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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY AND PROCEDURES  

TOWARDS PUBLIC SATISFACTION  (BINA LINGKUNGAN  

PROGRAM OF SMPN 4 BANDAR LAMPUNG) 

 

By 

 

MARIA VIVERA 

 

The problem in this research is the decrease in people's satisfaction of the 

Community Development program due to the deviation of the target that should 

be allocated to people unable to and residence in the area around the school. 

The method used is descriptive with quantitative approach. The population as a 

whole sample is parent of student as 100 sample. The analysis used is descriptive 

and inferential statistical analysis by using linear regression models. 

Based on the results of this study concluded that the variable quality of service 

and service procedures or simultaneous partial effect to the public satisfaction The 

coefficient of determination value R Square of 0.674 this shows the influence of 

the variable quality of service and service procedures to the satisfaction of the 

community amounted to 32.1% while the remaining 67.9% is influenced by other 

factors not examined in this study. Based on these values established model of 

multiple linear regression equation as follows: Y = 8.714 (Community 

Satisfaction) + 0.321 (Quality of Service) + 0.304 (Procedure). These values have 

meaning constant value which states that if there is no change in the variable 

quality of care and service procedures, the satisfaction of the community still has 

a value of 8.714. The regression coefficient Quality of Service (X1) is equal to 

0.321, meaning that every one there was an increase in the variable value will 

increase the Quality of Service Public Satisfaction by 0.321. t  test results 

obtained by the calculation of quality of service (3.136> 1.66), Procedures 

(2.746> 1.66) means the quality of service and service procedures affect the 

people's satisfaction The results of the test use traditional calculation of F count > F 

table or 22.943> 3.087 means the quality of service and service procedures 

simultaneously affect the public satisfaction of  Bina Lingkungan  Program 

participants at SMPN 4 Bandar Lampung. 

 

Keywords: Quality of Service, Procedures, Public Satisfaction 
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ABSTRAK 

PENGARUH MUTU LAYANAN DAN PROSEDUR PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT  ( STUDI PADA  

PROGRAM BINA LINGKUNGAN SMPN 4  

BANDAR LAMPUNG ) 

 

Oleh 

 

MARIA VIVERA 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah menurunnya kepuasan masyarakat 

terhadap program Bina Lingkungan disebabkan terjadinya  penyimpangan target 

sasaran yang seyogyanya diperuntukan untuk orang tidak mampu dan bertempat 

tinggal di wilayah sekitar sekolah. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi 

sebagai sampel yang digunakan adalah seluruh wali siswa SMPN 4 Bandar 

Lampung yang mengikuyi program Bina Lingkungan yang berjumlah 100 wali 

siswa.  Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan inferensial 

dengan mengunakan model regresi linear berganda.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel mutu layanan dan 

prosedur pelayanan berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap 

Kepuasan masyaakat. Koefisien determinasi nilai R Square sebesar 0,674 hal ini 

menunjukkan besarnya pengaruh variabel mutu layanan dan prosedur pelayanan 

terhadap Kepuasan masyarakat  sebesar 32,1% sedangkan sisanya sebesar 67,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  Berdasarkan 

nilai-nilai tersebut dibentuk model persamaan analisis regresi linear berganda 

sebagai berikut: Y = 8,714 (Kepuasan Masyarakat) + 0,321 (Mutu Layanan) + 

0,304 (Prosedur Pelayanan).  Nilai tersebut mempunyai arti nilai konstansta yang 

menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel mutu layanan dan 

prosedur pelayanan maka kepuasan masyrakat tetap memiliki nilai sebesar 8,714.  

Koefisien regresi Mutu Layanan (X1) adalah sebesar 0,321, artinya setiap terjadi  

kenaikan 1 nilai pada variabel Mutu Layanan maka akan meningkatkan Kepuasan 

Masyarakat sebesar 0,321. Hasil  uji t diperoleh perhitungan mutu layanan (3,136 

>1,66), Prosedur Pelayanan (2,746 > 1,66) artinya mutu layanan dan prosedur 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat Selanjutnya hasil 

perhitungan mengggunakan uji f  sebesar  Fhit >Ftabel atau 22,943 > 3,087 artinya 

mutu layanan dan prosedur pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap 

kepuuasan masyarakat peserta Program Bina Lingkungan di SMPN 4 Bandar 

Lampung. 

Kata kunci: Mutu Layanan, Prosedur Pelayanan, Kepuasan Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan 

yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu atau lebih tepat 

membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri 

(Hasbullah 2012:2). Menyelenggarakan pendidikan merupakan kewajiban 

pemerintah, dalam hal memfasilitasi dan membiayai sesuai dengan anggaran yang 

telah ditetapkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerataan mutu dan 

pendidikan, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, bangsa dan negara guna menghadapi kehidupan masa depan yang lebih 

baik berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi 

dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui 

oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib 
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mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara 

Indonesia.  

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan 

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua 

warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan 

misi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia 

serta membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 

utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat 

belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Untuk mewujudkan 

misi tersebut perlu dilakukan langkah dan strategi diantaranya adalah pelaksanaan 

program wajib belajar.  

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh 

warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS). Program ini mewajibkan setiap 

warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang 

pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.  
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Wajib belajar ini sasaranya adalah setiap warga negara yang berusia 7-15 

tahun. Artinya setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas 

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan mengikuti program wajib belajar. 

Sementara Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya 

wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 

Sebab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.  

Hukumnya, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 47 

tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Dalam Ketentuan 

Umum di sebutkan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk 

memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara 

Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan 

ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar/ berkewajiban 

memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.  

Dalam rangka percepatan mencapai tujuan dari pendidikan nasional 

sekaligus pemerataan pendidikan. Pemerintah membuat suatu strategi, yang 

disebut  kebijakan publik. Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi 

garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, 

dan cara bertindak (tentang organisasi, atau Pemerintah); pernyataan cita-cita, 

tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam 

usaha mencapai sasaran tertentu. Kebijakan publik merupakan serangkaian 

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan 

yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus 
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mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Carl I 

Friedrick dalam Nugroho 2014:126).  

Program pendidikan bina lingkungan adalah sebuah bentuk kebijakan 

bidang pendidikan dari pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka 

memberikan perluasan akses pendidikan kepada peserta didik dari keluarga 

kurang mampu di Kota Bandar Lampung. Program Bina Lingkungan yang 

dimulai di tahun 2012 diperuntukkan bagi peserta didik SD, SMP, dan SMA 

sederajat dan perguruan tinggi ini merupakan program Pemerintah Kota Bandar 

Lampung yang bertujuan membantu meretas kemiskinan dan pemerataan 

pendidikan bagi peserta didik miskin di Kota Bandar Lampung dengan 

memberikan kesempatan warga kurang mampu mengenyam pendidikan di 

sekolah negeri, agar ke depan peserta didik Program pendidikan bina lingkungan 

dapat meraih masa depan yang lebih baik.  

Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandar Lampung 

tiap tahunnya melalui tiga jalur penerimaan, yaitu jalur prestasi akademik dan 

prestasi, jalur bina lingkungan keluarga kurang mampu, jalur bina lingkungan 

anak guru,melalui jalur umum bagi peserta didik baru yang masuk dan melalui 

penerimaan peserta didik baru dari jalur reguler (Buku Bappeda Kota Bandar 

Lampung,halaman : 7).  

Pada jalur penerimaan peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan 

terdapat perbedaan dalam pola rekruitmen dan perbedaan jumlah penerimaan dari 

kuota yang telah ditetapkan pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagai contoh 

diSMPN 1 Bandar Lampung, SMPN 5 Bandar Lampung dan SMPN 12 Bandar 
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Lampung berada dalam satu sub rayon, demikian juga dengan SMPN 4. 

Berdasarkan data di SMPN 1 BandarLampung dan SMPN 12 Bandar Lampung 

pada proses penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2014/2015 melalui jalur 

bina lingkungan kurang dari kuota 50% yang ditetapkan pemerintah Kota Bandar 

Lampung, sehingga untuk memenuhi kuota 50 % SMPN 1 Bandar Lampung dan 

SMPN 12 Bandar Lampung memperoleh tambahan jumlah peserta didik jalur bina 

lingkungan dari SMPN 5 Bandar Lampung, dikarenakan jumlah pendaftar calon 

peserta didik baru melalui jalur bina lingkungan di sekolah tersebut kuota calon 

peserta didik baru lebih dari 50 %, sedangkan di Tahun Ajaran 2015/2016 

penerimaan jalur bina lingkungan ditambah kuota penerimaannyamenjadi 70 % 

dan sebanyak 30% melalui jalur umum dan reguler sehingga masing-masing 

sekolah menerapkan sistem dan strategi yang berbeda saat proses penerimaan 

peserta didik baru untuk diterima di sekolah masing-masing. Untuk SMPN 4 

Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2015/2016 penerimaan jalur bina lingkungan 

ditambah kuota penerimaannya menjadi 70 %.  

Disamping strategi penerimaan peserta didik terdapat perbedaan pada pola 

rekruitmen dan penempatan kelas, di SMPN 1 Bandar Lampung misalnya : 

setelah diterima calon peserta didik diberikan tes tertulis lalu diurutkan 

berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah, kepada peserta didik bina lingkungan 

yang nilainya tinggi diberikan kesempatan untuk masuk di kelas unggulan 

bersama peserta didik dari jalur prestasi dan reguler yang memiliki nilai sesuai 

standar nilai yang ditetapkan sekolah, sementara di SMPN 4 Bandar Lampung, 

peserta didik baru dari jalur reguler dan jalur bina lingkungan diberikan tes, nilai 

yang tinggi dimasukkan ke kelas unggulan namun menyesuaikan dengan 
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kebutuhan jumlah peserta didik pada kelas unggulan, peserta didik jalur bina 

lingkungan yang lain disebar diseluruh kelas. Penambahan kuota calon peserta 

didik baru yang masuk ke sekolah negeri pada setiap tingkatan jenjang pendidikan 

setiap tahunnya tentunya mempengaruhi proses kegiatan pembelajaran dan materi 

pembelajaran yang diberikan guru mata pelajaran di kelas.  

Berkaitan dengan berbagai hal tersebut, penulis melihat bahwasanya 

program bina lingkungan memang benar telah menjadi salah satu solusi untuk 

memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik yang berasal dari 

keluarga yang belum mampu untuk masuk ke sekolah negeri di tiap tingkatan 

jenjang pendidikan, hal ini dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

mengatasi persoalan akses pendidikan, karena data pada APK dan APM Tahun 

2010-2014, akses peserta didik sekolah dasar (SD) lebih luas dari Sekolah 

Menengah Atas (SMA/sederajat). Pada satu sisi kehadiran program bina 

lingkungan menjadi jembatan bagi keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan 

anak-anaknya. Namun, perlu disikapi beberapa kemungkinan muncul persoalan 

pendidikan seperti motivasi belajar menjadi rendah/tidak terlalu kuat karena tidak 

ada kompetisi, aspek psikologis dari peserta didik jalur bina lingkungan merasa 

termajinalkan ataukah merasa super power, pengaruh terhadap peserta didik lain 

yang berasal dari jalur prestasi atau jalur umum yang masuk berdasarkan nilai 

karena mereka terbiasa untuk berkompetisi dalam memperoleh nilai, dan juga 

berbagai keluhan seputar persoalan program ini.  
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Keluhan yang dilontarkan masyarakat sebagai pemakai jasa pendidikan 

terhadap program bina lingkungan khususnya di SMPN 4 Bandar Lampung dalam 

pengurusan berkas permohonan program bina lingkungan terutama pengurusan 

kartu keluarga di Kelurahan prilaku petugas kelurahan sering bertindak tebang 

pilih dan petugas kelurahan sering kali mempersulit permohonan, hal ini 

mengindikasikan bahwa mutu pelayanan program bina lingkungan masih perlu 

diperbaiki.  

Keluhan lain yang sering dilontarkan masyarakat pemohon program bina 

lingkungan adalah petugas pelayanan program Bina Lingkungan yang berada di 

SMPN 4 Bandar Lampung. Keluhan itu berupa kuota bina lingkungan yang 

seharusnya di peruntukan untuk siswa miskin atau orang tua yang tidak meniliki 

rumah dan pendapatan yang tetap beralih kepada siswa penerima program bina 

lingkungan yang memilki orang tua dengan pendapatan yang lebih dari cukup, 

keluhan masyarakat ini mengindikasikan petugas pelayanan Program Bina 

Lingkungan menyalahi prosedur. Beberapa keluhan – keluhan tersebut berdampak 

pada menurunya kepercayaan masyarakat terhadap program bina lingkungan yang 

digagas oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, diperlukan bukti 

empiris tentang kebenaran dari suatu situasi yang dialamatkan pada pendidikan. 

Untuk menggali bagaimana pandangan masyarakat terhadap program Bina 

lingkungan (Biling) perlu dicari cara yang memungkinkan untuk dilakukan baik 

secara pribadi maupun kelompok.  
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SMPN 4 Bandar Lampung merupakan salah sekolah yang memiliki 

kepeminatan siswa siswi cukup tinggi di Kota Bandar Lampung.Tergambar 

jumlah peminat sebesar 638 orang. Jumlah peminat di SMPN 4 Bandar Lampung 

menduduki rangking  1 dari 33 SMPN yang ada di Kota Bandar Lampung. 

Kondisi masyarakat di sekitar SMPN 4 Bandar Lampung tergolong masyarakat 

yang mampu, namun kenyataan yang terjadi banyak masyarakat mampu 

mengupayakan mendapatkan program bina lingkungan hingga berdampak 

masyarakat yang kurang mampu yang berada di sekitar SMPN 4 Bandar Lampung 

tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan program bina lingkungan.  

Hal di atas tentunya perlu menjadi perhatian. Sekolah sebagai pemberi 

pelayanan tentunya diwajibkan untuk memberikan kemanfaatan, cakupan yang 

diperoleh, pemerataan anggaran bagi masyarakat (siswa/siswi) yang tidak mampu 

melalui program ini, dan yang tidak kalah penting adalah diharapkan akan mampu 

meningkatkan mutu dan prosedur pelayanan pendidikan sehingga dapat 

memuaskan masyarakat.  

