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ABSTRAK 

 

Rekha Wulan Sari, (2020):    Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi       

Kesiswaan terhadap Kepuasan Siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasi yang berusaha mengetahui 
pengaruh dua variabel yaitu Kualitas Pelayanan Administrasi Kesiswaan (X), dan 
variabel Kepuasan Siswa (Y) di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 
Pekanbaru, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 
pelayanan administrasi kesiswaan terhadap kepuasan siswa. Populasi dalam 
penelitian ini adalah jumlah siswa kelas 2 dan 3 yaitu berjumlah 591 siswa. Maka 
sampel yang diambil adalah sebanyak 86 siswa, berdasarkan dengan taraf 
kesalahan 10% menurut perhitungan rumus Taro Yamane. Teknik pengumpulan 
data digunakan adalah angket dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan menggunakan kuantitatif persentase dan analisis regresi sederhana. 
Setelah data dianalisis terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas 
pelayanan administrasi kesiswaan terhadap kepuasan siswa di Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru dengan nilai korelasi sebesar 0,646. Hal 
ini dibuktikan dengan uji korelasi dengan nilai r hitung 0,646 lebih besar dari rtabel 

pada taraf signifikan 1% yaitu 0,2732 (0,2732 > 0,646). Dan hasil perhitungan 
koefisien deteminasi (R Square) sebesar 0,417. Hal ini menunjukan bahwa 
pengaruh kualitas pelayanan administrasi kesiswaan terhadap kepuasan siswa 
adalah sebesar 41,7%. Sedangkan sisanya 58,3% (100%-41,7%) dipengaruhi oleh 
variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Jadi, semakin baik 
kualitas pelayanan administrasi kesiswaan maka semakin baik pula kepuasan 
siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

 

Kata Kunci: Pengaruh, Kualitas Pelayanan Administrasi Kesiswaan, Kepuasan            

Siswa 
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ABSTRACT 

Rekha Wulan Sari, (2020): The Influence of Student Administration Service 

Quality toward Student Satisfaction at 

Vocational High School of Muhammadiyah 3 

Pekanbaru 

It was a correlational research trying to know the influence of two variables— 

student administration service quality (X) and student satisfaction (Y) at 

Vocational High School of Muhammadiyah 3 Pekanbaru. This research aimed at 

knowing the influence of student administration service quality toward student 

satisfaction. All the second and third grade students that were 591 students were 

the population of this research. Based on 10% error level in accordance with Taro 

Yamane formula calculation, the samples were 86 students. The techniques of 

collecting the data were questionnaire and documentation. The obtained data were 

analyzed by using quantitative percentage and simple regression analysis. After 

analyzing the data, it was obtained that there was a significant influence of student 

administration service quality toward student satisfaction at Vocational High 

School of Muhammadiyah 3 Pekanbaru, and the correlation score was 0.646.  It 

was proven by the correlational test that robserved 0.646 was higher than rtable 0.2732 

at 1% significant level (0. 2732 >0.646). The result of calculating determination 

coefficient (R Square) was 0.417. It showed that the influence of student 

administration service quality toward student satisfaction was 41.7%, and the rest 

58.3% (100%-58.3%) was influenced by other variables that were not mentioned 

in this research. So, the better student administration service quality was, the 

better student satisfaction at Vocational High School of Muhammadiyah 3 

Pekanbaru would be. 

Keywords: Influence, Student Administration Service Quality, Student 

Satisfaction 
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  ملّخص

ارتياح التالميذ في جودة خدمة إدارة التالميذ في أثر (: ٠٢٠٢، )وولن ساريريخا 
 بكنبارو ٣مدرسة محمدية الثانوية المهنية 

أي جودة خدمة إدارة  حبث ارتباطي يهدف إىل معرفة أثر املتغريين ىذا البحث 
بكنبارو، وىذا  ٣( يف مدرسة حممدية الثانوية املهنية Y(، وارتياح التالميذ )Xالتالميذ )

فمجتمعو البحث يهدف إىل معرفة أثر جودة خدمة إدارة التالميذ يف ارتياح التالميذ. 
لك بالنظر ، وذتلميذا ٨٦وعينتو تلميذا.  ٥٩٥مجيع تالميذ الفصل الثاين والثالث بعدد 

وأسلوب مجع البيانات ىو االستبيان ٪ عند صيغة تارو ميين. ٥١إىل مستوى األخطاء 
والتوثيق. والبيانات اليت مت مجعها ُحللت بتحليل كمي بالنسبة املؤوية وحتليل االحندار 
البسيط. وبعد حتليل البيانات عرف أن ىناك أثرا ىاما من جودة خدمة إدارة التالميذ يف 

. ١،٦٤٦نتيجة االرتباط ب بكنبارو ٣ارتياح التالميذ يف مدرسة حممدية الثانوية املهنية 
يف  جدولrوىي عليا من  ١،٦٤٦ حسابrبأن نتيجة  نتيجة االرتباط ذلك منوعرف 

 Rونتيجة معامل التحديد )(. ١،٦٤٦<١،٢٧٣٢) ١،٢٧٣٢وىو ٪ ٥مستوى اهلام لـــ

Square )وذلك يدل على أن جودة خدمة إدارة التالميذ يف ارتياح التالميذ ١،٤٥٧ .
٪( فأثّره املتغريات األخرى ٤٥،٧-٪٥١١٪ )٥٨،٣الباقي أي ٪. وأما ٤٥،٧مبدى 

فإذا حتسنت جودة خدمة إدارة التالميذ فتحسن ارتياح اليت ال تدخل يف ىذا البحث. 
 .بكنبارو ٣التالميذ يف مدرسة حممدية الثانوية املهنية 

.أثر، جودة خدمة إدارة التالميذ، ارتياح التالميذ لكلمات األساسية:ا  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kualitas 

hidup manusia.Pembentukkan manusia yang berkualitas dapat dilakukan 

dengan salah satunya memberikan pendidikan pada manusia tersebut, baik 

melalui jalur pendidikan didalam sekolah maupun pendidikan diluar sekolah 

yang tidak terikat pada kurikulum. Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.
1
Namun dalam hal ini pendidikan yang 

berkualitaslah yang menjadikan bangsa ini maju. Pendidikan yang berkualitas 

mencakup mutu yang baik dari segi pembelajaran, lulusan, karakter, dan 

administrasi sekolah (dari segi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, 

hubungan sekolah dan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, 

kurikulum, dan layanan khusus). 

