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I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga bimbingan belajar adalah salah satu lembaga pendidikan di bawah

pengolahan swasta yang bergerak dalam bidang jasa peningkatan dan

pengembangan kemampuan serta tempat konsultasi belajar siswa. Hingga saat

ini lembaga bimbingan belajar semakin diminati oleh para orang tua serta

siswa yang merasa perlu menambah jam belajar diluar jam belajar di sekolah

formal. Hal ini dikarenakan adanya penetapan standar nilai kelulusan minimal

yang ditetapkan pemerintah, tingkat persaingan dalam peningkatan prestasi

belajar ataupun dikarenakan banyaknya siswa yang ingin masuk ke

universitas favorit. Selain itu daya tangkap setiap anak dalam menerima

materi pelajaran di sekolah berbeda-beda. Daya tangkap Anak sebagai objek

pembelajaran juga perlu mendapatkan perhatian khusus. anak yang tergolong

rendah, akan sangat mempengaruhi perolehan pengetahuannya. Padahal,

perolehan pengetahuan berbanding lurus dengan perolehan nilai di

sekolahnya.

Dengan semakin berkembangnya jasa bimbingan belajar saat ini. Keberadaan

industri jasa mendapat tempat tersendiri dikalangan masyarakat terutama

orang tua yang memiliki anak pelajar. Mereka mempunyai harapan bahwa
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setiap mengikuti bimbingan belajar, prestasi akademis mereka akan

meningkat dan dapat memiliki bekal yang lebih baik untuk melanjutkan ke

jenjang yang lebih tinggi. Secara tidak langsung kondisi seperti ini dapat

meningkatkan persaingan di antara lembaga pendidikan sejenis dalam hal

menawarkan produk yang terbaik untuk dapat memenuhi kebutuhan

konsumen.

Ada dua jenis bimbingan belajar tambahan yang bisa dipilih dalam

rangka pemenuhan kebutuhan akan kemampuan pengembangan potensi

dalam proses pembelajaran, yaitu melalui lembaga bimbingan belajar dan

lembaga privat. Pada lembaga bimbingan belajar, metode belajar yang

digunakan adalah klasikal, dengan jumlah anak yang dibatasi, dengan  materi

pelajaran yang telah disiapkan oleh lembaga bimbingan belajar tersebut.

Sementara pada lembaga privat, metode belajar yang digunakan adalah

pengajarnya mendatangi sang anak. Jumlah anak yang mengikuti lembaga

privat biasanya hanya berjumlah 1-3 orang anak saja. Materi pelajaran yang

diberikan lebih tergantung kepada kebutuhan anak. Biasanya, yang dipelajari

adalah materi yang dianggap sangat sulit dipecahkan oleh sang anak.

Jasa bimbingan belajar ini bisa menjadi sangat besar. Anak bisa mendapatkan

manfaat belajar yang sulit ditemui di sekolah. Anak juga bisa lebih fokus dan

perhatian mengikuti bimbingan belajar karena jumlah siswa yang jauh lebih

sedikit dibanding jumlah murid di dalam kelas di sekolahnya. Manfaat

lainnya, dengan jasa bimbingan belajar anak juga memiliki kesempatan

mengulang kembali pelajaran sekolah agar lebih bisa dipahami lagi. Karena

materi pelajaran tentu akan lebih mudah diingat apabila dipelajari berulang-
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ulang. Akan tetapi, dengan makin menjamurnya jenis lembaga bimbingan

belajar dan lembaga privat, makin tidak mudah bagi orang tua untuk memilih

jenis bimbingan belajar seperti apa yang cocok bagi sang anak. Situasi ini

menuntut para orang tua untuk lebih selektif dalam memilih jenis bimbingan

belajar yang memiliki kualitas baik, seperti sarana dan prasarana belajar yang

dimiliki oleh lembaga bimbingan belajar harus membuat nyaman belajar

siswa yang mengikuti bimbingan, hal ini dikarenakan dapat memicu siswa

untuk memanfaatkannya dan menumbuhkan minat serta semangat untuk

belajar karena ia memperoleh kemudahan dalam belajar sehingga prestasi

belajar yang akan diperolehnya akan lebih baik lagi.