 Selnes dalam Rayi  Endah (2008), Parasuraman  (1990), Mahmudi (2007) 

mengatakan bahwa kepuasan masyarakat ditentukan oleh mutu layanan dan 

prosedur pelayanan. Kepuasan masyarakat mencakup tingkat kepuasan secara 

keseluruhan (overall satisfaction), kesesuaian pelayanan dengan harapan 

masyarakat (expectation), dan tingkat kepuasan masyarakat selama menjalin 

hubungan dengan instansi (experience), khususnya pada Program bina 

lingkungan.  Kepuasan masyarakat  diperoleh dari hasil adanya layanan program 

yang memunculkaan kepuasan sebagai hasil akomodasi kebutuhan siswa/siswi 
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miskin yang tergambar dari :  Reliability,  Responsiveness,  Emphaty,  Tangibles.  

Untuk ketercapaian mutu diperlukan sebuah prosedur berupa spesifikasi teknis 

sebagai patokan dalam melakukan kegiatan pelayanan publik.  

Atas dasar itu, maka peneliti tertarik untuk menguji teori yang berkenaan 

dengan “PENGARUH MUTU LAYANAN DAN PROSEDUR PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (STUDI PADA PROGRAM 

BINA LINGKUNGAN DI SMPN 4 BANDAR LAMPUNG )”.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Uraian latar belakang menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 

jumlah keluhan masyarakat terhadap program bina lingkungan. SMPN 4 sebagai 

salah satu sekolah yang menjalankan Program Bina Lingkungan juga tidak lepas 

dari persoalan di atas. Berdasarkan hal itu, maka perlu dilakukan penelitian yang 

mengintegrasikan pengaruh mutu layanan dan prosedur pelayanan terhadap 

kepuasan masyarakat pada Program Bina Lingkungan khususnya di SMPN 4 

Bandar Lampung. Penelitian ini berusaha menganalisis dan mengetahui pengaruh 

mutu layanan dan prosedur pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Dengan 

demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1.  Bagaimana pengaruh Mutu Layanan terhadap Kepuasan Masyarakat Program 

Bina Lingkungan di SMPN 4 Bandar Lampung? 

2.  Bagaimana pengaruh Prosedur Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat 

Program Bina Lingkungan di SMPN 4 Bandar Lampung? 



10 
 

3.  Bagaimana pengaruh Mutu Layanan dan Prosedur Pelayanan secara bersama-

sama terhadap Kepuasan Masyarakat Program Bina Lingkungan di SMPN 4 

Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:  

1.  Mendapatkan besarnya pengaruh Mutu Layanan terhadap Kepuasan 

Masyarakat Program Bina Lingkungan di SMPN 4 Bandar Lampung 

2.  Mendapatkan besarnya pengaruh Prosedur Pelayanan terhadap Kepuasan 

Masyarakat Program Bina Lingkungan di SMPN 4 Bandar Lampung 

3.  Mendapatkan besarnya pengaruh Mutu Layanan dan Prosedur Pelayanan 

secara bersama-sama terhadap Kepuasan Masyarakat Program Bina 

Lingkungan di SMPN 4 Bandar Lampung 

 

1.3.2  Kegunaan Penelitian  

1.  Kegunaan Teoritis, maka penelitian diharapkan dapat memperkuat 

teori/konsep tentang manajemen pelayanan publik dan memperkuan konsep 

New Public Management (NPM) sebagai paradigma kedua dalam 

Administrasi Publik.  

2.  Kegunaan Praktis, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Satuan Keja Pemerintah 

Daerah dalam mengambil berbagai pertimbangan dan keputusan dalam tata 

kelola program bina lingkungan di lingkungan Kota Bandar Lampung.  



 

 

BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Administrasi Pendidikan  

Ditinjau dari arti katanya administrasi memiliki arti sempit dan luas, 

dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan pencatatan data, surat menyurat, 

informasi secara tertulis serta penyimpanan dokumen sehingga dapat digunakan 

kembali bila diperlukan. Dalam hal ini kegiatan administrasi meliputi pekerjaan 

tata usaha. Dalam arti luas administrasi menyangkut kegiatan manajemen atau 

pengelolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan 

tujuan atau program organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pekerjaan administrasi merupakan pekerjaan operatif dan manajemen.  

Kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua 

kegiatan di dalam mencapai tujuan (Purwanto, 2007:1). Menurut Sondang P 

Siagian (2008:3) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua 

orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. The Liang Gie (1983:40) mengartikan 

administrasi sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan-

pekerjaan induk dan sumber kegiatan-kegiatan lainnya yang bermaksud mencapai 

tujuan apapun dalam usaha bersama dalam sekelompok orang. Administrasi 
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adalah sistem pengetahuan dimana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, 

meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan 

dimana orang secara teratur bekerja sama untuk suatu tujuan bersama (Luther 

Gulick,1973). Sedangkan Ordway Tead (1953) mengartikan administrasi usaha 

yang luas mencakup segala bidang untuk memimpin, mengusahakan, mengatur 

kegiatan kerjasama manusia yang ditujukan pada tujuan-tujuan dan maksud-

maksud tertentu. Berdasarkan hal tersebut di atas administrasi adalah proses 

penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Administrasi baik dalam arti luas maupun sempit didalam 

penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan kata 

lain administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan yang berkaitan dengan 

sistem, asas, prosedur dan tehnik kerjasama dengan setepat-tepatnya. Jadi 

administrasi adalah penyelenggaraannya, manajemen adalah orang-orang yang 

menyelenggarakan kerja.  

Setelah memperoleh gambaran secara umum tentang administrasi, maka 

untuk memperoleh gambaran tentang administrasi pendidikan perlu diketahui 

pengertian pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan adalah kegiatan membimbing 

anak manusia menuju kepada kedewasaan dan kemandirian (Langeveld dalam 

Widodo, 2007:15). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1991:232), 

pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu diberikan awalan kata “me” sehingga 

menjadi “mendidik” yang artinya memelihara dan memberi latihan. Sedangkan 
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menurut Undang – Undang  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional: Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

darinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Dari beberapa definisi pendidikan di atas, pada dasarnya pengertian 

pendidikan yang dikemukakan memiliki kesamaan yaitu usaha sadar, terencana, 

sistematis, berlangsung terus menerus, dan menuju kedewasaan. Sedangkan 

pengertian administrasi pendidikan adalah serangkaian kerjasama menggunakan 

seperangkat fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan 

dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personel, material maupun 

spiritual untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Sagala, 2005:20). 

 Konsep administrasi yang diimplementasikan dalam pendidikan menjadi 

administrasi pendidikan adalah sebagai suatu proses sistem prilaku yang artinya 

bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan terjadilah suatu proses interaksi 

manusia dalam sistem yang terarah dan terkoordinir dalam usaha mencapai tujuan 

pendidikan.  

Pendidikan menunjuk pada suatu kegiatan atau proses pengelolaan, 

dengan bidang pendidikan sebagai sudut pandang dan nuansa pengkajiannya. 

Kegiatan atau proses tersebut merupakan bentuk atau pola „kerjasama‟  diantara 

unsur-unsur pendidikan yang dioperasionalisasikan secara sistematis dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan. Singkatnya bahwa, “Administrasi pendidikan 
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adalah seperangkat konsep, asumsi, generalisasi, yang secara sistematis 

menjelaskan perilaku dalam organisasi pendidikan.” (Oteng Sutisna, 1993:29). 

Memperjelas pendapat di atas, definisi lain diungkapkan oleh Engkoswara 

(1987:29) mendefinisikan: Administrasi pendidikan yang dimaksud adalah, ilmu 

yang mempelajari penataan sumber daya, baik manusia, kurikulum atau sumber 

belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan 

menciptakan suasana yang baik bagi manusia, yang turut serta dalam pencapaian 

tujuan pendidikan yang disepakati.  

Administrasi pendidikan pada dasarnya adalah, suatu media belaka untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. 

Administrasi pendidikan sering dikaitkan dengan administrasi sekolah, sedangkan 

pengertian administrasi sekolah adalah seni dan ilmu pengintegrasian secara 

kreatif ide-ide, material, dan orang dalam suatu kesatuan organik atau unit yang 

bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. dari batasan 

diatas nampak jelas pada hakekatnya administrasi sekolah sama dengan 

adminsitrasi pendidikan sebab mencakup maksud dan isi yang sama. Namun 

dalam prakteknya khususnya di Indonesia, istilah administrasi pendidikan lebih 

populer dan lebih sering dipakai karena ada sebagian kalangan yang mengartikan 

administrasi sekolah adalah ketatausahaan sekolah. 

 

2.1.2   Pelayanan  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1995) pengertian pelayanan 

adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah 

kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen 
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(customer/ yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki 

(Sutopo dan Suryanto 2003:8). hal ini disesuaikan dengan apa yang disampaikan 

oleh Norman dalam Sutopo dan Suryanto (2003:9) mengenai karakteristik tentang 

pelayanan, yakni sebagai berikut: 

1.  Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya 

dengan barang jadi 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya adalah tindakan social 

3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, 

karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang 

sama. 

 

Menurut Kotler (2000:18), pelayanan atau sevice adalah sebuah tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Pengertian yang lebih luas juga disampaikan oleh Daviddow dan Utal dalam 

Sutopo dan Suryanto (2003:9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang 

mempertinggi kepuasan pelanggan (whatever enhances customer satisfaction). 

Sedangkan Menurut Handoko dalam Manajemen Personalia dan Sumber 

Daya Manusia (2000: 428), mengemukakan pelayanan/ jasa sebagai suatu 

perbuatan dimana seseorang atau suatu kelompok menawarkan kepada kelompok 

atau orang lain yakni yang pada dasarnya tidak berbentuk produksi yang berkaitan 

atau tidak berkaitan dengan fisik produksi. 

Albrecht dalam Pusdiklat LAN (2000) mendefinisikan pelayanan sebagai 

…a total organizational approach that makes quality of service as perceived by 

the customer, the number one driving force for the operation of the bussiness.  
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Pendapat ini menunjukkan dimensi privat dari pelayanan yang dikaitkan 

dengan kegiatan bisnis dan apa yang diterima oleh pelanggan atau konsumen. 

Sementara dimensi publik dari pelayanan tampak dari pendapat yang 

dikemukakan Thoha dalam Pusdiklat LAN (2000), bahwa pelayanan masyarakat 

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau kelompok orang atau 

instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat 

dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu. 

Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby yang dikutip dari buku Ratminto 

dan Atik (2007:2) menjelaskan pelayanan sebagai produk-produk yang tidak kasat 

mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan 

menggunakan peralatan. Definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri pokok 

pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya 

manusia (pegawai) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan 

penyelenggara pelayanan.  

Pengertian pelayanan menurut menurut Gronroos yang dikutip dari buku 

Ratminto dan Atik (2007: 2) bahwa: 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 

tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 

interaksi antara konsumen dengan pegawai atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk 

emecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.(Ratminto dan Atik,2007). 

 

Dari beberapa defiinisi diatas, peneliti berkesimpulan bahwa pelayanan adalah 

usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang dilakukan oleh perorangan atau 

organisasi. 
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2.1.3 Pelayanan Publik  

Pengertian pelayanan publik sebagaimana yang diuraikan dalam 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/ M.PAN/ 

7/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah 

sebagai berikut:  

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh Penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.”  

 

Lebih lanjut diuraikan bahwa ontologi pelayanan publik adalah pemberian 

pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 

aparatur  negara sebagai abdi masyarakat. Sedangkan azas-azas pelayanan publik 

sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/ 

M.PAN/ 7/ 2003 diantaranya adalah: 

1.  Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. Azas ini pada prinsipnya merupakan respon terhadap proses 

demokratisasi sehingga penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas 

dari pengendalian dan pengawasan masyarakat.  

2.  Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan 

aspek penting dalam pelayanan publik. Akan tetapi, di Indonesia proses 

pertanggungjawaban ini tidak ditujukan kepada masyarakat selaku 

pemegang kedaulatan yang sesungguhnya melainkan ditujukan kepada 

atasan atau pimpinan organisasi pemerintah. Hal ini menyebabkan 

orientasi akuntabilitas pelayanan publik saat ini masih kabur dan 

cenderung rentan untuk disalahgunakan. 

3.  Kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. Kemampuan keuangan pemerintah hendaknya dibuka secara 

transparan kepada masyarakat sehingga terbentuk pemahaman yang 
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benar mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, aspek alokasi anggaran 

pemerintah juga menjadi titik kritis dalam meninjau keseriusan 

pemerintah mendorong peningkatan pelayanan secara nyata kepada 

masyarakat. 

4. Partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Sedianya, pelayanan tidak 

menciptakan ketergantungan melainkan mendorong masyarakat untuk 

lebih mandiri. Oleh karenanya, pemerintah harus secara cermat 

menformulasi kebijakan pelayanan sehingga apabila sebuah pelayanan 

dinilai tidak lagi harus ditangani oleh pemerintah maka dapat 

diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat bekerjasama dengan 

sektor privat. 

5.  Kesamaan Hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan 

suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Hal inilah yang 

hendaknya ditegaskan dalam pelayanan publik. Sebab, tidak jarang 

praktek-praktek kolusi seperti mendahulukan calo atau kerabat petugas 

pelayanan menjadi fenomena yang empiris di lapangan. Pada sisi inilah 

komitmen terhadap persamaan hak seringkali diabaikan bahkan terjadi 

tindakan-tindakan yang diskriminatif sehingga memicu kekecewaan 

masyarakat terhadap aparatur pemerintah. 

6.  Keseimbangan Hak dan Kewajiban yaitu pemberi dan penerima 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Azas ini hendaknya dikomunikasikan dari awal proses interkasi 

antara petugas layanan dan pengguna layanan sehingga kedepannya tidak 

terjadi salah paham atau perbedaan persepsi yang mengakibatkan 

semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

penyelenggara pelayanan publik. 