Salah satu sumber daya manusia yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan pendidikan sekolah adalah tenaga administrasi sekolah yang bertugas 

memberikan layanan administrasi sekolah yang berfokus pada kepuasan 

pelanggan guna terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Secara garis 

besar komponen-komponen administrasi dapat digolongkan menjadi: 1) 

                                                             
1
Undang-Undang  SISDIKNAS  No. 20 Tahun 2003 
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administrasi personel sekolah, 2) administrasi kurikulum, 3) administrasi  

sarana dan prasarana pendidikan, 4) administrasi siswa, 5) admininstrasi 

sekolah dan masyarakat.
2
Dalam penelitian ini peniliti membahas tentang 

pelayanan administrasi kesiswaan. Mulyono mengemukakan bahwa 

administrasi kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang di rencakan dan 

di usahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontiniu terhadap seluruh 

siswa (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti 

proses PBM secara efektif dan efisien.
3
 

Kepuasan pelanggan (siswa orang tua siswa, guru atau pengguna jasa 

pendidikan lainnya) dalam pendidikan adalah perbandingan antara harapan 

yang diinginkan orang tua siswa ketika mendaftarkan anaknya menjadi siswa 

pada sekolah tertentu dan apa yang dirasakan setelah mengikuti pendidikan.
4
 

Kepuasan siswa merupakan suatu sikap positif siswa terhadap 

pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh tenaga administrasi karena 

adanya kesesuaian antara apa yang diharapkan dan dibutuhkan dengan 

kenyataan yang diterima.
5
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa  

kepuasan siswa adalah suatu kondisi yang dirasakan siswa setelah mendapat 

pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa layanan, sehingga siswa merasa 

puas terhadap pelayanan yang diberikan. 

                                                             
2
Daryanto, Administrasi Pendidikan. (Jakarta: Rineke Cipta, 2005) hlm. 29 

3
Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan.(Jogjakarta: AR-Ruzz 

Media Groups, 2008), hlm. 78 
4
Davit Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan. (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 74 

5
Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 

2010), hlm. 33 
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Pelayanan administrasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan siswa, tingkat kepuasan siswa adalah faktor yang 

penting dalam sebuah pelayanan yang diberikan kepada siswa, terutama 

pelayanan administrasi yang ada disekolah.
6
 Antara pelayanan dengan 

kepuasan siswa berkaitan erat, karena jika pelayanan yang diberikan melebihi 

harapan pelanggan maka pelanggan akan merasa puas terhadap pelayanan 

yang diberikan.
7
 

Gronroos dalam buku Ratminto dan Atik Septi Winarsih mengatakan 

bahawa  pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

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

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 

oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan.
8
 

SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru merupakan sekolah swasta yang 

setara dengan sekolah lanjutan tingkat atas di bawah Majelis Pendidikan 

Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pekanbaru yang 

berada di Jl. Cipta Karya Kel.Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru. Kompetensi keahlian di SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru ada 6 

yakni Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Komputer 

dan Jaringan, Akutansi, Administrasi Perkantoran, dan Mesin Produksi. SMK 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru dalam kegiatan pembelajarannya menerapkan 

                                                             
6
Davit Wijaya, Op. Cit., hlm. 76 

7
Popi Sopiatin, Op. Cit., hlm. 35 

8
Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012, cet. 9, hlm. 2 
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Kurikulum 2013 dan telah memiliki peringkat akreditasi A, dan pelayanan 

administrasi yang ada disana yaitu administrasi ketatausahaan, administrasi 

keuangan, administrasi sarana dan prasana, administrasi humas, 

administrasikesiswaan, dan administrasi kurikulum. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di SMK 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. Sekolah berusaha memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada siswa, hal ini dimaksudkan agar siswa merasa kebutuhan 

dan keinginan yang mereka inginkan tercapai dan pada akhirnya akan 

menciptakan kepuasan tersendiri bagi siswa. Misalnya memberikan informasi 

yang terkait siswa, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, 

ketanggapan pihak sekolah pada saat memberikan informasi, memberikan 

rasa keamanan dan kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan, 

pelayanan dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan permintaan siswa, 

selalu bersikap ramah tamah kepada siswa ketika memberikan pelayanan 

administrasi. 

Namun faktanya di lapangan menunjukan bahwa pada pelaksanaanya 

pelayanan administrasi kesiswaan yang diberikan sudah maksimal. Baik 

dalam hal ketepatan tenaga administrasi kesiswaan dalam memberikan 

pelayanan, menyelesaikan masalah siswa yang berkaitan dengan administrasi 

kesiswaan, namun masih ada sisw yang tidak merasa puas dengan pelayanan 

yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala yang ditemukan 

peneliti pada saat peneliti melakukan observasi atau studi pendahuluan pada 
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hari jum’at, tanggal 22 juni 2018. Adapun gejala-gejala yang peneliti 

temukan adalah sebagai berikut: 

1. Adanya komplain dari siswa atas keterlambatan dalam memberikan 

layanan administrasi. 

2. Adanya komplain dari siswa atas keterlambatan dalam memberikan 

informasi. 

3. Adanya komplain dari siswa karena kurang ramahnya tenaga administrasi 

sekolah saat memberikan pelayanan administrasi. 

4. Adanya pegawai administrasi sekolah yang kualifikasi pendidikannya 

tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi 

Kesiswaan Terhadap Kepuasan Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih judul di atas adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sesuai dengan bidang 

keilmuan peneliti di jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang berkaitan 

dengan admnistrasi kesiswaan. 

2. Judul yang diangkat sesuai dengan masalah dan gejala-gejala yang 

ditemukan oleh penulis dalam melakukan observasi. 

3. Masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini mampu untuk diteliti 

oleh penulis. 
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4. Lokasi penelitian yang terjangkau untuk dilakukan penelitian. 

5. Persoalan ini menarik untuk diteliti. 

6. Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Kegururan. 

C. Penegasan Istilah 

Judul penelitian, yaitu:“Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi 

Kesiswaan terhadap Kepuasan Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru”. Untuk memahami makna-makna kata di 

atas, maka akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kepuasan Siswa 

Kepuasan siswa adalah suatu sikap yang diperlihatkan oleh siswa, 

baik sikap positif maupun sikap negatif atas adanya kesesuaian antara 

harapan mereka terhadap pelayanan.
9
Dari pengertian diatas kepuasan 

siswa dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan senang yang didapatkan 

oleh siswa atas pelayanan yang diberikan yang sesuai dengan harapan 

siswa. Sehingga kepuasan siswa akan tercapai jika yang diinginkan siswa 

seperti pelayanan dalam membuat surat menyurat, mengurus syarat-syarat 

untuk beasiswa, dan lain-lainnya sesuai dengan yang diberikan oleh tenaga 

administrasi tersebut.  