Secara umum, konsumen dalam hal ini siswa. Ingin mendapatkan pelayanan

yang maksimal dan memuaskan dari unit – unit pelayanan untuk siswa

bimbingan belajar, baik dari aspek pelayanan administrasi, aspek pelayanan

pendidikan pengajaran, maupun dari aspek pelayanan fasilitas bimbingan

belajar yang diberikan. Salah satu aspek yang mencerminkan kepuasan

konsumen adalah jumlah siswa yang mengikuti program bimbingan belajar.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, diperoleh data jumlah siswa yang telah

mengikuti bimbingan dan konsultasi belajar di Lembaga Bimbingan dan

Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung tahun akademik 2011/2012 -

2013/2014 sebagai berikut.
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Tabel 1. Perkembangan Jumlah Siswa Program Persiapan Langsung
Seleksi PTN IPA/IPSLembaga Bimbingan dan Konsultasi
Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung Tahun Ajaran 2011/2012
- 2013/2014

No Tahun Ajaran Program Jumlah
IPA IPS

1 2011-2012 52 48 100
2 2012-2013 43 30 73
3 2013-2014 39 20 59

Sumber : Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung

Berdasarkan data diatas  terjadi penurunan jumlah siswa yang mengikuti

Program Persiapan Langsung Seleksi PTN (PPLS) IPA/IPSdi Lembaga

Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung selama tiga

tahun terakhir. Pada tahun ajaran 2012 - 2013terjadi penurunan sebesar 27

orang. Sedangkan pada tahun ajaran 2013 – 2014 terjadi penurunan sebesar

14 orang siswa.

Selain data perkembangan jumlah siswa, penulis juga menemukan beberapa

keluhan yang dialami oleh siswa peserta Bimbingan dan Konsultasi Belajar

Nurul Fikri Bandar Lampung. Data keluhan yang dapat digambarkan sebagai

berikut:

Tabel 2. Data Keluhan Siswa Lembaga Bimbingan dan Konsultasi
Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung

No Jenis Keluhan
1 Penjelasan dari guru kurang dapat dipahami siswa
2 Jumlah komputer yang disediakan tidak mencukupi sehingga tidak

semua siswa bisa memanfaatkan fasilitas internet yang ada
3 Tambahan waktu belajar masih dirasakan kurang
4 Cara mengajar kurang bervariasi sehingga siswa mudah jenuh
5 Masih sering terjadi kehadiran guru yang terlambat
6 Keluhan siswa tidak cepat ditanggapi oleh karyawan
7 Koneksi internet yang sering lambat
8 Kurangnya jumlah wc yang tersedia
9 Mushola hanya dapat memuat 5-7 orang saja
10 Tempat parkir kurang memadai dan tidak menggunakan atap

untuk melindungi kendaraan
11 Ventilasi udara kurang baik sehingga jika AC mati (listirk padam)

udara dari luar sulit masuk
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12 Tangga menuju ruang kelas sempit dan kecil sehingga sering terjadi
antrian cukup panjang jika kelas telah selesai

13 Ruang konsultasi akademik dan diskusi mengenai meteri pelajaran
yang kurang nyaman

14 Tidak adanya kotak sampah didepan kelas
Sumber  : data angket dan wawancara dengan  sejumlah siswa peserta bimbingan

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa keluhan yang dirasakan

oleh siswa  yang telah mengikuti kursus Lembaga Bimbingan dan Konsultasi

Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung. Data tersebut bisa menjadi salah satu

faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah siswa Lembaga

Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung dari sisi

kualitas pelayanan.

Jika lembaga pendidikan dapat memberikan tingkat kualitas pelayanan yang

baik maka konsumen akan merasa puas sehingga menimbulkan loyalitas yang

tinggi untuk selalu menggunakan jasa lembaga pendidikan tersebut. Namun

sebaliknya, jika kualitas pelayanan kurang memuaskan maka konsumen/siswa

tersebut akan beralih ke lembaga bimbingan belajar yang lain.

Sebuah lembaga bimbingan belajar hendaknya memperhatikan pelayanan

yang diberikan kepada pelanggan agar siswa/pelanggan merasa puas.

Diantara pelayanan tersebut meliputi.

1. Bentuk fisik gedung, peralatan dan penampilan fisik karyawan dari

seluruh karyawan merupakan suatu hal yang nyata dan terlihat (tangible).

Konsumen akan merasa puas jika tempat dimana ia memperoleh

bimbingan belajar menarik dan nyaman. Pada pertama kali pelanggan

akan melihat tampilan fisik dari suatu penyedia jasa. Hal ini akan
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2. memberikan gambarankepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan

pelyanan yang berkualitas. Namun masih banyak lembaga pendidikan

yang belum menggunakan fasilitas-fasilitas mengajar secara optimal. Hal

ini perlu diperhatikan agar siswa lebih berkonsentrasi dalam mengikuti

pelajaran. Dengan tersedianya fasilitas belajar yang lebih baik daripada di

sekolah maupun dirumah maka siswa akan semakin tenang dan nyaman

dalam belajar. Hal senada diungkapkan oleh Hamalik (2001 : 51) yang

menyatakan bahwa suasana belajar turut menentukan motivasi, kegiatan

dan keberhasilan siswa. Selain itu, hasil penelitian dari badik (2006)

mengindikasikan bahwa kualitas layanan yang buruk dapat

mempengaruhi motivasi belajar siswa.