Bila ditinjau secara saksama maka enam azas pelayanan publik tersebut 

mencoba untuk memberikan gambaran bahwa proses penyelenggaraan pelayanan 

yang ditujukan untuk kepentingan umum hendaknya memenuhi seluruh aspek-

aspek tersebut. Namun yang terpenting adalah konsistensi pelaksanaannya di 

lapangan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara 

nyata. Hal lainnya yang penting diperhatikan dalam pelayanan publik 

sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 diantaranya adalah prinsip, standar, 
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pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, 

wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan 

masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan dan sengketa, 

serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/ 

KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 diuraikan pula tentang Prinsip Pelayanan Publik 

yangmeliputi: 

1.  Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan. Oleh karenanya, simplifikasi 

prosedur layanan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar 

masyarakat semakin dimudahkan dalam memperoleh layanan. 

2.   Kejelasan. dalam tiga hal yaitu: 

a.  Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Namun, 

sejumlah persyaratan juga hendaknya mempertimbangkan aspek 

kemampuan dari pengguna layanan untuk memenuhinya misalnya 

dengan mencari subtitusi dari salah satu syarat administratif yang 

tidak dimiliki oleh pengguna layanan. 

b.  Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ 

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pelayanan yang 

dipusatkan pada satu unit layanan terpadu sebenarnya merupakan 

langkah yang cukup baik sebagaimana yang tengah berkembang 

di Indonesia saat ini yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). 

Hal ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengidentifikasi 

lembaga penyedia layanan sehingga memangkas alur birokrasi 

yang terlalu berbelitbelit; 

c.  Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran. 

Kedepannya perlu dikembangkan sistem terpadu dimana 

pembayaran akan jasa suatu layanan langsung disetorkan ke Kas 

Negara atau Kas Daerah. Hal ini dapat mengeliminir praktek 

pungutan liar yang selama ini dikeluhkan masyarakat dalam 

pelayanan pblik. 

3.  Kepastian Waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan.  

4.  Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan 

sah.  
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5. Keamana. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum. 

6.  Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/  persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

7.  Kelengkapan Sarana dan Prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika 

(telematika). 

8.  Kemudahan Akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

9.  Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan. Pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan 

pelayanan dengan ihklas. 

10.  Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan 

sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti 

parkir, toilet, tempat ibadah dan lain- lain. 

 

Bila ditinjau dari poin (1) hingga (10), nampaknya Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut mencoba untuk mengakomodir 

dimensidimensi pelayanan yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan 

Berry. Kepastian Waktu dan Akurasi termasuk kedalam dimensi Reliability. 

Kemudian Keamanan, Tanggungjawab, Kedisiplinan, dan Kesopanan 

termasuk kedalam dimensi Assurance. Sedangkan kemudahan akses termasuk 

dalam dimensi Emphaty dan kenyamanan serta kelengkapan sarana dan prasarana 

termasuk pada dimensi Tangibles. Dengan demikian, pengukuran kualitas 

pelayanan di sektor publik bisa diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan 

publik sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
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Secara umum kajian untuk memahami pelayanan publik secara teoritik 

mulai sedikit menunjukkan perkembangan. Misalnya, Pelayanan publik menurut 

LAN RI Jakarta (2004:230) adalah pemberian pemenuhan layanan kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi 

masyarakat. Definisi pelayanan publik Menurut Mahmudi (2005:391) adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Menurut Mahmudi (2005:392), dalam memberikan pelayanan publik, 

instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik, 

yaitu: 

1.  Transparansi 

Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah, dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti.  

2.  Akuntabilitas 

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3.  Kondisional 

Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4.  Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

5.  Tidak diskriminatif 

Pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam 

arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status 

sosial, dan ekonomi. 

6.  Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak  
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Sedangkan Standar pelayanan menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103)  adalah 

ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh 

pemberi dan atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan meliputi : 

1.  Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan. 

2.  Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan.  

3.  Biaya pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

4.  Produk pelayanan 

Hasil pelayann yanga akn diteerima sesui dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

5.  Sarana dan prasarana 

6.  Penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan public. 

7.  Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

8.  Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 

yang dibutuhkan. 

 

Menurut Supranto dan sugiyanti (2001:17-18) manfaat standar pelayanan ada dua 

yaitu: 

1.  Merupakan jaminan mutu bagi pelanggan. Dari standar pelayanan ini  

pelanggan dapat mengetahui apa saja yang dapat diharapkan dari 

sebuah pelayanan. Pelanggan setiap kali dapat menggugat lembaga 

pelayanan jika ternyata apa yang dicantumkan dalam standar pelayanan. 

2.  Merupakan ukuran baku mutu yang harus ditampilkan oleh para 

petugas pelayanan. 
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Faktor-faktor yang mendukung dalam peningkatan pelayanan publik dalam 

Ridwan dan Sudrajat (2009 : 23) adalah sebagai berikut: 

1.  Faktor hukum, dimana peraturan perundang-undangan harus sesuai 

dengan kebutuhan untuk terciptanya penyelenggaraan pelyanan publik. 

2.  Faktor aparatur pemerintah, diamana aparatur pemerintah merupakan 

salah satu faktor dalam terciptanya peningkatan palyanan publik dan 

merupakan unsur yang berkerja di dalam praktik untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

3.  Faktor sarana, dimana penyelenggaraan pelayanan public tidak akan 

berjalan dengan lancar dan baik tanpa adanya suatu sarana atau fasilitas 

yang mendukung. Sarana itu mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan 

keuangan yang cukup. 

4.  Faktor masyarakat, dimana pelayanan diperuntukkan untuk masyarakat 

dan masyarakat harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan 

pelayanan publik yang diaktualisasikan melalui hukum. 

5.  Faktor kebudayaan, dimana kebudayaan merupakan factor yang hampir 

sama dengan faktor masyarakat. 

Sedangkan menurut Ratmonto dan Atik Septi Winarsih (2005:5) pelayanan 

publik adalah : 

“Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun 

jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tranggungjawab dan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, di daerah dan dilingkungan 

Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

 

Menurut Eko Suprianto dan Sri Sugiyanti (2001:14) pelayanan publik 

mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

1.  Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa dan barang tak nyata  

Seperti: perizinan, sertifikat, jaringan komunikasi, informasi, 

kebijakan, dan lain-lain 

2.  Selalu terkait dengan pelayanan-pelayanan lain dan membentuk 

sebuah aliran system pelayanan yang berskala regional atau bahkan 

nasional.  Seperti : pelayanan bis kota akan bergabung dengan 
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pelayananpelayanan mikrolet, bajaj, ojek, taksi dan kereta api untuk 

membentuk system pelayanan angkatan umum. 

3. Pelanggan internal lebih menonjol, sebagai akibat dan tatanan 

organisasi pemerintah yang cenderung birokratis. Dalam dunia 

pelayanan berlaku prinsip mengutamakan pelanggan internal. Namun 

pada situasi nyata dalam hal hubungan antar lembaga pemerintah 

sering memojokan petugas pelayanan agar mendahulukan pelanggan 

internal. Sebagi contoh pelayanan rumah sakit sering terganggu karena 

adanya hubungan birokratis dengan PT. Asuransi kesehatan. Inilah 

tantangan nyata bagi para manajer pelayanan dikalangan lembaga-

lembaga pemerintah menemukan keseimbangan yang optimum antara 

pelanggan eksternal dan internal. 

4.  Efesiensi dan efektivitas pelayanan akan meingkat seiring dengan 

peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi 

masyarakat, semakin tinggi percaya setiap kegiatan pemerintah.  

5. Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan diperlukan sebagai  

pelaggan tak langsung yang sangat berpengaruh pada upaya-upaya 

pengembangan pelayanan. 

6.  Tujuan akhir adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang 

berdaya untuk mengurus persoalan sendiri. 

 

Dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia  

(2004:392) ada 11 prinsip yang diharapkan dapat dipahami dan 

diaktualisasikandalam mengelola pelayanan publik yaitu: 

1.  Kesederhanaan, maksudnya setiap prosedur pelayanan publik yang 

diberikan oleh setiap instansi tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan 

mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan 

pada saat memanfaatkan jasa pelayanan publik. 

2.  Kejelasan, maksudnya setiap pelayanan yang diberikan harus jelas 

mengenai persyaratan teknis dan administratif, rincian biaya pelayanan, 

kejelasan pejabat atau pegawai yang bertanggungjawab terhadap proses 

pelayanan yang ada. 

3.  Kepastian waktu, pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan waktu 

yangn telah ditentukan sebelumnya dan tidak menunda-nunda waktu 

penyelesaian sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat. 

4.  Akurasi, produk pelayanan harus diteerima dengan benar, tepat, dan sah 

sehingga masyarakat tidak merasa was-was terhadap produk yang 

dihasilkan oleh suatu instansi. 
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5.  Keamanan, proses dan produk pelayanan hendaknya memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat masyarakat, 

menginngat masyarakat merupakan konsumen utama pada pelayanan 

yang diberikan oleh instansi. 

6.  Tanggungjawab, pemimpin penyelanggara pelayanan atau pejabat yang 

ditunjuk wajib bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga 

tidak ada ketimpangan wewenang.  

7.  Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja dan alat pendukung lainnya yang memadai 

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi 

(telematika) yang menunjang proses pelayanan. 

8.  Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta prasarana pelayanan harus 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informasi sehingga mempermudah 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

9.  Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan 

dengan ikhlas. Mengingat petugas pemberi pelayanan akan berhadapan 

langsung dengan pelanggan atau masyarakat sebagai pengguna jasa 

mereka. 

10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang bersih dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, 

tempat ibadah dan lain-lain  

11. Biaya pelayanan, dalam penetapan besaran biaya pelayanan harus 

memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat 

2) Nilai/ harga yang berlaku atas barang dan jasa 

3) Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan yang memerlukan 

tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengujian. 

 

Moenir (2001: 26) menyimpulkan bahwa pelayanan umum adalah kebiasan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor 

material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha 

memenuhi  kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Beliau menyimpulkan 

juga bahwa pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia 
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merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam bermasyarakat. 

Pelayanan yang secara umum didambakan menurut Moenir (2001: 26) ialah 

pelayanan seperti : 

1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan. 

2. Mendapatkan pelayanan yang wajar. 

3. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih. 

4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. 

 

Sementara dimensi publik dari pelayanan tampak dari pendapat yang 

dikemukakan Thoha dalam Pusdiklat LAN, (2000:19), bahwa pelayanan 

masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau kelompok 

orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada 

masyarakat dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu. 

Dengan kata lain, pelayanan masyarakat dalam pendapat Thoha berkaitan 

dengan pemenuhan kepentingan umum atau publik. Kepentingan umum 

merupakan konsep yang multiinterpretatif khususnya menyangkut siapa yang 

dimaksud dengan umum atau public tersebut. Shepherd dan Wilcox (dalam 

Saefullah, 1999) memberikan pengertian bahwa publik adalah the whole 

community, individuals, sharing citizenship, responsibilities, and benefits. Dalam 

kaitannya dengan pemerintahan, kata umum atau publik mengandung arti sebagai 

masyarakat umum sehingga kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan 

masyarakat luas,  sebagaimana dikemukakan Moenir (2002:15) yang mengartikan 

kepentingan umum sebagai suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang 
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banyak atau masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan aturan, yang 

kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan (hajat/ hidup) orang banyak atau 

masyarakat. 

Menurut Mahmudi (2005:36) Setiap pelayanan publik harus diberikan 

berdasarkan standar tertentu. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang 

dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian 

standarpelayanan publik adalah spesifikasi teknis pelayanan yang dibakukan 

sebagai patokan dalam melakukan layanan publik. Standar pelayanan publik 

berbentuk suatu dokumentasi berisi rincian teknis dari sebuah pelayanan. Rincian 

yang biasanya tercantum dalam dokumen ini mencakup pernyataan visi dan misi 

pelayanan, prosedur pelayanan, ketentuan tarif, persyaratan pelayanan, klasifikasi 

pelayanan, jenis layanan, jaminan mutu dan janji pelayanan.  

Standar pelayanan publik tersebut merupakan ukuran atau persyaratan baku 

yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik wajib ditaati oleh 

pemberi pelayanan (pemerintah) dan atau pengguna pelayanan (masyarakat). 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 

dandipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan publik wajib dimiliki oleh instansi penyelenggara pelayanan 

publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh penyedia 

layanan publik sehingga masyarakat penerima pelayanan publik merasakan 

adanya nilai yang tinggi atas pelayanan tersebut. Tanpa adanya standar pelayanan 

publik maka akan sangat mungkin terjadi pelayanan yang diberikan jauh dari 

harapan publik. Dalam keadaan seperti itu, akan timbul kesenjangan harapan yang 

tinggi.  
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Standar pelayanan publik berfungsi untuk memberikan arah bertindak bagi 

instansi penyedia pelayanan publik. Standar tersebut akan mempermudah instansi 

penyedia pelayanan untuk menentukan strategi dan prioritas. Bagi pemerintah 

sebagai otoritas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan publik, 

penetapan standar pelayanan untuk menjamin dilakukannya akuntabilitas 

pelayanan publik sangat penting. Standar pelayanan dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Selain itu, standar pelayanan juga 

dapat dijadikan salah satu dasar untuk menghitung besarnya subsidi yang harus 

diberikan oleh pemerintah untuk pelayanan publik tertentu.  

Tujuan dari suatu pelayanan publik pada umumnya adalah dapat memuaskan 

masyarakat tanpa memandang apapun. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dituntut kualitas prima yang tercermin sebagai berikut:  

a.  Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti  

b.  Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

c.  Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuanpemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegangan pada 

prinsipefisiensi dan efektifitas.  

d.  Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakadalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,kebutuhan, 

dan harapan masyarakat.  
e.  Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi yang dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial,dan lain-

lain.  

f.  Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.  

 

Reformasi pelayanan publik merupakan titik strategis untuk membangun 

praktik good governance. Reformasi pelayanan publik diyakini dapat membawa 

dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan pemerintahan lainnya, 

sehingga perubahan pada praktik penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi 
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leverage point bagi upaya perubahan menuju good governance. Dwiyanto (2008 : 20 

– 24) menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik 

menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance di Indonesia, 

di antaranya :  

a.  Pelayanan publik selama ini menjadi ruang lingkup dimana negara yang diwakili 

oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. 