 

 

                                                             
9
Popi Sopiatin. Op. Cit., hlm. 34 
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2. Kualitas Pelayanan AdministrasiKesiswaan 

Kualitas  menurut  ISO  9000  dalam  buku  Davit  Wijaya  adalah 

derajat yang dicapai oleh karakteristik yang melekat untuk memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan, dalam hal ini persyaratan merupakan 

kebutuhan atau harapan yang dinyatakan dan biasanya tersirat atau 

diwajibkan.
10

 Sedangkan pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan 

oleh pemberi layanan kepada pelanggan demi memenuhi kebutuhan dan 

keinginan dari pelanggan itu sendiri. 

Administrasi  kesiswaan merupakan kegiatan pencatatan siswa 

dari proses penerimaan hingga siswa tersebut  keluar dari  sekolah, 

disebabkan  karena  tamat  atau sebab  lain.  

Jadi kualitas pelayanan administrasi kesiswaan adalah upaya yang 

dilakukan oleh tenaga administrasi dalam memberkan pelayanan yang 

diharapkan atau yang diinginkan oleh sswa yang berkaitan dengan 

administrasi kesiswaan.
11

 

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, 

maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

                                                             
10

Davit Wijaya.Op. Cit., hlm. 22 
11

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. (Jakarta: Prenhalindo, 2005), hlm. 70 
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a. Pengaruh kualitas pelayanan administrasi kesiswaan terhadap kepuasan 

siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

b. Kepuasan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 

Pekanbaru. 

c. Faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

d. Kualitas Pelayanan Administrasi Kesiswaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

e. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi kesiswaan 

di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan dalam kajian ini, maka 

penulis memfokuskan pada pengaruh kualitas pelayanan administrasi 

kesiswaan terhadap kepuasan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan masalahnya 

adalah seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan administrasi kesiswaan 

terhadap kepuasan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 

Pekanbaru. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui besaranpengaruh kualitas 

pelayanan administrasi kesiswaan terhadap kepuasan siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai syarat untuk meraih gelar S1 (Strata Satu) Manajemen 

Pendidikan Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya 

sumber bacaan mengenai pengaruh kualitas pelayanan administrasi 

kesiswaan terhadap kepuasan siswa di SMK Muhammadiyah 3 

Pekanbaru. 

c. Secara praktis hasil penelitian ini bisa sebagai masukan kepada personil 

SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kepuasan Siswa 

1. Pengertian Kepuasan Pelanggan (Siswa) 

Kata “kepuasan atau satisfaction” berasal dari bahasa latin “satis” 

(artinya cukup baik, memadai) dan “faction” (melakukan atau membuat). 

Secara sederhana kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemahaman 

sesuatu atau membuat sesuatu memandai.
12

Menurut Kotler dalam buku 

Etta Mamang Sangadji mengatakan bahwa kepuasan adalah sejauh mana 

suatu tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan 

pembeli.Kepuasan konsumen diartikan sebagai suatu keadaan dimana 

harapan konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang 

diterima oleh konsumen.
13

 

Menurut Oliver dalam buku Lina Anatan mengatakan kepuasan dan 

ketidakpuasan pelanggan merupakan susatu reaksi kognitif atau afektif 

yang muncul sebagai respon atas suatu atau sekelompok jasa 

pelayanan.Kepuasan merupakan “post consumption” yaitu pengalaman 

untuk membandingkan kualitas yang diperoleh dengan kualitas yang 

diharapkan, dimana kualitas pelayanan merupakan evaluasi global atas 

service delivery system.
14

Dalam dunia pendidikan ada dua jenis pelanggan, 

yaitu pelanggan internal dan eksternal.Pelanggan internal pendidikan 
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Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 353 
13

Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Prilaku Konsumen, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2013),hlm. 181 
14

Lina Anatan, Service Excellent, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 70 
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adalah siswa dan pelanggan eksternal nya adalah orang tua siswa dan 

masyarakat. 

Dengan demikian, dapat dipahami  bahwa kepuasan siswa sangat 

tergantung pada kinerja dan harapan siswa, karena kepuasan tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan 

harapan-harapannya terhadap layanan tersebut. Dengan kata lain, kepuasan 

siswa merupakan perbedaan daya guna yang dirasakan konsumen (siswa) 

dan harapan yang ada. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan 

dan sesuai dengan harapan siswa maka siswa akan semakin puas terhadap 

pelayanan yang diterimanya, namun sebaliknya jika kualitas pelayanan 

yang diberikan tidak sesuai dengan harapan siswa maka siswa tidak akan 

merasa puas terhadap layanan yang diberikan. 

2. Unsur Kepuasan Pelanggan  

Ada beberapa unsur yang penting di dalam kualitas yang ditetapkan 

pelanggan, yaitu: 

a. Pelanggan haruslah merupakan prioritas utama organisasi karena 

kelangsungan organisasi tergantung pada pelanggan. 

b. Pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling 

penting. 

c. Kepuasan pelanggan dijamin dengan mengahasilkan produk 

berkualitas tinggi. Kualitas berimplikasi pada perbaikan terus menerus 

sehinggan kualitas harus diperbarui agar pelanggan tetap puas dan 

loyal. 
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Oleh karena itu kepuasan pelanggan merupakan prioritas paling 

utama dalam organisasi, maka organisasi semacam ini harus memiliki 

fokus pada pelanggan kunci untuk membentuk fokus pada pelanggan 

adalah menempatkan karyawan untuk berhubungan dengan pelanggan dan 

memperdayakan  mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam memuaskan para pelanggan.
15

Jadi interaksi antara tenaga 

administrasi sekolah dengan pelanggan internal maupun eksternal 

merupakan cara pembentukan fokus pada pelanggan. 

3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran terhadap kepuasan pelanggan telah menjadi hal yang 

sangat erat bagi setiap peusahaan yang berjalan dibidang jasa. Hal ini 

diharapkan untuk memberikan umpan balik dan masukan untuk keperluan 

pengembangan strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan dapat diukur dari beberapa unsur dengan berbagai metode 

sebagai berikut. Menurut Kotler dalam buku Fandy ada empat metode 

yang digunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan sebagai berikut : 

a. Sistem keluhan dan saran, setiap organisasi atau pelanggan wajib 

memberikan kesempatan secara seluas luasnya untuk menyampaikan 

saran,kritik,pendapat dan keluhanmereka terhadap suatu barang 

produk atau jasa. 

b. Ghost shopping, ini merupakan suatu metode dengan 

memperkerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan 

                                                             
15

Tjiptono dan Anastasya, Diana, Total Quality Management, Yogyakarta: Andi Offset, 

2003, hlm. 102 
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sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan pesaing. 