3. Penyedia jasa pendidikan memberi kesan yang simpatik kepada

pelanggannya dan mengenal setiap pelanggannya dalam proses pemberian

jasa berlangsung. Dimensi perhatian (emphaty) memberikan peluang yang

besar bagi penyedia  jasa untuk memberikan pelayanan yang baik, sesuatu

yang tidak diharapkan pelanggan ternyata diberikan oleh penyedia jasa

pendidikan. Pelayanan empati yang dapat menciptakan kepuasan

konsumen memerlukan dukungan dari setiap karyawan dalam memenuhi

kebutuhan spesifik pelanggan. Namun, masih terdapat lembaga

pendidikan yang belum memberikan perhatian yang maksimal pada siswa

peserta bimbingan. Hal ini perlu diperhatikan agar siswa merasa

diperhatikan dan dapat memotivasi siswa agar belajar lebih giat.

4. Pelayanan yang handal (reliability) ditentukan oleh kemampuan penyedia

jasa dalam memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang telah
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dijanjikan. Pelayanan yang dilakukan sesuai dengan janji menandakan

kinerja jasa pendidikan mampu memenuhi harapan pelanggan. Bagi

pelanggan jasa pendidikan kehandalan dalam memberikan pelayanan

dalam hal materi dan jadwal pembelajaran dapat membuat mereka puas.

Namun masih terdapat lembaga pendidikan yang belum memberikan

pelayanan yang handal kepada siswa secara optimal. Hal ini dapat

menimbulkan ketidakpuasan siswa dalam menerima materi pelajaran.

5. Pelayanan yang cepat tanggap (responsive) merupakan bentuk pelayanan

yang diharapkan oleh pelanggan. Penyedia jasa pendidikan yang tanggap

terhadap kebutuhan siswa/pelanggan memberikan kepuasan bagi

konsumen atas pelayanan yang mereka terima. Salah satunya adalah

pemberian konsultasi belajar kepada siswa yang merasa kurang mengerti

mengerjakan pr dari sekolah. Namun masih terdapat lembaga pendidikan

yang masih belum mampu memberikan konsultasi belajar setiap saat. Hal

ini perlu diperhatikan agar siswa memiliki semangat belajar yang tinggi.

6. Aspek lain dari pelayanan adalah jaminan (assurance), pelanggan akan

merasa puas dengan adanya jaminan bahwa layanan yang mereka terima

benar dan dilakukan oleh sumber daya yang kompeten di bidangnya.

Penyedia jasa yang memiliki reputasi baik akan memberikan pelayanan

yang berkualitas yang pada akhirnya akan memberikan kepuasan bagi

pelanggan yang memilih mengonsumsi jasanya. Namun masih terdapat

lembaga pendidikan yang belum memberikan jaminan secara maksimal

terhadap pelayanan yang mereka berikan kepada siswa. Masih banyak

tutor /pengajar yang mengajar tidak sesuai dengan ijasah terakhir didapat
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serta tutor tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal

ini perlu diperhatikan agar siswa merasa percaya terhadap pelayanan yang

diberikan.

Selain kualitas pelayanan, ada faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi

kepuasan konsumen yaitu harga. Menurut P.Angripora, Marius (2002:268),

harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk

produk tertentu guna memenuhi kebutuhan dan keinginan. Sebagai sebuah

usaha yang bergerak dibidang pendidikan, lembaga bimbingan belajar

haruslah mempunyai kelebihan seperti menetapkan harga yang kompetitif.

Biaya pendidikan adalah faktor penting bagi siswa untuk menentukan dimana

mereka akan mengikuti bimbingan belajar, siswa tidak mempunyai

kemampuan yang sama dalam hal materi. Sebagian akan memilih lembaga

bimbingan yang memiliki kualitas yang baik tetapi dengan harga yang

terjangkau, tetapi ada sebagaian siswa yang berani membayar lebih terhadap

suatu jasa bimbingan yang menawarkan program khusus bergaransi dengan

perjanjian tertulis  yang diberikan lembaga bimbingan belajar bila nanti

hasilnya tidak memuaskan. Lembaga bimbingan hendaknya lebih

mengedepankan kualitas tetapi sedapat mungkin memperkecil harga agar

lebih dapat dijangkau semua kalangan masyarakat.

