

dimensi pelayanan  yang masih belum memuaskan masyarakat dan perlu 

ditingkatkan kualitasnya, yakni dimensi pemenuhan janji (fulfillment) dan 

ketersediaan sistem (availability). 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas kepuasan pelanggan secara umum sudah cukup 

baik namun untuk lebih meningkatkan kepuasan masyarakat hendaknya 

Disdikbudpora Kota Metro meningkatkan kinerja pelayanannya. Berdasarkan 

penilaian tingkat kesesuaian terhadap 12 unsur penentu kualitas pelayanan, saran 

yang dapat diberikan untuk Disdikdubpora Kota Metro adalah sebagai berikut: 

1. Membuat indeks kepuasan pengguna pelayanan secara berkala atau 

periodik. 

2. Penyempurnaan Perwali untuk menentukan formulasi yang tepat sehingga 

pelaksanaan PPDB Online mendatang lebih baik dengan lebih 

mengedepankan tujuan dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan PPDB 

Online yang di antaranya adalah kemudahan prosedur pelayanan, 

pelayanan secara adil dan seleksi yang ketat, serta perlunya pengkajian 

ulang khusus mengenai kuota jalur yang berbasis zonasi  dan  kriteria 

penambahan nilai. 

3. Sebaiknya dilakukan sosialisasi PPDB dalam skala besar dan lebih awal, 

tidak hanya pada pertemuan pemaparan petunjuk pelaksanaan ke kepala 

sekolah, tetapi juga pihak sekolah ke siswa yang akan mengikuti PPDB 

Online (siswa yang akan memasuki jenjang SMP dan SMA / SMK). 

4. Penyempurnaan sarana komunikasi kepada masyarakat dengan berupa 

pengadaan layanan  SMS atau berupa costumer service.  

5. Penelitian ini memfokuskan pada peserta didik SMA Negeri di Kota 

Metro. Oleh karena itu bagi yang melakukan penelitian dengan tema 
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serupa sebaiknya dengan populasi yang lebih luas (mencakup tingkat SMP 

dan SMA), agar data dan hasil penelitian memiliki keragaman yang lebih 

tinggi. Penelitian tersebut dapat dilakukan berdasarkan hasil dari penelitian 

ini, dengan kajian perbandingan pelaksanaan PPDB Online Kota Metro 

dari tahun ke tahun  