Perusahaan dapat mengirimkan orang untuk berpura-pura menjadi 

pembeli produk mereka maupun produk yang lain. Pembeli purapura 

dapat mengajukan suatu masalah pada wiraniaga yang bertugas dan 

melihat bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut. 

c. Lost customer analisis,merupakan metode menghubungi kembali 

para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih 

pemasokan barang atau jasa, tujuannya agar dapat mengetahui dan 

memahami mengapa hal itu bisa terjadi dan supaya dapat dijadikan 

perbaikan atau penyempurnaan barang/ produk atau jasa serta 

mengambil kebijakan. 

d. Survei kepuasan pelanggan, menggunakan metode survei, baik via 

post, telepon, email, maupun wawancara lansung.
16

 

4. Faktor-faktor Pendorong Kepuasan Pelanggan 

Menurut Freddy Rangkuti, ada 7 faktor kepuasan pelanggan, yaitu: 

nilai, daya saing, persepsi pelanggan, harga, citra, tahap pelayanan, 

momen pelayanan, tingkat kepentingan pelanggan. Bila dijabarkan 

keterkaitannya dengan kualitas pelayanan yang diberikan lembaga kepada 

siwa adalah sebagai berikut: 

a. Nilai, siswa sebagai penikmat jasa kualitas pelayanan mengharapkan 

manfaat atau nilai setalah mendapatkan pelayanan, ketika siswa telah 

dilayani oleh sekolah belum tentu jasa tersebut bernilai bagi 

                                                             
16

Nasution, Manajemen Terpadu, (Bogor: Ghalia  Indonesia, 2010), hlm. 66-67 
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pelanggan itu, semakin bernilai suatu produk, semakin bertambahlah 

kebutuhan pelanggan yang dapat dipenuhi oleh produk tersebut. 

b. Daya saing, kualitas pelayanan harus bisa bersaing dengan produk jasa 

lain agar menarik minat pelanggan. Agar dapat bersaing dengan 

lembaga lainnya, lembaga harus memiliki keunikan dibandingkan 

dengan produk lain yang sejenis. 

c. Persepsi pelanggan, ini berkaitan dengan pengalaman pelayanan yang 

telah diterima oleh siswa, ketika siswa sebagai pelanggan memiliki 

persepsi yang tinggi akan pelayanan yang akan diterimanya, maka 

semakin tinggi pula pengorbanan yang akan diberikan. 

d. Harga, maksudnya adalah pelanggan atau siswa dan orang tua 

sesungguhnya tidak akan sungkan untuk mengeluarkan biaya yang 

lebih agar mendapatkan pelayanan prima dari lembaga, namun bila 

produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga 

yang relatif murah akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi 

kepada pelanggan. 

e. Citra, citra yang buruk akan mudah menimbulkan persepsi buruk 

terhadap kualitas pelayanan, begitupun sebaliknya jika citra kualitas 

pelayanan yang baik akan mudah dimaafkan oleh siswa atas suatu 

kesalahan, meskipun tidak untuk kesalahan yang selanjutnya. 

f. Tahap pelayanan, kepuasan siswa pada kualitas pelayanan di sekolah 

akan dirasakan ketika pelayanan tersebut mencapai tahap-tahap 

tertentu. 
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g. Momen pelayanan, yang menimbulkan kepuasan siswa dipengaruhi 

oleh tiga faktor, yaitu: pelayanan, proses pelayanan dan lingkungan 

fisik di mana pelayanan diberikan. 

h. Tingkat kepentingan pelanggan, siswa yang mempunyai kepentingan 

tinggi terhadap kualitas pelayanan yang tinggi, maka akan tinggi pula 

pelayanan yang harus diberikan oleh pihak lembaga.
17

 

5. Indikator Kepuasan Pelanggan 

Indikator kepuasan siswa antara lain: 

a. Bukti fisik 

Layanan yang berbentuk jasa tidak dapat dilihat, diraba, dan dicium, 

maka aspek berwujud merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam mengukur layanan karena siswa akan menggunakan indera 

penglihatan untuk menilai kualitas suatu layanan. Berwujud dalam 

aspek administrasu sekolah meliputi ruangan, penampilan tenaga 

administrasi sekolah rapi,kebersihan lingkungan, ruangan yang 

nyaman, dan fasilitas-fasilitas lainnya. 

b. Keandalan 

Keandalan dalam berhubungan dengan kemampuan guru atau tenaga 

kependidikan dalam memberikan layanan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan yang dijanjikan, serta mengembangkan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 

                                                             
17

 Freddy Rangkuti, Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan & 

Analisis Kasus PLN – JP, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 30-35 
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c. Kepastian  

Kepastian merupakan keadaan yang pasti. Pelayanan yang prima 

suatu bentuk kepastian dari yenaga administrasi sekolah dalam 

memenuhi kebutuhan siswa. Sehingga kepastian dalam pelayanan 

dapat menjadi promosi yang baik untuk citra sekolah di lingkungan 

masyarakat. 

d. Daya Tanggap 

Daya tanggap adalah kesediaan tenaga administrasi sekolah dalam 

mengatasi keluhan siswa yang berhubungan dengan masalah siswa. 

Dalam upaya memberikan kepuasan siswa harus lebih tanggap 

terhadap siswa dengan cara menyediakan waktu, mendengar keluhan 

siswa dan memberikan solusi permasalahan yang terbaik sehingga 

siswa mampu menyelesaikan masalah yang dialaminya. 

e. Empati 

Empati kemampuan untuk membaca perasaan orang lain dan mampu 

menanggapi kebutuhan orang lain. Sebagai makhluk sosial tentu 

perasaaan empati sangat diperlukan untuk berinteraksi dengan 

manusia lainnya.
18

 

B. Kualitas Pelayanan Administrasi Kesiswaan 

1. Kualitas Pelayanan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam buku Tony kualitas 

didefenisikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu.Kualitas dapat pula 

                                                             
18

Popi Sopiatin, Op. Cit., hlm. 40-43 
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didefenisikan sebagai tingkat keunggulan, sehingga kualitas merupakan 

ukuran relatif kebaikan.
19

 

Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah 

keseluruhan dari ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu 

produk/jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan- 

kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten, dengan kata lain 

kualitas suatu produk/jasa adalah sejauh mana produk/jasa memenuhi 

spesifikasi-spesifikasinya.
20

 

Heizer dan Render dalam buku Wibowo mengemukakan bahwa  

kualitas sebagai kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan 

pelanggan.
21

Feigenbaum dalam buku Nasution mengemukakan bahwa 

kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer 

satisfaction).
22

Jadi dari pendapat para ahli diatas dapat kita simpulkan 

bahwa kualitas adalah suatu keputusan yang dilakukan mencakup produk, 

proses, tenaga kerja dan lingkungan untuk memenuhi atau melebihi 

keinginan yang bisa berubah. 