Buruknya praktik governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat 

dirasakan oleh wara dan masyarakat luas. Dengan demikian jika terjadi 

perubahan yang signifikan dalam ruang lingkup pelayanan publik, maka dapat 

dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat luas. 

b.  Berbagai aspek good governance dapat di artikulasikan secara relatif lebih 

mudah dalam ruang lingkup pelayanan publik. Aspek kelembagaaan yang 

selama ini menjadi acuan dalam menilai praktik governance dapat dengan 

mudah dinilai dalam praktik penyelenggaraaan pelayanan publik. Dalam 

pelayanan publik, keterlibatan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme 

pasar selama ini sudah banyak terjadi. Ini merupakan suatu keuntungan 

untukmemulai perubahan karena fondasi keterlibatan unsur-unsur masyarakat 

sipil dan mekanisme pasar sudah ada, selanjutnya yang dibutuhkan adala 

melakukan reposisi terhadap ketiga unsur tersebut dan redistribusi peran yang 

proposional dan saling melengkapi di antara pemerintah, masyarakat sipil, dan 

mekanisme pasar sehingga sinergi dapat dikembangkan  

c.  Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance. Pelayanan 

publik memiliki kepentingan yang tinggi dan menjadi pertaruhan yang penting 

bagi ketiga unsur governance, karena baik dan buruknya praktik pelayanan 

publik sangat berpengaruh kepada ketiganya (Indiahono, 2009). 

 

2.1.4 Mutu Pelayanan  

Secara harafiah Kualitas Pelayanan terdiri dari dua buah kata yakni 

Kualitas dan Pelayanan. Kualitas berasal dari kata quality yang berarti mutu. 

Menurut Wirjatmi (1998:56) kualitas adalah keseluruhan karakteristik barang dan 

jasa yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan pelanggan, baik 

berupa kebutuhan yang diungkapkan maupun kebutuhan yang tersirat. Sedangkan 

pengertian pelayanan (Service).  Menurut Kotler (2000:18) pelayanan adalah: 

“Sebuah tindakan atau kegaiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 
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mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan dengan satu produk fisik.” 

 

Dengan demikian kualitas pelayanan merupakan kemampuan pemberi 

pelayanan untuk menyajikan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi dari 

pengguna layanan. 

Menurut Ariani (2003:4) pengertian kualitas ditentukan oleh 

pelanggan,pelanggan menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan 

kebutuhan dan harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menentukan 

nilai produk tersebut. W. Edwards Deming seperti dikutip Gasperz (1997), 

berpendapat bahwa untuk membangun sistem kualitas modern diperlukan 

transformasi manajemen menuju kondisi perbaikan secara terus menerus 

(continous improvement). Transformasi manajemen ini kemudian diringkas 

kedalam empat belas butir: Handoko (1984:54) menyatakan bahwa kualitas 

merupakan faktor penyebab suatu produk sesuai dengan tujuan produksi yang 

dapat dilihat dari banyak hal, seperti yang disebutkan sebagai berikut: 

“Kualitas merupakan faktor yag terdapat dalam suatu produk yang 

menyebabkan produk tersebut bermulai, sesuai dengan maksud untuk 

apaproduk tersebut bernilai, sesuai dengan maksud untuk apa produksi 

tersebut diproduksi. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan keguanaan 

(bundle of utilities) atau fungsinya termasuk didalamnya daya tahan, 

kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, pembungkus, harga yang 

ditentukan oleh biaya produksi).” 

 

Dalam perspektif TQM (Total Quality Management) dalam Arief 

(2007:117). kualitas dipandang secara lebih luas, dimana tidak hanya aspek hasil 

saja yang ditekankan, melainkan juga meliputi proses, lingkungan dan manusia. 
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Hal ini tampak jelas dalam definisi yang dierumuskan oleh Goetsch dan Davis 

dalam Tjiptono (2004:51), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan Juran dalam Tjiptono 

(2004:1), mendefinisiskan kualitas sebagai kecocokan untuk pemakaian (fitnes for 

use).  

Gazpersz (1997) menyatakan secara singkat beberapa langkah yang 

diperlukan untuk menjadikan sistem kualitas modern menjadi lebih efektif, 

anatara lain: 

1.  Mendefinisikan dan merinci sasaran dan kebijaksanaan kualitas 

2.  Berorientasi pada keputusan pelanggan 

3. Mengerahkan semua aktivitas untuk mencapai sasaran dan 

kebijaksanaan kualitas yang telah ditetapkan 

4.  Mengintegrasikan aktivitas-aktivitas itu dalam organisasi 

5.  Memberikan penjelasan maupun tugas-tugas kepada pekerja untuk 

bersikap mementinngkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan 

untuk menyukseskan program pengendalian kualitas terpadu 

6.  Merinci aktivitas pegendalian kualitas pada penjualan produk  

7.  Mengidentifikasikan dan mengefektifkan aliran informasi kualitas, 

memprosesnya dan mengendalikannya 

8.  Melakukan pelatihan (training) serta memotivasi pegawai untuk terus 

bekerja dengan orientasi meningkatkan kualitas 

9.  Melakukan pengendalian terhadap ongkos kualitas dan pengukuran 

lainnya serta menetapkan standar kualitas yang diinginkan 

10.  Mengefektifkan tindakan koreksi yag bersifat positif 

11. Melanjutkan sistem pengendalian, mencakup langkah selanjutnya dan 

menerima informasi umpan balik, melakukan analisis hasil, serta 

membandinngkan dengan standar kualitas yang telah ditetapkan 

12. Memeriksa aktivitas dari sistem kualitas modern secara periodik. 

 

Lima dimensi Kualitas Pelayanan menurut Zeithaml-Parasuraman-Bery 

(1990 : 23), pengukuran kualitas pelayanan publik didasarkan pada indikator-

indikator: 
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1. Reliability is ability to perform the promised service dependably and 

accurately  

 Dimensi Reliability adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 

pelayanan secara handal dan akurat. Hal ini merujuk pada konsistensi 

penyelenggaraan layanan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. 

Kepastian dalam pelayanan merupakan sebuah keharusan sebab pada sisi 

inilah akan dibina rasa kepercayaan antara pengguna layanan dengan 

organisasi penyedia layanan. Oleh karenanya, konsistensi pelayanan 

merupakan sebuah kondisi yang hendaknya hadir setiap dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

2. Responsiveness is willingness to help customers and to provide prompt 

service. 

 Dimensi Responsiveness adalah kesediaan untuk membantu pengguna 

layanan dan menyelenggarakan pelayanan tepat waktu. Hal ini merujuk 

pada ketanggapan dari petugas layanan terhadap pengguna layanan. 

Perhatian yang diberikan oleh petugas pelayanan akan meningkatkan rasa 

kenyamanan pengguna layanan dalam berinteraksi dengan organisasi. 

Meskipun organisasi publik umumnya tidak menghadapi masalah dengan 

kekhawatiran akan kehilangan pelanggan akan tetapi dalam negara 

demokrasi, masyarakat atau warganegara adalah fokus perhatian dari 

penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, sumber utama penerimaan negara 

baik pajak, retribusi dan lain sebagainya berasal dari kesukarelaan 

masyarakat untuk membayar beban-beban tersebut. Perlu diingat bahwa 

beban-beban tadi telah menekan kapasitas daya beli masyarakat. Oleh 

karenanya, sebagai bentuk kerjasama antara negara dengan 

warganegaranya untuk memulihkan kembali daya beli masyarakat yang 

terkena pajak maka pewujudan pelayanan yang berkualitas adalah 

konsekuensi yang harus ditaati oleh negara. 

3. Assurance is knowledge and courtesy of employees and their ability to 

inspire trust and confidence. Dimensi assurance adalah Pengetahuan dan 

keramahan petugas pemberi layanan serta kemampuan mereka untuk 

menginspirasi kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. 

Aspek ini merupakan salah satu yang paling diharapkan oleh pelanggan. 

Petugas yang ramah akan menjadi salah satu faktor determinan bagi 

pengguna layanan untuk memberikan penilaian yang baik atas pelayanan 

yang disajikan. Kemudian, kepercayaan diri pelanggan juga akan 

meningkat manakala petugas layanan tidak saja mampu menjelaskan 

prosedur layanan melainkan juga filosofi dari aturan prosedur tersebut. 

Hal lain yang penting adalah cara penyampaian pendapat atau penjelasan 
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yang disampaikan petugas layanan. Semakin ramah dan sopan 

penyampaian penjelasan atau pendapat oleh Petugas layanan maka akan 

semakin baik penerimaan pengguna layanan atas pelayanan yang 

disajikan. 

4. Emphaty is caring, individualized attention the form provides its 

costumers. Dimensi emphaty adalah kepedulian dan perhatian terhadap 

pengguna layanan secara individual yang diberikan oleh pihak 

penyelenggara pelayanan. Pada prinsipnya hal ini menegaskan tentang 

kepedulian petugas terhadap pengguna layanan yang dilayaninya. 

Artinya, nampak upaya yang serius dari petugas untuk membantu orang 

yang dilayaninya agar keluar dari masalah yang tengah dihadapi. 

5. Tangibles is phisycal facilities, equipment, and appearance of personel. 

Aspek kelima adalah Tangibles yaitu fasilitas fisik, perlengkapan dan 

penampilan petugas pelayanan. Aspek ini berkaitan dengan hal-hal yang 

terlihat dalam pelayanan seperti fasilitas ruang tunggu, sistem 

komputerisasi yang berjejaring sehingga memudahkan alur informasi dan 

lain sebagainya. Tentunya, semakin baik berkerjanya alat-alat tersebut 

dan dapat diandalkan menurut persepsi pengguna layanan maka akan 

mempengaruhi penilaian terhadap kualitas pelayanan. 

 

2.1.5. Prosedur Pelayanan  

Pelayanan publik harus diberikan berdasarkan prosedur atau standar 

tertentu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah spesifikasi 

teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. 

Dengan demikian, standar prosedur pelayanan publik adalah spesifikasi teknis 

pelayanan yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan pelayanan publik. 

Standar pelayanan publik tersebut merupakan ukuran atau persyaratan baku yang 

harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  

Prosedur pelayanan wajib dimiliki oleh institusi penyelenggara layanan 

publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh penyedia 

layanan publik sehingga masyarakat penerima layanan merasakan adanya nilai 
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yang tinggi atas pelayanan tersebut. Tanpa adanya prosedur yang jelas, maka akan 

sangat mungkin terjadi pelayanan yang diberikan jauh dari harapan publik. Dalam 

keadaan seperti itu, akan timbul kesenjangan harapan (expectation gap) yang 

tinggi (Mahmudi, 2007).  

Mahmudi (2007) menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam standar 

prosedur pelayanan publik:  

1.  Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan hendaknya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.  

2.  Kejelasan  

Kejelasan dalam hal teknis dan administratif. Kejelasan ini penting bagi 

masyarakat untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan yang 

merugikan masyarakat.  

3.  Kepastian waktu  

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan.  

4.  Akurasi produk  

Produk pelayanan publik yang diberikan harus akurat, benar, tepat, dan sah.  

5.  Kelengkapan sarana dan prasarana  

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan, dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk teknologi informasi.  

6.  Keamanan  

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepatian 

hukum. Tidak boleh terjadi intimidasi atau tekanan kepada masyarakat 

dalam pelayanan.  

7.  Kemudahan akses  

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 

oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi informatika.  

8.  Kenyamanan  

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung, seperti toilet, tempat parkir, tempat ibadah, dan 

lain sebagainya. Standar prosedur pelayanan publik tersebut sangat berguna 

untuk memberikan arah bertindak bagi institusi penyedia pelayanan publik. 

Selain itu, masyarakat pengguna jasa diharapkan dapat merasakan kepuasan 

dalam proses pelaksanaannya.  

 

 

2.1.6 Kepuasan Masyarakat 

Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk dengan hasil yang 
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diinginkan (Kotler, 2005). Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan akan 

puas. Jika kinerja melebihi harapan, makapelanggan akan merasa amat puas. 

Sedangkan Jacobalis (dalam Suryo Supraptono, 1998) menyatakan bahwa 

kepuasan adalah rasa lega atau senang karena harapan tentang sesuatu terpenuhi.  

Berdasar dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Sedangkan kepuasan masyarakat adalah pendapat masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik 

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Kepmen PAN nomor 

25 tahun 2004).  

Menurut Dutton dkk. (dalam Suryo Supraptono, 1998), ukuran kepuasan 

masyarakat yang tinggi mencakup kecakapan petugas, keramahan pelayanan, 

suasana lingkungan yang nyaman, waktu tunggu yang singkat, dan aspek 

pelayanan lainnya. Menurut Selnes (dalam Rayi Endah, 2008), kepuasan 

masyarakat mencakup tingkat kepuasan secara keseluruhan (overall satisfaction), 

kesesuaian pelayanan dengan harapan masyarakat (expectation), dan tingkat 

kepuasan masyarakat selama menjalin hubungan dengan instansi (experience)  

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pihak penyedia dan 

pemberi layanan harus selalu berupaya untuk mengacu kepada tujuan utama 

pelayanan, yaitu pencapaian kepuasan konsumen (consumer satisfaction) atau 

kepuasan pelanggan(costumer satisfaction) Oliver (dalam Koentjoro, 2007) 

menyatakan bahwa kepuasan merupakan respon pelanggan terhadap dipenuhinya 

kebutuhan dan harapan. Jadi, Kepuasan pelanggan/  masyarakat merupakan suatu 

tingkatan dimana kebutuhan , keinginan dan harapan dari pelanggan dapat 
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terpenuhi, hal ini akan mengakibatkan masyarakat akan merasa puas dan akan 

selalu mentaati peraturan terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan. 

Faktor Yang paling penting untuk menciptakan kepuasan masyarakat adalah 

kinerja dari kantor dan aparatnya yang biasanya diartikan dengan kualitas dari 

kinerja aparat tesebut. 

Kepuasan masyarakat terbentuk dari penilaian masyarakat terhadap 

kinerja aparat dalam melayani masyarakat sesuai dengan harapan mereka. Dengan 

demikian, kepuasan terjadi karena adanya suatu pemenuhan terhadap apa yang 

dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat. Kepuasan bisa diartikan sebagai 

upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai (Tjiptono dan Chandra, 

2005: 195). 