Berikut perbandingan daftar harga yang ditawarkan oleh lembaga Bimbingan

dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung dengan lembaga

bimbingan sejenis tahun ajaran 2013/2014
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Tabel 3. Biaya program per semester tahun ajaran 2013/2014
Jenjang Biaya

BKB Nurul Fikri AL Qolam
4-5-6 SD Rp.1.500.000/Semester Rp.1.200.000/Semester

7-8-9 SMP Rp.1.590.000/Semester Rp.1.300.000/Semester
10-11 SMA Rp.1.600.000/Semester Rp.1.550.000/Semester

12 SMA & PPLS* Rp.3.390.000/Semester Rp.3.300.000/Semester

*PPLS : Program Persiapan Langsung Seleksi PTN IPA/IPS
Sumber : Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kedua lembaga bimbingan

tersebut, fasilitas yang diberikan tidak berbeda jauh seperti mendapatkan

modul, ruangan ber-ac atau kipas angin, lokasi mudah dijangkau dan lain

sebagainya. Namun pada lembaga bimbingan belajar yang penulis teliti,

terdapat kelebihan yakni terdapat beasiswa bagi siswa berprestasi berdasarkan

nilai tes-tes yang diadakan oleh lembaga bimbingan belajar ini. Hal ini

mungkin saja dapat memotivasi siswa.

Menurut kotler (2002), “Seseorang yang termotivasi akan siap untuk

bertindak. Siswa yang bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya mengenai

suatu situasi tertentu, hal ini berarti persepsi merupakan realita bagi

seseorang. Persepsi adalah proses dimana siswa memilih, merumuskan dan

menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang

berarti tentang sesuatu hal. Persepsi terhadap kualitas layanan yang tidak

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dikhawatirkan dapat

mempengaruhi motivasi belajar siswa yang bersangkutan.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen
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Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2013/2014”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Kualitas pelayanan yang kurang optimal seperti lingkungan belajar yang

tidak kondusif pada Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul

Fikri Bandar Lampung.

2. Sarana belajar yang kurang optimal penggunaannya pada Lembaga

Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung.

3. Harga yang cukup tinggi pada Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar

Nurul Fikri Bandar Lampung.

4. Kepuasan yang belum maksimal pada Lembaga Bimbingan dan Konsultasi

Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam

penelitian ini adalah mengkaji tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan (X1)

dan Harga (X2) Terhadap kepuasan Konsumen (Y) Bimbingan dan Konsultasi

Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014”

.
D. Rumusan Masalah

1. Apakah ada Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap kepuasan Konsumen

Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung?
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2. Apakah ada Pengaruh harga Terhadap kepuasan Konsumen Bimbingan

dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung?

3. Apakah ada pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap kepuasan

Konsumen Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar

Lampung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan

konsumen pada lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul

Fikri Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada

lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar

Lampung

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap

kepuasan konsumen pada lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar

Nurul Fikri Bandar Lampung

2. Manfaat Penelitian

Pada hakekatnya penelitian yang dilakukan seseorang diharapkan akan

mendapatkan manfaat tertentu. Begitu pula dengan penelitian ini

diharapkan mendatangkan manfaat sebagai berikut.
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1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan

mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama,

sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi atau titik

tolak tambahan bila diadakan penelitian lebih lanjut khususnya bagi

pihak lain yang ingin mempelajari mengenai pengaruh kualitas

pelayanan terhadap kepuasan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi beberapa

pihak antara lain:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan

sebagai dasar pertimbangan dalam usaha perbaikan perusahaan pada

umumnya dan diharapkan dapat memberikan masukan untuk

memperbaiki, mempertahankan serta meningkatkan kualitas

pelayanan, sehingga jumlah komplain berkurang dan diharapkan

jumlah siswa dapat terus meningkat.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk dapat

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini dan diharapkan

dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai

pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan
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konsumen pada usaha lembaga bimbingan belajar. Sehingga hasil

penelitian ini dapat menerangkan dan mempunyai pengetahuan

teoritis dalam kasus nyata di lapangan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

informasi dan masukan bagi pemerintah dalam upaya mencerdaskan

kehidupan bangsa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa SMA kelas XII peserta

bimbingan di Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri

Bandar Lampung.

2. Objek Penelitian

Kualitas pelayanan, harga dan kepuasan konsumen.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah di Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar

Nurul Fikri Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2013/2014

5. Disiplin Ilmu

Disiplin ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah manajemen

pemasaran.

]