Dalam lembaga pendidikan kualitas pelayanan harus diperhatikan, 

karena jika pelayanan yang diberikan bagus maka akan memberikan citra 

yang baik untuk sekolah tersebut. Pelayanan yang diberikan sebagai 

tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu sekolah untuk memberikan  

kepuasan kepada siswa. Layanan  adalah semua tindakan atau kinerja yang 

                                                             
19

Tony Wijaya, Manajemen Kualitas Jasa, (Jakarta: PT Indeks , 2018), hlm. 9 
20

Ririn Tri ratnasari dkk, Manajemen Pemasaran Jasa, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2016), 

hlm.103-104 
21

Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), Cet-6, hlm. 137 
22

Nasution.Op. Cit., hlm.3 
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dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak 

berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.
23

Dari definisi 

diatas dapat dipahami bahwa kualitas layanan dikatakan baik apabila 

penyedia jasa memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan, 

begitupun sebaliknya kualitas layanan dikatakan jelek apabila pelanggan 

memperoleh layanan yang lebih rendah dari harapan mereka. 

Islam mengajarkan bila ingin hasil usaha baik berupa barang maupun 

pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan 

memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti 

dijelskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 267 : 

                     

                     

    

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 

 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam memberikan 

pelayanan hendaklah memberikan pelayanan yang baik sehingga 

pelanggan akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan dalam sebuah 

organisasi atau lembaga terutama lembaga pendidikan. Karena dalam 

sebuah lembaga pendidikan yang paling diutamakan adalah bagaimana 

                                                             
23

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi ke 13 Jilid 1 dan 2. 

(Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 36 
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pelayanan yang diberikan oleh pihak sekolah kepada stakeholder terutama 

siswa, semakain baik kualitas pelayanan yang diberikan maka siswa akan 

merasa puas atas pelayanan tersebut. 

Layanan yang berorientasi kepada pelanggan akan mendekatkan 

secara pribadi antara perusahaan dan pelanggan karena unsur manusiawi 

dikedepankan, yaitu saling membangun hubungan yang harmonis dalam 

interaksi yang wajar, saling menguntungkan, tepat, dan situasional. Jika 

dalam dunia pendidikan yang dimaksud pelanggan disini adalah siswa, 

karena jika tida ada unsur layanan kepada siswa  maka sekolah tidak bisa 

dinamakan sebuah instansi yang bergerak dalam sektor jasa. 

2. Dimensi Kualitas Layanan 

 Menurut Ganros ada 4 kriteria dimensi persepi kualitas layanan 

yang baik, yaitu: 

a. Profesionalisme dan keterampilan. 

Pelanggan menyadari bahwa penyedia layanan, karyawan, 

sistem operasional, dan sumber daya fisik memiliki pengetahuan 

dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah 

siswa secara professional. 

b. Sikap dan prilaku. 

Pelanggan merasa bahwa karyawan layanan adalah yang 

memberikan perhatian kepada mereka dan tertarik dalam 

memecahkan masalah mereka dengan cara yang ramah dan 

spontan. 



20 

 

c. Keandalan. 

Pelanggan tahu apapun yang terjadi atau telah disepakati, 

mereka dapat bergantung pada penyedia layanan, karyawan dan 

sistem, untuk menepati janji dan melakukan dengan kepentingan 

terbaik untuk pelanggan. 

d. Pemulihan layanan. 

Pelanggan menyadari bahwa setiap kali sesuatu yang salah atau 

sesuatu yang tidak terduga terjadi dimana penyedia layanan 

dengan segera secara aktif mengambil tindakan untuk menjaga 

mereka dalam mengendalikan situasi dan mencari solusi baru 

yang dapat diterima.
24

 

3. Pelayanan Administrasi Kesiswaan 

Secara bahasa, administrasi berasal dari kata Latin “ad” dan 

“minisrto”.Ad mempunyai arti “kepada” dan Ministro mempunyai arti 

“melayani”.Secara harfiah, administrasi merupakan pelayanan atau 

pengabdian terhadap subjek tertentu.
25

Sedangkan administrasi siswa 

merupakan kegiatan pencatatan siswa dari proses penerimaan hingga siswa 

tersebut keluar dari sekolah, disebabkan karena tamat atau sebab 

lain.Terdapat empat kelompok pengadministrasian, yaitu: 

 

 

                                                             
24

Hastanti,Retno Krisnasari,Pengaruh Indikator-indikator Kualitas Layanan dari Bagian 

Layanan Mahasiswa dan Kualitas Produk Portal  Mahasiswa Terhadap Kepuasan Mahasiswa, 

(Universitas Bunda Mulia, Vol. 6 No. 1, 2013), hlm. 50 
25

M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, Cet. 6, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.  3-4 
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1) Penerimaan siswa. 

 Penerimaan siswa baru merupakan peristiwa penting bagi 

suatu sekolah, adapun langkah-langkah penerimaan siswa baru 

pada umumnya berlangsung sebagai berikut: 

a) Menentukan banyaknya siswa yang akan diterima, baik 

untuk kelas 1 dan kelas- kelas lain kalau memang 

dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku. 

b) Menentukan syarat-syarat penerimaan. 

c) Mengadakan pengumuman, menyiapkan soal-soal tes 

untuk seleksi dan menyiapkan tempat seleksi. 

d) Melaksanakan penyaringan melalui tes tertulis maupun 

lisan. 

e) Mengadakan pengumuman penerimaan. 

f) Mendaftar kembali calon siswa yang diterima. 

g) Melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan sekolah. 

2) Ketatausahaan siswa 

 Sebagai tindak lanjut dari penerimaan siswa maka kini 

menjadi tugas tata usaha sekolah untuk memproses siswa-

siswa tersebut dalam catatan-catatan sekolah. Catatan sekolah 

dibedakan atas dua jenis, yaitu: 
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a) Catatan untuk seluruh sekolah. 

 Buku induk, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat 

data semua anak yang pernah dan sedang mengikuti 

pelajaran di sekolah tersebut. 

 Buku klopper, yaitu buku pelengkap buku induk yang 

dituliskan menurut abjad nama siswa, dan berfungsi 

sebagai penolong untuk pencarian data siswa pada buku 

induk. 

 Catatan tata tertib sekolah, yaitu catatan atau kumpulan 

peraturan yang sebenarnya bukan hanya diperuntukkan 

bagi siswa saja tetapi juga guru dan personal lain. 

b) Catatan –catatan untuk masing kelas. 

 Sekali lagi administrasi kesiswaan adalah 

administrasi yang menyangkut urusan siswa. Disamping 

catatan-catatan untuk siswa seluruh sekolah, ada lagi 

catatan-catatan yang khusus untuk siswa-siswa di kelas, 

yaitu: buku kelas dan buku presensi. 