Sedangkan Kotler ( dalam Tjiptono 2005: 61 ) mendefinisikan kepuasan 

sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah 

membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-

harapannya. Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan , yaitu 

adanya perbandingan antara harapan dan kinerja / hasil yang dirasakan pelanggan. 

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif 

atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan 

kebutuhannya (Keputusan MENPAN Nomor 25/ 2004). 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan MENPAN Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 14 unsur minimal yang 

harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat antara lain: 
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a.  Prosedur pelayanan 

b.  Persyaratan pelayanan 

c.  Kejelasan petugas pelayanan 

d.  Kedisiplinan petugas pelayanan 

e.  Tanggung jawab petugas pelayanan 

f.  Kemampuan petugas pelayanan 

g.  Kecepatan pelayanan 

h.  Keadilan mendapatkan pelayanan 

i.  Kesopanan dan keramahan petugas 

j.  Kewajaran biaya pelayanan 

k.  Kepastian biaya pelayanan 

l.  Kepastian jadwal pelayanan 

m.  Kenyamanan lingkungan 

 

2.1.7   Pengertian Pendidikan dan Peserta Didik  

Pada dasarnya pengertian pendidikan menurut UU SISDIKNAS No. 20 

tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara. Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata 

pendidikan berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan “pe” dan akhiran 

“an”, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. 

Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku 
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seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan 

Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan 

yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, 

pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, 

agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pengertian 

pendidikan menurut H. Horne, adalah proses yang terus menerus (abadi) dari 

penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang 

secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti 

termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari 

manusia.  

Dari beberapa pengertian pendidikan menurut ahli tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan adalah Bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 

kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.  

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang system 

pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. Abu Ahmadi juga menuliskan tentang pengertian peserta 

didik, peserta didik adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, 

bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan 
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tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, 

sebagai anggota masyarakat dan sebaga suatu pribadi atau individu.      

Definisi mutu menurut Field (1993) adalah “sebagai ukuran dari produk 

atau kinerja pelayanan terhadap satu spesifikasi pada satu titik tertentu”. Pendapat 

ini lebih menekankan pada “ukuran”. Ukuran di sini, tentunya bergantung pada 

jenis barang atau jasa yang dihasilkan sebagai hasil kinerja manusia, baik yang 

berupa benda maupun non-benda, yaitu berupa jasa layanan, seperti halnya dalam 

bidang pendidikan, yang merupakan salah satu bentuk industri jasa atau 

pelayanan, yaitu pelayanan akademik.  

Sesuai dengan definisi di atas dapat dikatakan bahwa mutu adalah suatu 

karakter atau batasan tertinggi dari suatu produk atau jasa layanan yang dapat 

memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya, 

jasa pelayanan pendidikan harus dapat menghasilkan mutu yang baik, karena 

dengan mutu yang baik, pendidikan akan mampu merebut pangsa kerja yang 

semakin sempit dan menantang untuk selalu direbut sekecil apapun peluang 

tersebut. untuk itu berikut penulis uraian konsep pendidikan yang bermutu.  

Dalam kaitannya dengan konsep pendidikan yang bermutu, Sallis 

(1993:280) menganalogikan bahwa pendidikan adalah jasa yang berupa proses 

kebudayaan. Pengertian ini berimplikasi pada adanya masukan (input) dan 

keluaran (output). Masukan dapat berupa peserta didik, sarana prasarana serta 

fasilitas belajar lainnya termasuk lingkungan, sedangkan keluarannya adalah 

lulusan atau alumni, yang kemudian menjadi ukuran mutu, mengingat produk 

pendidikan merupakan jasa pelayanan, maka mutu jasa pelayanan pendidikan 

sangat tergantung sikap pemberi layanan di lapangan serta harapan pemakai jasa 
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pendidikan. Hal ini berarti jasa pelayanan pendidikan tidak berwujud benda 

(intangible) secara langsung, namun secara kualitatif mutu jasa/ pelayanan 

pendidikan dapat dilihat dari soft indicator seperti kepedulian dan perhatian pada 

keinginan / harapan dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan.  

Hoy et al, (2000) menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah hasil 

penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai 

dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan pendidikan melalui proses 

pendidikan. Demikian mutu pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam 

proses pendidikan. Oleh karena itu perbaikan proses pendidikan merupakan salah 

satu upaya untuk mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan.  

Selain pengertian mutu pendidikan yang diuraikan di atas, mutu pendidikan 

dapat juga diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai tujuan kurikulum 

(objective of curriculum) yang dirancang untuk pengelolaan pembelajaran siswa 

(Suryadi, 1993:159). Konsep ini lebih menekankan kepada pengawasan dalam 

pencapaian tujuan kurikulum pembelajaran, sehingga indikator umumnya adalah 

semakin tujuan kurikulum tercapai, maka dapat dikategorikan suatu pendidikan 

yang bermutu.  

Ditegaskan lebih jauh bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga 

pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Analisis konsep ini lebih 

menekankan kepada kinerja lembaga, yaitu kecenderungan semakin efektif dalam 

mendayagunakan sumber-sumber pendidikan dan semakin baik hasil yang 

dicapai, maka dapat dikatakan pendidikan tersebut memiliki mutu yang baik. Agar 
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mutu pendidikan yang baik dapat tercapai, maka mutu tersebut harus didukung 

oleh sekolah yang bermutu. Sekolah yang bermutu adalah “sekolah yang secara 

keseluruhan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan (masyarakat)” 

(Margono, 2002). Pendapat ini cukup beralasan, karena terlalu banyak 

pengelolaan sekolah, yang mengabaikan kepuasan dan kebutuhan pelanggan, 

sehingga hasilnya pun akhirnya tidak mampu untuk berkompetisi guna meraih 

peluang dalam berbagai bidang, khususnya dalam menghadapi kondisi global 

dimana sekolah diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam mengembangkan 

fungsinya. Adapun yang dimaksud dengan sekolah efektif atau sekolah unggul 

(excellent school) adalah sekolah dalam lapangan manajemen sekolah, dengan 

karakteristik menurut Sallis (1979) yakni:  

(1)  guru memiliki kepemimpinan yang kuat dan kepala sekolah memberikan 

perhatian tinggi terhadap perbaikan mutu pengajaran,  

(2)  guru memiliki kondisi pengharapan yang tinggi untuk mendukung 

pencapaian prestasi murid,  

(3 )  atmosfer sekolah tidak kaku, sejuk tanpa tekanan, kondusif dalam seluruh 

proses pengajaran, berlangsung dalam suatu keadaan/ iklim yang nyaman,  

(4)  sekolah memiliki pengertian yang luas tentang fokus pengajaran dan 

mengusahakan efektif sekolah dengan energi dan sumber daya untuk 

mencapai tujuan pengajaran secara maksimal,  

(5)  sekolah efektif dalam menjamin kemajuan murid yang dimonitor secara 

periodik. 

 

2.2  Kebijakan dan Program Bina Lingkungan 

Program Bina Lingkungan merupakan suatu program yang ditujukan 

untuk siswa SD,SMP, dan SMA sederajat yang telah ditetapkan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 49 

Tahun 2013 yang bertujuan untuk membantu meretas kemiskinan, dengan 

memberikan kesempatan warga kurang mampu yang berada di sekitar sekolah 

untuk mengenyam pendidikan agar dapat meraih masa depan yang lebih baik.  
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Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) adalah kegiatan penerimaan dan 

seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan pada sekolah, hal tersebut berkaitan 

dengan kemampuan dasar akademik dan minat bakat terhadap jenjang sekolah 

yang di tuju sebagai bentuk awal pengendalian penjaminan dan penetapan mutu 

pendidikan. Guna mendukung upaya jenjang pendidikan kearah tujuan yang di 

inginkan. Dalam system seleksi penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan 

dua system yaitu melalui jalur reguler dan jalur non-reguler. Jalur reguler Jalur 

reguler merupakan suatu proses penerimaan peserta didik baru dengan cara 

melakukan seleksi dari nilai akademik calon peserta didik baru.. Jalur non-reguler 

disebut juga jalur khusus. Jalur non-reguler merupakan seleksi penerimaan calon 

siswa SMA yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga, seni, dan keterampilan 

yang dilengkapi dengan bukti yang sah dari lembaga atau organisasi terkait. 

Selain itu, jalur non-reguler juga menyeleksi calon siswa SMA yang berasal dari 

keluarga tidak mampu (bina lingkungan) dan dibuktikan dengan surat keterangan 

dari instansi terkait.  

Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) merupakan salah satu unsur dari 

komponen Siswa dalam sebuah lembaga pendidikan. PPDB dengan segala 

sistemnya, dilakukan untuk mengetahui dan mengukur Input sekolah guna 

membantu perkembangan sekolah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan dimasa yang akan datang. Proses seleksi yang dilakukan adalah suatu 

proses penilaian terhadap kemampuan awal calon peserta didik dari sisi 

kemampuan akademik, minat dan bakat peserta.dengan menjadikan semua bukti 
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hasil seleksi calon peserta diklat sebagai acuan pengambilan keputusan dalam 

menentukan kelulusan dan keabsahan siswa yang diterima.  

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki tujuan dan asas yang 

diatur dalam BAB II Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2013 

antara lain : Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru (Pasal 2)  

1.  Memberikan kesempatan kepada warga Negara Republik Indonesia, 

khususnya anak – anak usia sekolah masyarakat Kota Bandar Lampung 

untuk memperoleh tempat layanan pendidikan yang berkualitas pada satuian 

pendidikan yang lebih tinggi.  

2.  Terwujudnya suasana aman, tertib, lancar dan obyektif dalam pelaksanaan 

penerimaan peserta didik baru.  

3.  Terlaksananya penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kemampuan 

daya tampung sekolah yang tersedia.  

4.  Terlaksananya sistem seleksi penerimaan peserta didik baru dengan 

ketentuan dan aturan yang ada, sehingga dapat diperoleh peserta didik baru 

yang benar – benar berkualitas dengan kriteria yang diharapkan.  

 

Asas Penerimaan Peserta Didik Baru (Pasal 3)  

1.  Obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi 

ketentuan umum yang diatur dalam pedoman ini.  

2.  Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini bersifat 

terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta 

didik, untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin 

terjadi.  

3.  Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru ini dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.  

4.  Tidak diskriminatif, artinya proses penerimaan peserta didik baru ini dapat 

diikuti oleh segenap warga negara kesatuan Republik Indonesia yang 

memenuhi syarat, tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan 

golongan, serta status sosial.  

 

Pada BAB IX dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 

2013 tentang waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru antara lain :  

1.    Secara umum waktu yang dipersiapkan untuk pelaksanaan penerimaan 

peserta didik baru bagi semua sekolah di Kota Bandar Lampung harus cukup 

digunakan untuk proses sosialisasi pendaftaran, seleksi, pengumuman dan 

daftar ulang  
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2.   Tahap I, Jalur Prestasi dan Bina Lingkungan waktu diatur sebagi berikut :  

a.  Dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan sampai dengan dimulainya 

pelaksanaan PDBB Reguler  

b.  Secara rinci jadwal pendaftaran, proses seleksi, dan pengumuman yang 

diterima diatur oleh Sekolah dan Dinas Pendidikan  

c.  Seluruh sekolah pada jenjang yang sama dapat membuat panitia 

rayonisasi dan melaksanakan PPDB secara serentak dengan 

menggunakan jadwal yang sama  

 

3. Tahap II, Jalur Reguler diatur sebagai berikut :  

a.  Dilaksanakan setelah pengumuman penerimaan jalur prestasi dan bina 

lingkungan  

b.  Secara rinci jadwal pendaftaran, proses seleksi, pengumuman yang 

diterima, dan daftar ulang diatur oleh Sekolah dan Dinas Pendidikan  

c.  Seluruh sekolah pada jenjang yang sama dapat membuat panitia 

rayonisasi dan melaksanakan PPDB secara serentak dengan 

menggunakan jaadwal yang sama.  

 

Peraturan Walikota 49 Tahun 2013 pada bab V bagian kesatu pasal 10 ayat 

3 menjelaskan bahwa Jalur Bina Lingkungan diperuntukan bagi : 

1) Calon siswa baru dari keluarga belum mampu secara ekonomi yang 

berdomisili dekat dengan sekolah pilihan, dan resmi sebagai warga Kota 

Bandar Lampung dengan ketentuan : 

a) Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus 

b) Memiliki dan menyerahkan fotokopi kartu jamkesmas dan atau  

jamkesda yang sah 

c) Ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari sekolah asal 

d) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga dan KTP orang tuanya 

e) Menyerahan kartu keluarga yang asli dan akan dikembalikan pada saat 

pengumuman 

f) Hanya diperkenankan memilih satu sekolah yang terdekat dengan  

tempat tinggalnya 

2) Anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah yang 

bersangkutan dengan ketentuan: 

a) Menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan atau KP4 

b) Menyerahkan foto kopi surat tugas dari satuan kependidikan tempat 

bertugas 

c) Memenuhi persyaratan umum/ khusus PPDB tahun yang telah ditetapkan 

3) Jika persyaratan yang dimaksud pada angka satu dan 2 diatas terpenuhi maka 

dapat diterima di SMP/ SMA/ SMK Negeri tanpa mengikuti proses seleksi 

4) Apabila pendaftar melampaui kuota (50%) yang telah diteapkan akan 

diadakan seleksi berdasarkan kemampuan akademik dan atau hasil verifikasi 

biodata (Home Visit) yang dilakukan oleh panitia Jalur Bina Lingkungan ini 

merupakan salah satu jalur yang ditetapkan pemerintah Kota Bandar 
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Lampung sebagai salah satu jalur dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di 

Kota Bandar Lampung. Perlu diketahui bahwa tujuan PPDB Kota Bandar 

Lampung adalah memberikan kesempatan kepada warga negara utamanya 

anak - anak usia sekolah masyarakat Bandar Lampung ntuk memperoleh 

tempat layanan pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan yang 

lebih tinggi, terwujudnya suasana aman, tertib, lancar, dan objektif dalam 

pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2013/ 2014, terlaksananya 

penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kemampuan daya tampung 

sekolah yang tersedia dan terlaksananya seleksi PPDB dengan ketentuan dan 

aturan yang ada sehingga dapat diperoleh peserta didik baru yang benar – 

benar berkualitas sesuai dengan kriteria yang diharapkan.Merujuk pada 

tujuan  PPDB tersebut pemerintah juga menetapkan asas - asas yang 

digunakan dalam menyeleksi peserta didik baru, khususnya peserta didik baru 

yang masuk melalui Jalur Bina Lingkungan yaitu dengan berpedoman secara 

obyektif, transparansi, kuntabilitas, dan tidak diskriminatif. Jalur Bina 

Lingkungan ini perlu diapresiasi sebagai bentuk inovasi kebijakan dibidang 

pendidikan dengan harapan bahwa setiap anak yang berusia sekolah tetap 

mendapatkan hak pendidikannya, dan Jalur Bina Lingkungan ini juga 

merupakan suatu bentuk langkah pemerintah Kota Bandar Lampung untuk 

menghapus diskriminasi serta mencegah adanya ketidakadilan di dunia 

pendidikan. 