3) Pencatatan bimbingan dan penyuluhan. 

 Kegiatan bimbingan dan penyuluhan dimaksudkan untuk 

memberikan bantuan kepada setiap siswa agar selama 

mengikuti pendidikan di sekolah tidak merasa dirugikan, dan 

dapat mencapai hasil yang maksimal. Program bimbingan dan 

penyuluhan meliputi tiga aspek sasaran, yaitu : 
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a) Bimbingan belajar. 

b) Bimbingan pribadi.  

Adapun program pembinaan, meliputi :  

a) Pembinaan dalam penyusunan rencana semester/tahunan. 

b) Pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan 

secara umum. 

c) Pembinaan dalam pelayanan konseling atau penyuluhan. 

d) Pembinaan dalam menggunakan media dan alat bantu 

yang mendukung pelayanan bimbingan. 

e) Pembinaan dalam memanfaatkan sumber daya manusia. 

f) Pembinaan dalam penilaian hasil proses bimbingan. 

g) Pembinaan dalam menentukan langkah lebih lanjut untuk 

meningkatkan proses pelayanan bimbingan.
26

 

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan AdministrasiKesiswaan terhadap 

Kepuasan Siswa 

  Tjiptono dalam jurnal Solikhan menyatakan bahwa pada dasarnya 

ada hubungan yang erat antara penentuan kualitas dengan kepuasan 

pelanggan (siswa).
27

Upaya memberikan layanan terbaik ini dapat 

diwujudkan apabila tenaga administrasi dapat menonjolkan kemaampuan, 

sikap, penampilan, perhatian, tindakan dan tanggungjawab yang baik 

dalam pelayanan administrasi sekolah terutama administrasi kesiswaan. 

                                                             
26

Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 

(Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 52-55 
27

Solikhan, Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kualitas Layanan Sekolah Terhadap 

Kepuasan Siswa Di SMK PGRI 6 Malang ( Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, Vol. 5 No. 2, 

2009), hlm. 162 
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Untuk memenuhi kepuasan pelanggan (siswa) perlu adanya kualitas 

pelayanan.Adapun tingkat kualitas layanan dapat dinilai berdasarkan sudut 

pandang suatu lembaga pendidikan tetapi harus dipandang dari sudut 

pandang penilaian pelanggan.Karena itu, dalam merumuskan strategi 

layanan, tenaga administrasi sekolah harus berorientasi pada kepentingan 

pelanggan dan memperhatikan komponen kualitas layanan. 

Jadi dapat dipahami bahwa pelayanan merupakan unsur yang sangat 

penting dalam meningkatkan kepuasan terhadap layanan yang diberikan 

oleh suatu lembaga pendidikan.Oleh karena itu sangat penting sekolah 

menerapkan layanan yang berkualitas, layanan yang menitikberatkan 

kepada kepuasan pengguna layanan sekolah, termasuk siswa. Karena 

pengguna jasa sekolah yang mempengaruhi maju tidaknya suatu lembaga 

pendidikan adalah kepuasan siswa. Peran siswa didalam sekolah adalah 

sebagai penerima layanan sekolah, baik layanan pembelajaran maupun non 

pembelajaran. Dari kepuasan siswa inilah, sekolah bisa mengukur kinerja 

layanan yang selama ini diterapkannya, jika sekolah tersebut mempunyai 

kualitas layanan rendahmaka tantangan sekolah adalah lebih memperbaiki 

lagi layanan-layanan didalamnya, jika sekolah tersebut mempunyai 

kualitas layanan tinggi, maka sekolah tersebut harus mempertahankannya 

dan lebih-lebih memperbaiki hingga siswa berkata sangatpuas terhadap 

layanan yang diberikan oleh sekolah. 

Menurut Anderson dalam buku Lina Anatan menunjukkan adanya 

hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan.Ia 
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menyatakan bahwa perbaikan kualitas pelayanan akan menghasilkan 

kepuasan konsumen, oleh karena itu hubungan tersebut harus 

ditingkatkan.
28

 Jadi dapat dipahami bahwa hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan sang kuat apabila  konsumen memberikan 

penilaian yang positif terhadap pelayanan yang diberikan, dan begitupun 

sebaliknya jika hubungan kualitas pelayanan yang diberikan lemah, maka 

konsumen akan memberikan penilaian yang negative terhadap pelayanan 

yang diberikan. 

C. Konsep operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan terhadap kerangka teoritis. Konsep operasional diperlukan agar 

tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Jadi pengaruh kualitas 

pelayanan administrasi sekolah terhadap kepuasan siswa dikatakan 

maksimal apabila terdapat indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Kualitas Pelayanan 

Kualitas Pelayanan Administrasi kesiswaanmerupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh tenaga administrasi sekolah kepada siswa 

dengan kualitas pelayanan yang mencapai harapan siswa.Kualitas 

Pelayanan Administrasi Sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru 

dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: 
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Lina Anatan, Service Excellent, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.  70 
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Tabel II 

Konsep Operasional Kualitas Pelayanan Administrasi Kesiswaan 

 

No Variabel Indikator Sub Indikator 

1 Kualitas 

Pelayanan 

Administra

si 

Kesiswaan 

(Variabel 

X) 

a. Profesionalitas 

(Professionalism

e) 

1) Adanya pengetahuan tenaga 

administrasi sekolah dalam 

memberikan pelayanan kepada 

siswa. 

2) Memiliki keterampilan dalam 

memberikan pelayanan kepada 

siswa. 

3) Memiliki kode etik. 

4) Tenaga Administrasi sekolah 

memiliki kualifikasi sesuai 

pekerjaan. 

  a. Sikap dan 

Prilaku 

(Attitudes and 

Behaviour) 

1) Adanya pelayanan administrasi 

yang ramah. 

2) Adanya  perhatian yang serius  

kepada siswa dalam layanan 

yang diberikan. 

3) Penampilan tenaga administrasi 

sekolah rapi. 

4) Memiliki keuletan dalam 

memberikan pelayanan 

administrasi. 

  b. Keandalan 

(Reliability) 

1) Adanya pelayanan yang tepat 

yang diberikan tenaga 

administrasi sekolah kepada 

siswa. 

2) Adanya kecepatan dalam 

memberikan pelayanan. 

3) Prosedur pelayanan mudah 

yang diberikan oleh  tenaga 

administrasi sekolah. 

4) Adanya kebenaran informasi 

yang diberikan. 

  c. Kepercayaan 

(Trustworthin

ess) 

1) Tenaga administrasi sekolah  

menepati janji yang telah dibuat 

dalam pelayanan yang 

diberikan kepada siswa. 

2) Pelayanan yang dapat dipercaya 

oleh yang dilayani. 

3) Adanya pelayanan tepat waktu 

oleh tenaga administrasi 

sekolah. 
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4) Dapat dipercaya oleh yang 

dilayani. 

  d. Pemulihan 

Layanan 

(service 

Recovery) 

1) Adanya solusi terhadap 

kendala yang dihadapi siswa. 

2) Tenaga administrasi sekolah 

memberikan informasi jika ada 

perubahan. 

3) Tenaga administrasi sekolah 

memberikan informasi jika ada 

perubahan.   

4) Tenaga administrasi sekolah 

memberikan layanan ulang jika 

terjadi kesalahan. 

 

2. Kepuasan Siswa 

Kepuasan siswa merupakan tingkat perasaan yang dirasakan siswa 

atas perbandingan antara kinerja (jasa) yang diterima dan yang 

diharapkan. Kepuasan siswa di SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru dapat 

diukur melalui indikator sebagai berikut: 

Tabel II 

Konsep Operasional Kepuasan Siswa 

 

No Variabel Indikator  Sub indikator 

1 Kepuasan 

Siswa 

(Variabel 

Y) 

a. Bukti Fisik 

 

1) Siswa merasa puas dengan 

fasilitas pelayanan tersedia 

lengkap. 

2) Siswa merasa puas dengan tata 

ruangan administrasi sekolah 

yang nyaman. 

3) Ada ruang tunggu. 

4) Penampilan tenaga administrasi 

sekolah rapi. 

  b. Keandalan 

 

1) Siswa merasa puas dengan 

pelayanan yang cepat oleh 

tenaga administrasi sekolah 

2) Siswa puas dengan pelayanan 

yang akurat oleh tenaga 

administrasi sekolah. 

3) Siswa puas dengan pelayanan 
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yang tepat oleh tenaga 

administrasi sekolah. 

4) Ketelitian dalam memberikan 

layanan . 

5) Prosedur pelayanan yang 

mudah. 

  c. Kepastian  1) Siswa merasa puas dengan 

pelayanan ulang yang diberikan 

tenaga administrasi sekolah jika 

belum sesuai. 

2) Siswa puas dengan 

pengetahuan yang dimiliki 

tenaga administrasi sekolah 

dalam layanan administrasi 

sekolah. 

3) Siswa puas dengan pengalaman 

yang dimiliki tenaga 

administrasi dalam layanan 

administrasi sekolah. 

4) Siswa puas dengan penjelasan 

yang diberikan tenaga 

administrasi sekolah dari setiap 

pelayanan yang diberikan. 

5) Siswa merasa puas dengan 

kesediaan tenaga administrasi 

sekolah untuk memberikan 

pelayanan yang diminta. 

  d. Daya 

Tanggap 

 

1) Siswa puas dengan Tenaga 

administrasi sekolah yang 

selalu siap menanyakan 

kebutuhan siswa. 

2) Siswa merasa puas dengan 

pemberian infromasi yang jelas 

oleh tenaga administrasi 

sekolah. 

3) Siswa merasa puas dengan 

respon yang diberikan oleh 

tenaga administrasi sekolah  

4) Siswa meras puas dengan 

kepedulian tenaga administrasi 

sekolah terhadap kepentingan 

siswanya. 

  e. Empati 

 

1) Siswa puas terhadap 

kepahaman tenaga administrasi 

tentang kebutuhan siswa. 

2) Siswa puas dengan keramahan 
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yang diberikan oleh tenaga 

administrasi sekolah kepada 

siswa.  

3) Siswa puas dengan perhatian 

Tenaga administrasi dalam 

menangani kepentingan siswa. 

4) Siswa puas dengan solusi yang 

diberikan oleh tenaga 

administrasi sekolah jika ada 

siswa yang complain.                                                                                                                        

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitan yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai  

perbandingan untuk menghindari dari manipulasi terhadap sebuah karya 

ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan  benar-benar 

belum diteliti oleh orang lain. Berikut ini akan dipaparkan sebagai peneliti 

terdahulu yang ada kaitannya dengan maksud menghindari manipulasi/ 

duplikasi.  

1. Budi Kurniawan (2017), meneliti mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Tata Usaha Terhadap Kepuasan Mahasiswa Manajemen Bisnis Politeknik 

Negeri Batam”. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  baik  secara  

persial  dan simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  

kepuasan  mahasiswa Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. 

2. Arifah Alfianni (2016), meneliti mengenai “Kepuasan Mahasiswa 

terhadap Pelayanan Administrasi Akademik di SUBBAG Pendidikan 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta”. Hasil  

Penelitian  ini  menunjukkan:  1)  Kepuasan  Mahasiswa  berdasarkan 

aspek  Tangibles  secara  umum  memiliki  nilai  sebesar  75%,  2)  
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Kepuasan Mahasiswa  berdasarkan  aspek  Responsiveness  secara  umum  

memiliki  nilai sebesar 71%, 3) Kepuasan Mahasiswa berdasarkan aspek 

Realibility secara umum memiliki nilai sebesar 70%, 4) Kepuasan 

Mahasiswa berdasarkan aspek Empathy secara  umum  memiliki  nilai  

sebesar  72%,  5)  Kepuasan  Mahasiswa  berdasarkan aspek Assurance 

secara umum memiliki nilai sebesar 73%. 

3. Intan Purnama Sari (2017), meneliti mengenai “Pengaruh Manajemen 

Pelayanan Prima Tenaga Administrasi Sekolah Terhadap Kepuasan 

Pelanggan di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru”. 

Dari hasil penelitian Intan Purnama Sari terdapat pengaruh yang 

signifikan antara manajemen pelayanan prima terhadap kepuasan 

pelanggan di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

Dan tiga penelitian relevan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian 

tersebut ada kesamaannya dengan penelitian  yang akan penulis teliti yakni 

sama-sama mengenai pengaruh kualitas pelayanan administrasi, namun dalam 

hal ini penulis memfokuskan penelitian tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kesiswaan terhadap Kepuasan Siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru”. 

E. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Meningkatkan kepuasan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 
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b. Kualitas pelayanan administrasi kesiswaandi Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

2. Hipotesis 

a. Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan  

Administrasi Kesiswaan Terhadap Kepuasan Siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

b. Ho : Tidak ada Pengaruh yang Signifikan antara Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kesiswaan terhadap Kepuasan Siswa di Sekolah  

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

survey dengan menggunakan teknik korelasi. Penelitian korelasi berkaitan 

dengan pengumpulan data untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh, 

Studi korelasi ditujukan untuk meneliti sejauh mana variable satu faktor 

berkaitan dengan variable faktor yang lain.
29

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

Pemilihan lokasi ini telah melalui beberapa pertimbangan bahwa hal-hal yang  

diteliti ada di lokasi ini. Penelitian ini di lakukan setelah seminar proposal. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

  Subjek penelitian ini adalah siswa SMK Muhammadiyah 3 

Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh kualitas 

pelayanan administrasi kesiswaanterhadap kepuasan siswa di SMK 

Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

D. Populasi dan Sampel 

  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 yang 

berjumlah 347 siswa dari 7 jurusan yang tersedia di SMK Muhammadiyah 3 

Pekanbaru  dan kelas 3 dengan jumlah siswa 244 dari 5 jurusan yang 

disediakan. Maka jumlah keseluruhan populasi dari penelitian ini adalah 591 
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siswa.Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber 

data yang mewakili seluruh populasi.Besar jumlah sampel yang diinginkan 

menurut Sugiyono tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang 

diinginkan.
30

 

  Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah teknik 

sample random sampling. Pengambilan sampel secara acak sederhana yang 

dapat dilakukan apabila nama populasi sudah ada. Peneliti dapat mengambil 

sampel dengan cara mengundi semua anggota populasi. Secara otomatis, 

nomor-nomor yang muncul dalam undian akan terpilih menjadi sampel 

penelitian. Teknik pengambilan sampel ini masih mungkin dilakukan apabila 

jumlah populasinya tersedia dalam basis data yang terawat dengan baik atau 

selalu diperbarui (di-up date).
31

 

  Dalam teknik random sampling semua individu dalam populasi 

diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel 

penelitian.
32

 Penelitian ini mengambil tingkat presisi yang ditetapkan 10%. 

Selanjutnya untuk menghitung besar tersebut, menggunakan rumus 

TaroYamane dengan rumus sebagai berikut:  

n =  N 

     N.d
2 
+ 1 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 
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d
2 
=Presisi yang ditetapkan (batas ketelitian yang diinginkan)

33
 

Berdasarkan rumus di atas maka: 

 n =      591 

591 (0,1)
2 
+1 

    = 591 

591 .0,01+1 

    = 591 

   5,91+ 1 

            n  =   591 

 6,91  

n =  85,52 (dibulatkan menjadi 86) 

Jumlah sampel yang diambil 86 siswa dari total siswa yang berjumlah 

591 siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan: 

1. Angket 

Menurut Hadari Nawawi dalam Moh. Pabundu Tika, angket atau 

kuesioneradalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh 

responden. Pertanyaan yang diajukan dalam angket sebaiknya mengarah 
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kepada permasalahan, tujuan dan hipotesis penelitian.
34

Angket adalah 

instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau pertanyaan secara 

tertulis yang harus dijawab atau di isi oleh responden sesuai dengan 

petunjuk pengisiannya. Dibandingkan dengan instrument yang lain 

angket sering digunakan oleh peneliti baik dalam penelitian yang 

membutuhkan data kuantitatif maupun data kualitatif. Hal ini disebabkan 

kelebihan angket itu sendiri yang bersifat praktis.
35

 

Angket atau kuesioner sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner 

dipakai untuk menyebut metode maupun instrument. Jadi dalam 

menggunakan metode angket atau kuesioner instrument yang dipakai 

adalah angket/kuesioner.
36

 

Kuesioner merupalan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable 

yang akan di ukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden, 

selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup 

besar dan tersebar di wilayah yang luas.
37

 Responden adalah orang yang 
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memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimuat dalam angket. Mereka 

diharapkan mengetahui dirinya sendiri, mampu dan bersedia memberikan 

informasi serta dapat menafsirkan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti.
38

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menganalisis 

pengaruh variabel kualitas pelayanan administrasi kesiswaan (X) terhadap 

kepuasan siswa (Y) menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Sebelum masuk ke 

rumus statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh untuk masing-masing 

alternatif jawaban dicari persentase jawabannya pada item pernyataan 

masing-masing variabel dengan rumus: 

  
  
       

Keterangan: P = Angka persentase 

   F = Frekuensi yang dicari 

   N = Jumlah frekuensi
39

 

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 
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peneliti.Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid.Reliabilitas berkenaan dengan 

derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.
40

 

Untuk melakukan uji validitas peneliti menggunakan bantuan 

microsoft excel dan uji reliabilitas peneliti menggunakan bantuan dari 

program SPSS 20. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Maka untuk menguji normalitas data ini 

peneliti menggunakan bantuan program SPSS 20. Cara yang digunakan 

untuk mengetahui normal atau tidaknya data adalah, sebagai berikut:  

a. Jika nilai signifikansi > 0.05, maka data berdistribusi normal. 

b. Jika nilai signifikasnsi < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal. 

4. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui kelinearan data sebagai 

prasyarat data dalam pengujian statistik lebih lanjut. Hipotesis yang diuji 

adalah: 

Ho : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk linear 

Ha : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linear 

Dasar pengambilan keputusan adalah: 

Jika probabilitas < 0,05 = Ha diterima 

Jika probabilitas > 0,05 = Ha ditolak 
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5. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

dependen dengan variabel independen, apakah variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apakah mengalami kenaikan atau penurunan dengan 

menggunakan SPSS 20.Data yang diperoleh dianalisis dengan persamaan 

regresi linear sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: Y = Nilai yang diprediksikan 

a  = Konstanta 

b  = koefisien regresi 

X = Nilai variabel independen
41

 

Kemudian menghitung kontribusi pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y dengan rumus: 

KD = R
2 
× 100 

KD = koefisien determinasi 

Data yang peneliti peroleh akan diproses menggunakan bantuan 

program SPSS 20. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan administrasi kesiswaan 

terhadap kepuasan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 

Pekanbaru, dengan nilai korelasi sebesar 0,646. Hal ini dibuktikan dengan uji 

korelasi dengan nilai r hitung 0,646 lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 

1% yaitu 0,2732 (0,646 > 0,2732). Dan hasil perhitungan koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0,417. Hal ini menunjukkan bahwa 

sumbangan pengaruh kualitas pelayann administrasi kesiswaan terhadap 

kepuasan siswa adalah sebesar 41,7%. Sedangkan sisanya 58,3% (100%-

41,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. Dengan kata lain semakin baik kualitas pelayanan administrasi 

kesiswaan maka semakin baik pula kepuasan siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru. 

B. Saran 

1. Untuk tenaga kependidikan seharusnya lebih memberikan layanan yang 

ramah tamah sehingga memberikan kepuasan kepada siswa    

2. Memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada siswa sehingga siswa 

memahami mengenai informasi yang ada di sekolah 

64 
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3. Dengan segala keterbatasan yang ada pada peneliti, tentunya hasil 

penelitian ini tidaklah sempurna, sehingga diharapkan dapat menerima 

kritik dan saran yang membangun dari peneliti selanjutnya. 
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