 

Secara garis besar tujuan penyediaan dana operasional untuk anak keluarga 

tidak mampu satuan pendidikan SMP/ MTS, SMA dan SMK adalah 

mengamankan program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar pendidikan 

dasar sembilan tahun, pendidikan menengah dan pendidikan menengah universal. 

Secara khusus tujuan penyediaan dana operasional untuk anak keluarga tidak 

mampu /  bina lingkungan adalah  

1.  Menghilangkan halangan siswa dari keluarga tidak mampu untuk akses 

pelayanan pendidikan.  

2.  Membantu siswa dari keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan 

personal dalam kegiatan pembelajaran.  

3.  Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa dari keluarga tidak 

mampu untuk bersekolah kembali.  
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4.  Meringankan beban orang tua dari keluarga tidak mampu dalam memenuhi 

biaya pendidikan.  

5.  Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk 

terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi.  

 

Peraturan Daerah No 1 tahun 2012 tentang Program Bina Lingkungan 

dimana program tersebut merupakan program bantuan untuk memudahkan anak-

anak dari keluarga miskin untuk masuk ke sekolah negeri tanpa dipungut biaya 

dan dapat membantu siswa-siswi miskin untuk menunjang prestasi akademik 

maupun non akademik. Dalam penjelasan peraturan daerah telah disebutkan 

bahwa ukuran prestasi menurut bina lingkungan ada 2 yaitu akademik dan non 

akademik.  

1.  Prestasi akademik dapat dicontohkan seperti nilai raport yang baik, sikap dan 

prilaku siswa-siswi dikelas maupun disekolah dalam jangka waktu selama 

masih belajar disekolah tersebut.  

2.  Prestasi non akademik dapat dicontohkan siswa-siswi mengikuti kegiatan 

diluar aktivitas belajar disekolah seperti kejuaraan/ olimpiade baik antar 

sekolah, tingkat kota/ provinsi bahkan sampai tingkat nasional. Dalam hal ini 

kejuaran tersebut bisa dibidang olahraga maupun mata pelajaran.  

 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 

Pada tinjauan pustaka ini memuat berbagai penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Dimana penelitian tersebut diteliti oleh peneliti lain yang 

permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang penulis sedang dilakukan 

saat ini. Penelitian-penelitian tersebut dibuat dalam bentuk skripsi maupun tesis. 

Maka dari hasil penelitian yang ada menjadi pegangan peneliti dalam penyusunan 

tesis ini adalah sebagai berikut : 
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Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Janati (2014) meneliti tentang 

evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina 

Lingkungan Kota Bandar lampung menyimpulkan bahwa Kebijakan Jalur Bina 

Lingkungan Belum Tepat di pandang dari segi ketepatan pelaksanaan, ketepatan 

target dan ketepatan hasil/ outcome. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh 

Su’ada(2014) meneliti tentang program bina Lingkungan Dalam Rangka 

Meningkatkan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2014menyimpulkan bahwa implementasi program bina 

lingkungan di Kota Bandar Lampung masih belum sempurna atau kurang baik, 

hal ini disebabkan karena banyak sekali kepentingan yang termuat kebijakan ini, 

manfaat dari kebijakan ini belum seluruhnya dapat dirasakan oleh target dan 

sasaran, perubahan yang di ingin masih jauh dari harapan, pelaksana dan 

sumberdaya manusia yang kurang maksimal dalam menjalankan kebijakan serta 

kepatuhan dan daya tanggap pelaksana yang masih rendah.  

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Aris (2014) meneliti Pengaruh 

Program Bina Lingkungan Terhadap Prestasi Miskin Di SMP Negeri 22 Bandar 

Lampung. Menyimpulkan bahwa program bina lingkungan sangat membantu 

siswa-siswi dalam proses belajar yaitu dengan diberikannya fasilitas seperti buku, 

seragam sekolah dan dibebaskannya biaya SPP Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pengaruh program bina lingkungan maka semakin rendah prestasi 

siswa-siswi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Harentama Fardhani (2010) meneliti 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.  Hasil penelitian menyimpulkan 



 
 

 

48 

bahwa mutu pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) kota 

Semarang masuk dalam kriteria yang baik (B).  

2.4 Kerangka Fikir 

Kebutuhan akan pendidikan merupakan kebutuhan yang penting 

dikalangan masyarakat. Sehubungan dengan kewajiban pemerintah daerah 

memberikan hak akan pendidikan kepada warga negara khususnya kepada 

golongan masyarakat miskin dalam rangka mengurangi angka putus sekolah, 

meningkatkan kualitas/  mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan maka 

pemerintah terutama Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan pendidikan 

melalui Perda Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan.  

Implementasi Perda maka disusunlah program  program biling di sekolah-

sekolah di wilayah tugas Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Sebenarnya 

beberapa perbaikan telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, dalam hal 

ini Dinas Kota Bandar Lampung.  Misalnya adalah telah beberapa kali 

memperbaiki sistem dalam Program Biling Namun upaya tersebut seringkali 

belum mampu meningkatkan  kepercayaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan 

program  billing  tersebut, namun tetap saja beberapa persoalan muncul yaitu 

dalam hal daya tamping kuota.siswa regular 70% dan siswa jalur biling 30%, 

tetapi fakta dilapangan bahwa siswa jalur biling adalah 70% dan siswa regular 

adalah 30% karna fakta inilah yang menyebabkan beberapa keluhan /  protes dan 

pengaduan masyarakat siswa miskin bahwa banyak kuota orang miskin diambil 

oleh orang  mampu. 
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Diagram Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutu Layanan (X1) 

 

1. Reliability  

2. Responsiveness  

3.Assurance  

4. Emphaty  

5. Tangibles  

(Parasuraman,1990) 

 

Prosedur Pelayanan (X2) 

 

1.  Kesederhanaan  

2.  Kejelasan  

3.  Kepastian waktu  

4.  Akurasi produk  

5.  Kelengkapan sarana dan 

prasarana  

6.  Keamanan  

7.  Kemudahan akses  

8.  Kenyamanan  
( Mahmudi, 2007) 

(Kepmen PAN No. 25/2004) 

 

Kepuasan Masyarakat (Y) 

 
1. Kepuasan secara Keseluruhan (overall 

satisfaction) 

2. Kesesuaian Pelayanan dengan Harapan 

Masyarakat (expectation) 

3. Kepuasan masyarakat menjalin hubungan 

dengan instansi (experience) 

( Selnes dalam Rayi  Endah, 2008) 

 
 

X1.Y 

X2.Y 

X1.X2.Y 
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2.5 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif merupakan jawaban masalah atas 

pertanyaan penelitian yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang perlu diuji 

melalui proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis data.  Sehubungan dengan 

uraian tersebut, dapat disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Ha1    : Mutu layanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat pada 

Program Bina Lingkugan  di SMPN 4 Bandar Lampung 

Ha2  : Prosedur pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat pada 

Program Bina Lingkugan  di SMPN 4 Bandar Lampung 

Ha3   : Mutu layanan dan Prosedur pelayanan berpengaruh secara bersama – 

sama terhadap kepuasan masyarakat pada Program Bina Lingkugan  di 

SMPN 4 Bandar Lampung 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.  Metode 

penelitian kuantitatif didefinisikan oleh Creswell (2002) adalah sebagai : “sebuah 

penyelidikan tentang masalah sosial atau masalah manusia yang berdasarkan pada 

pengujian sebuah teori yang terdiri dari variable-variabel, diukur dengan angka 

dan dianalisa dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi 

prediktif teori (hipotesis) tersebut benar. 

Sedangkan format penelitian kuantitatif yang digunakan adalah Format 

eksplanasi. Format eksplanasi adalah untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel 

terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu 

variabel dengan variabel yang lain. Karena itu penelitian eksplanasi menggunakan 

sampel dan hipotesis, digunakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan 

teori.  Juga dikatakan penelitian eksplanasi memiliki krcdibilitas untuk mengukur, 

menguji hubungan sebab-akibat dari dua atau beberapa variabel dengan 

menggunakan analisis statistik inferensial. 

3.2.  Variabel dan Definisi Variabel 

3.2.1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, obyek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari atau 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004).  
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Variabel yang digunakan dalam penelitian diklasifikasikan menjadi 

variabel dependen dan variabel Independen. Variabel dependen adalah variabel 

yang menjadi pusat perhatian peneliti (Agusty T. Ferdinand, 2006). Sedangkan 

variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik 

yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif (Agusty T. 

Ferdinand, 2006).  

a.   Variabel Dependen  

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini, adalah kepuasan   

masyarakat (Y).  

b.    Variabel Independen  

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini akan diuji 

kemudian dengan menggunakan metode analisis faktor. Adapun variabel 

bebas dalam penelitian ini, antara lain:  

1. Mutu Layanan (X1),  

2. Prosedur pelayanan (X2),  

 

3.2.2. Difinisi Variabel 

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan 

publik, yang meliputi Tingkat kepuasan secara keseluruhan (overall satisfaction), 

Kesesuaian pelayanan dengan harapan masyarakat (expectation)  dan Tingkat 

kepuasan masyarakat selama menjalin hubungan dengan instansi (experience)  

Mutu Layanan adalah totalitas pemberian layanan oleh instansi pelayan 

publik kepada (masyarakat) dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau 
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kepentingannya yang meliputi kesungguhan (Reliability), kepedulian 

(Responsivness), Jaminan (Assurance), Empati (Emphaty) dan menghormati dan 

menghargai (Tangibles)  

Prosedur pelayanan adalah spesifikasi teknis pelayanan yang dibakukan 

sebagai patokan dalam melakukan pelayanan publik. Standar pelayanan publik 

tersebut merupakan ukuran atau persyaratan baku yang harus dipenuhi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan , 

kepastian waktu , akurasi produk , kelengkapan sarana dan prasarana, keamanan, 

kemudahan akses dan kenyamanan. 

3.3.  Operasionalisasi Variabel 

 

Berikut ini adalah operasional variabel sebagaimana tampak dalam tabel dibawah 

ini. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Indikator 

 

Definsi Operasional 

1 Mutu 

layanan 

1. Reliability  

 

Kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan  

2. Responsiveness  

 

Kejelasan wewenang dan 

tanggung-jawab petugas  

3.Assurance  

 

Petugas terampil dalam melayani 

masyarakat  

4. Emphaty  

 

Petugas melayani dengan cepat, 

dan sesuai waktu yang ditetapkan  

5. Tangibles  

 

Petugas tidak membedakan 

masyarakat dalam pelaksanaan 

pelayanan  

Petugas memberikan pelayanan 

dengan ramah dan sopan, serta 

menghargai dan menghormati 

masyarakat dalam memberikan 

pelayanan  
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No Variabel Indikator 

 

Definsi Operasional 

2 Prosedur 

pelayanan 

1.  Kesederhanaan  

 

Kemudahan tahapan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat 

dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan  

2.  Kejelasan  

 

persyaratan teknis dan 

administratif yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan jenis pelayanannya  

3.  Kepastian waktu  

 

Keberadaan petugas dan kepastian 

petugas yang memberikan 

pelayanan  

4.  Akurasi  

 

Pelaksanaan waktu pelayanan 

sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan  

5.  Kelengkapan 

sarana dan 

prasarana  

 

Kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih , rapi, dan 

teratur  

6.  Keamanan  

 

Terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara 

pelayanan  

 

7.  Kemudahan 

akses  

 

Keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya pelayanan  

8.  Kenyamanan  

 

Kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang 

telah ditetapkan  

3 Kepuasan 

Masyarakat 

Kepuasan Secara  

Keseluruhan 

1.  Kesederhanaan  

2.  Kejelasan  

3.  Kepastian waktu  

4.  Akurasi produk  

5.  Kelengkapan sarana dan 

prasarana  

6.  Keamanan  

7.  Kemudahan akses  

8.  Kenyamanan  

 

  Kesesuaian Pelayanan 

dan harapan 

  Kepuasan dalam 

menjalin dengan 

instansi 
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3.4.  Jenis dan Sumber Data  

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Jenis Data 

 Data penelitian ini berupa data kuantitatif, data kuantitatif berupa data yang 

yang diperoleh dari hasil presentase angket. Data kuantitatif adalah jenis 

data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi 

atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. 

Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah hasil angket. 

2. Sumber Data 

 Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data yaitu : 

a.  Data Primer  

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 

1999). Pada penelitian ini, digunakan data primer berupa data persepsi 

masyarakat terhadap program Bina Lingkungan  

b.  Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 

1999). Data sekunder diperlukan untuk memberi gambaran tentang 

obyek penelitian. Data sekunder bisa berasal dari data yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini.  
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3.5.   Populasi,  Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

 

3.5.1 Populasi Sampel 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 4 Bandar Lampung.  Pemilihan lokasi 

dilakukan dengan beberapa pertimbangan : 

(a) Berdasarkan data laporan dari Dinas Pendidikan Kota Tahun 2015, SMPN 

4 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang menjadi tujuan 

utama menjadi pilihan siswa/siswi di Kota Bandar Lampung, dilihat dari 

kepeminatan peserta didik.  laporan pada Penerimaan Peserta Didik Baru 

Jenjang SMPN tergambar sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Peserta Didik Baru Jenjang SMPN 

 

NO NAMA SEKOLAH NILAI 

MIN 

NILAI 

MAX 

TERIMA PEMINAT 

1 SMPN 1 Bandar Lampung 264,00 284,50 160 467 

2 SMPN  2 Bandar Lampung 264,50 286,50 132 374 

3 SMPN  3  Bandar Lampung 228,00 277,00 120 393 

4 SMPN  4 Bandar Lampung 260,00 282,00 130 638 

(sumber : PPDB Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, 2015) 

 

Berdasarkan table diatas tergambar SMPN 4 merupakan sekolah yang 

cukup diminati, dilihat dari jumlah peminat siswa/siswi dibandingkan 

dengan SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 3. Sementara secara keseluruhan 

SMPN 4 menduduki posisi ke-4 terbaik ( diminati) dikota Bandar 

Lampung dari 33 SMPN diKota Bandar Lampung. 

(b) SMPN 4 Bandar Lampung memiliki jumlah siswa yang cukup tinggi, 

yakni sebesar 1056  siswa/i untuk tahun 2016 
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(c) Lokasi yang sangat strategis, sehingga jumlah pendaftar/peminat Program 

Bina Lingkungan sangat tinggi, disamping adanya harapan dari 

masyarakat akan kemudahan di sekolah yang bersangkuatan dalam 

program biling. 

(d).  Proporsi antara data siswa/i yang masuk melalui jalur umum dan jalur bina 

lingkungan yang prosentasenya sama besar. 

 

Atas pertimbangan keunikan lokasi penelitian, maka peneliti menentukan 

SMPN 4 Bandar Lampung sebagai pilihan lokasi penelitin. 

Selanjutnya populasi penelitian ini ditetapkan orangtua siswa.  Yang 

menjadi dasar pertimbangan populasi orang tua siswa adalah : 1) Siswa SMP 

masuk dalam klasifikasi remaja (belum dewasa), yang masih berada dalam 

pengawasan, kontrol, pengaruh  dan perlindungan orangtua.  Pilihan tempat 

sekolah umumnya masih ditentukan atau mendapat pengaruh dari orangtuanya; 2) 

Orang tua siswa adalah bagian penting dari sekolah, dimana posisi mereka sebagai 

bagian dari Komite Sekolah, berperan penting dalam menentukan kualitas layanan 

sekolah.  Selain itu juga orangtua siswa adalah pengguna jasa Program Bina 

Lingkungan di SMPN 4 Bandar Lampung.   

Populasi yang berupa orangtua siswa, selanjutnya secara purposife peneliti 

pilih pada kelas 7, yang berjumlah 100 orang tua siswa, yang tersebar pada 10 

kelas.  Beberapa pertimbangan pemilihan kelas 7 adalah: 1) populasi masih 

memiliki data lengkap berkaitan dengan program biling; 2) sebagaian besar kelas 

7 adalah orangtua yang anaknya masuk melalui program biling. 
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3.5.2  Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini sangat besar jumlahanya, sehingga tidak 

mungkin untuk meneliti seluruh populasi yang ada.  Berdasarkan hal tersebut, 

maka perlu dilakukan pengambilan sampel.  Sampel adalah subset dari populasi, 

terdiri dari  beberapa anggota populasi (Agusty T. Ferdinand, 2006).   

Pengambilan sampel menggunakan jumlah sampel dari populasi yang 

menerima program Bina Lingkungan pada tahun 2016 di SMPN 4 Bandar 

Lampung sebanyak 100 siswa dengan tingkat kesalahan sebesar 5%.  

Tehnik penarikan sampel yang digunakan adalah dengan rancangan 

sampel non probabilitas.  Sampel non probabilitas adalah  penarikan sampel tidak 

penuh dilakukan dengan menggunakan hukum probabilitas, artinya bahwa tidak 

semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian. Hal 

ini karena sifat populasi itu sendiri yang heterogen sehingga terdapat diskriminasi 

tertentu dalam unit-unit populasi. Oleh karena itu,  harus ada perlakuan khusus 

lainnya. 

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Total Sampling dimana 

seluruh populasi mendapat kesempatan yang sama menjadi sampel sehingga 

penelitian ini disebut penelitian populasi.  
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Tabel 3.3 

 Jumlah Sebaran Siswa/Siswi Kelas 7 

 

Kelas Jumlah Siswa/i Prosentase 

(40%) 

Klas 7. A 32 10 

Klas 7. B 32 10 

Klas 7. C 32 9 

Klas 7. D 32 11 

Klas 7. E 32 11 

Klas 7. F 35 10 

Klas 7. G 32 10 

Klas 7. H 35 10 

Klas 7. I 35 10 

Klas 7. J 35 9 

 Total  100 

Sumber: Laporan Komite Sekolah, Tahun 2016 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data  

 

Dalam penelitian ini, data yang dipakai dikumpulkan dari: 

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua pernyataan dan 

pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data, baik yang 

dilakukan melalui telepon, surat, atau bertatap muka (Augusty T. Ferdinand, 

2006). Kuesioner terdiri dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan terbuka digunakan untuk mengetahui identitas responden dan 

pertanyaan tertutup untuk meminta responden memilih salah satu jawaban 

yang tersedia dari setiap pertanyaan. Dalam penelitian ini, skala pengukuran 

yang digunakan skala likert. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi 

indikator-indikator yang terukur yang dapat dijadikan titik tolak untuk 

membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu 
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dijawab oleh responden.  Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk 

pertanyaan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai 

berikut. 

Tabel 3.4 

Instrument Skor tiap-tiap jawaban 
 

No Jawaban Skor 

1 Sangat Baik 4 

2 Baik 3 

3 Kurang Baik 2 

4 Tidak Baik 1 

                                   Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2016 

Kemudian untuk menentukan kategori jawaban responden terhadap masing-

masing alternatif apakah tergolong sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah, 

maka dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

 

Maka diperoleh:  = 0.75 

Demikian dapat diketahui kategori jawaban responden pada masing-masing 

variabel yaitu: 

Tabel 3.5 

Kategori Jawaban Responden 

 

No Kategori Skor 

1 Sangat baik 3.26 - 4.00 

2 Baik  2.51 - 3.25 

3 Kurang Baik 1.76 - 2.50 

4 Tidak Baik 1.00 - 1.75 

                         Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2016 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan 

mengkaji dokumen-dokumen dari instansi yang relevan dengan penelitian, 

seperti data kepegawaian dan profil instansi.  

 

3.7. Teknik Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul dari hasil teknik pengumpulan data diatas, maka 

langkah-langkah  yang dapat ditempuh dalam pengolahan data adalahsebagai 

berikut: 

1.   Penyeleksian data (editing), langkah ini merupakan bagian dalam memilih 

data yang representatif dan dapat digunakan untuk proses selanjutnya. 

Penyeleksian data ini dilakukan dengan memeriksa jawaban dari hasil 

penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh responden;  

2. Pengelompokkan data (koding), langkah ini dilakukan untuk 

mengklasifikasikan jawaban responden dalam bentuk kategori. 

Pengklasifikasian ini diperlukan sebagai dasar analisis kuantitatif, sehingga 

setiap jawaban responden diberikan skor/nilai;  

3.   Tabulasi data, langkah ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi jawaban 

setiap responden dengan cara menyusun jawaban responden berdasarkan 

bobot nilai dalam bentuk tabel yang ditetapkan;  

3.7.1  Uji Instrumen 

3.7.1.1 Uji Validitas  

Dalam penelitian, keampuhan instrumen penelitian (valid dan reliabel) 

merupakan hal yang penting dalam pengumpulan data. Karena data yang benar 
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sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian (Riduwan dan Sunarto, 

2013:347). Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Riduwan dan Sunarto, 2013:348). Suatu 

instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Validitas dapat diketahui dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment 

Cooficient Of Correlation. Adapun rumus Pearson Product Moment Cooficient Of 

Correlation sebagai berikut: 

2222 )()()()(

))(()(

YYnXXn

YXXYn
rxy

 

Sumber:Sugiyono,2012:356 

 =   koefisien korelasi pearson 

Xi     =   jumlah skordari masing-masingvariabelyaitumutu layanan,     

                 Prosedur layanan dan kepuaan masyarakat. 

Yi     =  jumlah skordari seluruh variabel 

N      =  banyaknya sampelyangdi analisa. 

Kriteria putusan : 

Jika rhitung  ≥ rtabel,  maka instrument valid 

Jika rhitung ≤ rtabel,  maka instrument tidak valid 

 

Untuk menguji validitas instrumen penelitian, peneliti menguji validitas dengan 

menggunakan data yang terkumpul sebanyak 20 responden dengan r kritis (taraf 

signifikansi) 0,444. Nilai 0,444 didapat dari tabel penolong nilai r Pearson 

Moment . dalam menentukan nilai r bila harga korelasi ≤ 0,444 maka dapat 

disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan bantuan SPSS 17, diketahui bahwa korelasi 7 pertanyaan 

mengenai mutu layanan dengan skor total dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Mutu Layanan 

 

Nomor r hitung R kritis Keputusan 

1 0.713 0,444 valid 

2 0.831 0,444 valid 

3 0.871 0,444 valid 

4 0.789 0,444 valid 

5 0.772 0,444 valid 

6 0.752 0,444 valid 

7 0.687 0,444 valid 

Sumber :  Data Penelitian, 2016 

 

 Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa 7 pertanyaan mengenai 

muru layanan dinyatakan valid. Item pernyataan tersebut dinyatakan valid karena 

nilai r hitung ≥ dari r kritis, sehingga pernyataan ini dapat digunakan untuk bahan 

kuesioner selanjutnya guna dianalisis sebagai data penelitian. 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Variabel  Prosedur Pelayanan 

 

Nomor r hitung R  kritis Keputusan 

1 0.713 0,444 valid 

2 0.831 0,444 valid 

3 0.871 0,444 valid 

4 0.789 0,444 valid 

5 0.772 0,444 valid 

6 0.752 0,444 valid 

7 0.687 0,444 valid 

Sumber :  Data Penelitian, 2016 

 

 Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat diketahui bahwa 7 pertanyaan mengenai 

prosedur pelalayanan dinyatakan valid. Item pernyataan tersebut dinyatakan valid 

karena nilai r hitung ≥ dari r kritis, sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuisoner prosedur pelayanan dapat digunakan untuk bahan kuesioner selanjutnya 

guna dianalisis sebagai data penelitian. 
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Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Variabel  Kepuasan Masyarakat 

 

Nomor r hitung r  kritis Keputusan 

1 0.588 0,444 valid 

2 0.621 0,444 valid 

3 0.772 0,444 valid 

4 0.855 0,444 valid 

5 0.730 0,444 valid 

6 0.775 0,444 valid 

7 0.655 0,444 valid 

Sumber :  Data Penelitian, 2016 

 

 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau kepercayaan mengandung pengertian apakah sebuah 

instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke 

waktu (Sugiyono, 2004). Dalam pengambilan keputusan rebilitas, suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika nilai α> 0,60 ( Imam Ghozali, 2001 ).  Menurut Sugiyono 

(2014: 130) reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data 

atau temuan. Dalam pandangan posivistik kuantitatif, suatu data dikatakan reliabel 

apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang 

sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau 

sekelompok data dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. 

Reliabilitas juga menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu alat ukur cukup 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena alat tersebut 

sudah baik.Dalam penelitian ini digunakan teknik reliabilitas internal dengan 

rumus koefisien alpha. Menurut Arikunto (2006: 196), rumus Alpha Cronbach 

yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah : 

2
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            Keterangan :      

r11=   reliabilitas instrumen 

k         =  banyaknya butir pertanyaan  

2

b =  jumlah varian butir/item 

2

tV       =  varian total  (Arikunto, 2002: 193) 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik 

ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6.. Rumus untuk varian total dan varian 

item:  
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Keterangan:  

Jki = jumlah kuadrat seluruh skor item  

JKs = jumlah kuadrat subyek  

Untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian, reliabilitas diukur 

berdasarkan data dari 20 responden dari kuesioner tahap pertama yaitu variabel 

mutu layanan 7 pertanyaan, prosedur pelayanan 7 pertanyaan, dan kepuasan 

msayarakat 7 pertanyaan. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila r hitung 

≥ dari r tabel dengan taraf signifikansi 5%. Keseluruhan hasil uji reliabilitas yang 

diperoleh dengan bantuan SPSS 17 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.9 

Hasil Uji Reliabilitas  Variabel Mutu Layanan, 

 Prosedur Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat 

 

Variabel Cronchbach  

Alpha 

Keterangan 

Mutu Layanan 0,925 Reliabel 

Prosedur Pelayanan 0,881 Reliabel 

Kepuasan Masyarakat 0,898 Reliabel 

 

3.7.2. Teknik Analisis Data 

3.7.2.1   Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2012:29). Dalam statistik deskriptif 

penyajian data dapat berupa tabel, grafik, diagram lingkaran. Sedangkan tujuan 

analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki atau diteliti (Riduwan dan Sunarto, 2013:38).  

Dalam penyajian analisis deskriptif akan didapati nilai-nilai sebagai berikut:  

1.  Mean adalah nilai rata-rata;  

2.  Mode adalah nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi;  

3.  Median adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan mulai dari 

data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya;  

4.  Range (rentangan) adalah data tertinggi dikurangi data terendah;  

5.  Standar deviasi (simpangan baku) adalah nilai yang menunjukkan tingkat 

(derajat) variasi kelompok;  
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6.  Variance (varians) adalah kuadrat dari simpangan baku yang berfungsi untuk 

mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data.  

 

3.7.2.2  Statistik Inferensial  

 Menurut Sugiyono (2010:148), statistik inferensial merupakan teknik 

statistik yang berfungsi untuk menganalisis suatu data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial diberlakukan untuk seluruh 

populasi yang didasarkan pada data sampel sehingga kebenarannya disebut 

dengan peluang. Pada penelitian ini statistik inferensial menggunakan analisis 

regresi berganda. 

 

3.7.2.3  Uji Regresi Linear Berganda  

Dalam penelitian ini dikarenakan variabel bebas terdiri dari tiga variabel 

(mutu layanan, prosedur pelayanan dan Kepuasan Masyarakat) maka digunakan 

regresi linear berganda, yaitu analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel  

bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsi atau hubungan kausal antar dua variabel atau lebih (Riduwan 

dan Sunarto, 2013:108). Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat 

keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan 

melalui peningkatan variabel independen atau tidak (Sugiyono, 2012: 260). 

Secara konsepsional analisis regresi linear berganda mempunyai hubungan kausal 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 
 

Keterangan:  

Y = variabel dependen (Kepuasan Masyarakat)  
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a = harga konstan (harga Y ketika harga X=0)  

b = nilai-nilai variabel independen  

X1 = variabel independen (mutu layanan)  

X2 = variabel independen (Prosedur Pelayanan)  

 

3.7.3  Uji Asumsi Klasik  

Model regresi yang baik harus terbebas dari penyimpangan data yang 

terdiri dari nomalitas, heterosdedastisitas, multikoliniearitas, autokorelasi 

(Ghozali, 2001:78). Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model 

estimasi telah memenuhi kriteria ekometrik dalam arti tidak ada penyimpangan 

yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang diperlukan. Pengujian tersebut 

meliputi:  

a.   Uji Normalitas  
 

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen dan keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. 

Jika data berdistibusi normal, maka analisis parametrik termasuk model-model 

regresi dapat digunakan. (Umar, 2008:77) Untuk mengujinya akan digunakan 

alat uji normalitas, yaitu dengan melihat normal P-P Plot of Regretion 

Standardized Residual adalah:  

1.  Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;  

2.  Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Umar, 

2008:77) 
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b.    Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar 

data yang ada pada variabel-variabel penelitian. (Umar, 2008:84) Untuk 

mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi autokorelasi dalam suatu model 

regresi, digunakan Durbin Watson Test (Santoso, 2000:218). Dasar 

pengambilan keputusan menggunakan DW test adalah (Santoso, 2000:220):  

1. Jika D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif;  

2. Jika D-W berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi  

3. Jika D-W berada diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.  

c.     Uji Heterosikedastisitas  
 

Uji heterosikedasitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians 

yang berbeda disebut heteroskedastisitas. (Umar, 2008:82). Pola yang 

diharapkan adalah titik-titik yang terjadi membentuk pola sebaran yang 

meningkat yaitu secara terus menerus bergerak menjauhi garis nol. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah:  

1.  Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas.  

2.  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.  
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d.    Uji Multikolinearitas  
 

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi 

yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antarvariabel independen. 

(Umar, 2008:80). Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel 

bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya 

menjadi terganggu. Untuk melihat apakah ada multikolinearitas dalam 

penelitian ini, maka akan dilihat dari variance inflation factor (VIF) 

multikolinearitas dengan menggunakan rumusVIF (Umar, 2008:81) 

)1(

1
2R

VIF  

 

Pengambilan keputusan dengan melihat nilai VIF dan Tolerance adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk melihat nilai tolerance  

-  Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih besar 0,1;  

-  Terjadi multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih kecil atau sama 

dengan  0,1.  

2. Untuk melihat nilai tolerance  

- Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00;  

- Terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan  

10,00.  

 

3.7.4  Uji Hipotesis  

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai 

dengan Uji Hipotesis/Goodness of Fit-nya (Imam Ghozali, 2001). Secara statistik, 

Goodness of Fit dapat diukur dari nilai uji F, nilai uji T, dan koefisien determinasi  
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a.   Uji Simultan (Uji F ) 

Uji F bertujuan untuk menguji atau mengetahui pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel 

bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 

digunakan Uji F dengan rumus sebagai berikut : 

)1(/)1(

/
2

2

knR

kR
Fh  

 Keterangan : 

R : Koefisien korelasi ganda 

k : Jumlah variabel independen 

n    : Jumlah anggota sampel   

 ( Sugiyono, 2008 : 219) 

             Langkah – Langkah Pengujian sebagai berikut : 

1. Menetukan hipotesis  

Ho :    semua variabel independen (X) secara simultan tidak 

mempengaruhi variabel  dependen (Y)  

  Ha :   semua variabel independen (X) secara simultan mempengaruhi 

variabel dependen (Y).  

2. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05).  

3. Menentukan signifikansi  

    Nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

     Nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak  
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4. Membuat Kesimpulan  

    a.   Bila F hitung memiliki nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak 

dan Ha  diterima. Artinya seluruh variabel independen secara 

simultan  mempengaruhi variabel dependen.  

      b. Bila F hitung memiliki nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima 

dan Ha  ditolak. Artinya seluruh variabel independen secara 

simultan tidak  mempengaruhi variabel dependen  

 

b.    Uji Parsial ( Uji t)  

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk menguji 

secara hipotesis secara parsial digunakan Uji t dengan rumus : 

)1(

)2(

2r

nr
t  

         Keterangan :   

 t
 
hitung     =  Nilai t  

 r    
 

=  Koefisien Korelasi 

 n           =  Jumlah responden 

       ( Sugiyono , 2008 : 230 ) 

 

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:  

1. Menetukan hipotesis  

    Ho :      variabel independen (X) secara individual tidak mempengaruhi 

variabel dependen (Y)  

     Ha :      variabel independen (X) secara individual tidak mempengaruhi 

variabel dependen (Y).  
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2. Menentukan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05).  

3. Menentukan signifikansi  

     Nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

     Nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 39  

4. Membuat Kesimpulan  

     a. Bila t hitung memiliki nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Artinya variabel independen secara individual 

mempengaruhi            

          variabel dependen.  

     b. Bila t hitung memiliki nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. Artinya variabel independen secara individual tidak 

mempengaruhi  variabel dependen  

c.   Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Imam Ghozali, 2001). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. 
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3.7.5 Interpretasi Data 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera 

pada tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r sebagai berikut: 

Tabel 3.10 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 
 

Interval Koefisien Korelasi Interpretasi Hubungan 

0.000-0.199 Sangat rendah 

0.200-0.399 Rendah 

0.400-0.599 Sedang 

0.600-0.799 Kuat 

0.800-1.000 Sangat kuat 

      Sumber: Sugiyono (2014: 184) 

Setelah kuesioner uji kelayakan dan keandalannya melalui uji validitas dan 

realibel dan dinyatakan valid serta realibel,  semua data dikumpulkan dan 

kemudian dianalisis secara kualitatif selanjutnya diuraikan dalam bentuk statistik 

dan digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul sehingga adanya tanpa membuat kesimpulan secara umum (Sugiyono,  

2013). 

 

 



 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Singkat SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung berlokasi di Jalan Hos 

Cokroaminoto No.93 Rawa Laut, Bandar Lampung. SMP Negeri 4 Bandar 

Lampung didirikan pada tanggal 11 Desember 1963. SMP Negeri 4 Bandar 

Lampung merupakan salah satu SMP Negeri favorit di Bandar Lampung dengan 

akreditasi A. Status gedung merupakan Hak Milik Pemda Kota Bandar Lampung 

dengan NSS 201126005012, NIS 200120, dan NPSN 10807189. 

 

4.2 Visi dan Misi SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

Adapun Visi SMP Negeri 4 Bandar Lampung adalah "TAQWA BERBUDAYA 

CERDAS DAN TERAMPIL" , disingkat TABUDCETRA dengan indikator: 

a. Unggul dalam kegiatan keagamaan; 

b. Unggul dalam bidang kreativitas dan pelestarian budaya bangsa; 

c. Unggul dalam bidang akademik; 

d. Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); 

e. Unggul dalam aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi (APTEK) dalam 

kegiatan sehari-hari; 

f. Unggul dalam bidang akademik maupun non akademik. 
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Adapun Misi SMP Negeri 4 Bandar Lampung adalah: 

a. Mewujudkan kehidupan warga sekolah yang riligius; 

b. Mewujudkan warga sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya 

bangsa Indonesia; 

c. Memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat lampung 

tanpa membedakan status ekonomi, ras, adat istiadat dan budaya; 

d. Mewujudkan sekolah yang kondusif, efektif dan efisiens; 

e. Mewujudkan warga sekolah yang mempunyai wawasan/ pemikiran global 

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik; 

f. Mewujudkan warga sekolah yang menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang up todate; 

g. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan dan kependidikan serta 

tenaga penunjang pendidikan; 

h. Mengembangkan managemen berbasis sekolah yang akuntable, efektif dan 

efisien; 

i. Mengembangkan fasilitas sekolah berbasis teknologi untuk menunjang 

pembelajaran dan administrasi sekolah. 

 

4.3 Keadaan Umum SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

Tabel 4.1 

Jumlah Siswa SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

No Kelas JumlahKelas 
JumlahMurid 

Lk Pr Jml 

1 VII 10 106 214 320 

2 VIII 11 117 235 352 

3 IX 12 128 256 384 

Jumlah 33 351 705 1056 

Sumber: Profil SMP Negeri 4 Bandar Lampung 
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Tabel 4.2    

Data Ruang Belajar SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

 

JenisRuangan Jumlah Ukuran 

Kondisi 

Baik Rusak 
Rusak 

Berat 

1.Ruang Kelas 29 63 M
2
 29 - - 

2.Perpustakan 1 84 M
2
 1 - - 

3.Lab.IPA 1 77 M
2
 1 - - 

4.OSIS 1 35 M
2
 1 - - 

5.Multimedia 1 63 M
2
 1 - - 

6.Kesenian 1 35 M
2
 1 -  

7.Lab.Bahasa 1 63 M
2
 1 -  

8.Lab.Komp 1 63 M
2
 1 -  

9.R. Pramuka 1 20 M
2
 1 -  

10.GSG - - - -  

     Sumber: Profil SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

Tabel 4.3   

Data Guru Menurut Kualifikasi Akademik 

 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

Jumlahdan Status Guru 

Jumlah PNS GT GTT/Honor 

L P L P L P 

1 S3/S2 5 5 - - - - 10 

2 S1 10 32 - - 1 3 46 

3 D-4 - - - - - - - 

4 D3/Sarmud - 3 - - 1 1 5 

5 D2 1 - - - - - 1 

6 D1 2 3 - - - - 5 

7 ≤ SMA Sederajat - - - - - - - 

Jumlah 18 43 - - 2 4 67 

      Sumber: Profil SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

Tabel 4.4  

Data Guru Menurut Sertifikasi 

 
No Keterangan Jumlah 

1 SudahSertifikasi 56 

2 BelumSertifikasi 5 

Jumlah 61 

Sumber: Profil SMP Negeri 4 Bandar Lampung 
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Tabel 4.5   

Data Karyawan Menurut Kualifikasi Akademik 

 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

Jumlahdan Status Karyawan 

Jumlah PNS PTT 

L P L P 

1 S1 1 1 1 1 4 

2 D-4 - - - - - 

3 D3/Sarmud - - 1 - 1 

4 D2 - - - - - 

5 D1 - - - 1 1 

6 ≤ SMA Sederajat 2 1 6 1 10 

Jumlah 3 2 8 3 16 

     Sumber: Profil SMP Negeri 4 Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data pada bab sebelumnya disimpulkan bahwa : 

a. Pengaruh Mutu Layanan terhadap Kepuasan Masyarakat sebesar 26,8 % 

dan sisanya sebesar 73,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya 

pengaruh diperoleh melalui hasil perhitungan uji t dengan menggunakan 

SPSS 17, dimana  diperoleh t hitung sebesar 3,136 dan t tabel pada n = 

100 dan α=0,05 diperoleh t tabel = 1,66 dan tingkat signifikansi sebesar 

0,002. Dengan demikian t hitung > t tabel atau 3,136> 1,66 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,002<0,05 

b. Pengaruh Prosedur Pelayanan (X2)  terhadap kepuasan masyarakat (Y) 

adalah 25,2%  artinya bahwa Prosedur pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan masyarakat sebesar 25,2 % sedangkan sisanya sebesar 74,8% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Besarnya 

pengaruh diperoleh dari hasil perhitungan uji t dengan menggunakan 

SPSS 17, dimana diperoleh t hitung sebesar 2,746  dan t tabel pada n = 

100 dan α=0,05 diperoleh t tabel = 1,66 dan tingkat signifikansi sebesar 

0,007.  Dengan demikian t hitung > t tabel atau 2,746> 1,66 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,007<0,05 
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c. Pengaruh Mutu Layanan (X1) dan Prosedur Pelayanan (X2)  terhadap 

kepuasan masyarakat (Y) adalah 32,1%  artinya bahwa Mutu layanan dan 

Prosedur Pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat sebesar 

32,1% sedangkan sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh diperoleh dari   

analisis   SPSS  17,  melalui uji hipotesis dengan statistik F. Hasil uji 

diperoleh, F hitung sebesar 22,943 dan F tabel pada n = 100 sebesar 3,09 

dengan α = 0,05, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan 

demikian, F hitung > F tabel atau 22,943>3,087 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05  

 

6.2 Saran 

a. Untuk ketercapaian kepuasan masyarakat dalam Program Bina 

Lingkungan di SMPN 4  memerlukan perubahan prilaku pelayanan, 

khusus dari sisi petugas  kelurahan yang memberikan pelayanan dalam 

pengurusan administrasi kelengkapan berkas persyaratan Program Bina 

Lingkungan.  Petugas kelurahan harus berlaku dan bersikap adil terhadap 

pemohon program bina lingkungan sehingga dapat menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap program Bina Lingkungan. 

b. Untuk ketercapaian kepuasan masyarakat dalam Program Bina 

Lingkungan di SMPN 4  memerlukan  jaminan  keamanan data pemohon 

unit penyelenggara pelayanan, khususnya di SMPN 4 Kota Bandar 

Lampung.  Petugas pelayanan Program Bina Lingkungan SMPN 4 Bandar 
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Lampung, harus mampu menjaga keabsahan dan kesahan data siswa 

miskin,  sehingga peruntukan Program Bina Lingkungan tepat sasaran. 

c. Untuk ketercapaian kepuasan masyarakat dalam Program Bina 

Lingkungan di SMPN 4, maka Petugas Kelurahan dan Petugas Sekolah 

sebagai pelaksana Program Bina Lingkungan harus mengimplementasikan 

dengan benar  aturan dan standar operasi prosedur (SOP) Program Bina 

Lingkungan. 
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