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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Pendidikan 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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan 

pendidikan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan menengah adalah 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan 

memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang terpadu dalam 

kehidupan sehari-hari. Semua kegiatan dan usaha pendidikan harus diarahkan pada 

pencapaian tujuan tersebut.  

Sekolah merupakan salah satu organisasi jasa yang diharapkan dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika hal ini dikaitkan dengan 

kondisi persaingan yang semakin kompetitif dalam dunia kerja dan antar sekolah, 

maka mutu atau kualitas pendidikan menjadi hal utama yang harus mendapat 

perhatian.  
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Salah satu penentu kualitas pendidikan adalah kualitas proses dalam sistem 

pendidikan, yang mencakup kualitas pelayanan sekolah terhadap siswanya. Kualitas 

merupakan salah satu faktor yang menentukan pemilihan produk oleh konsumen.  

Persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan sekolah memiliki 

pengaruh kuat terhadap kecenderungan masyarakat untuk memilih sekolah tersebut. 

Oleh karena itu, kemudahan akses dan penurunan biaya layanan tidak mencukupi jika 

kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendidikan rendah. Kepuasan 

siswa merupakan kunci atau ujung tombak bagi keberhasilan sebuah sekolah. Pihak 

sekolah harus benar-benar mengerti dan memahami apa kebutuhan siswa. 

Pengelola sekolah harus mengetahui apakah mutu pelayanan yang 

diberikan sudah memenuhi standar pelayanan sekolah dan sesuai dengan 

keinginkan siswa,  atau justru sebaliknya. Selain kualitas pelayanan pendidikan, 

reputasi sekolah juga menentukan kepuasan siswa. Masyarakat terkadang memiliki 

pandangan sendiri dalam menentukan layanan pendidikan berdasarkan pada reputasi 

sekolah. Bahkan, masyarakat seringkali bersedia untuk membayar lebih mahal atas 

biaya studi pada sekolah tertentu yang dinilai memiliki reputasi baik dan bisa 

memuaskan kebutuhan siswa dengan lebih baik.  

Demikian pula, sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan seharusnya 

juga menekankan pada pemberian layanan yang berkualitas untuk memperoleh 

kepercayaan siswa dan masyarakat luas. Jika siswa dan masyarakat luas memiliki 

persepsi yang positif terhadap citra atau nama baik sekolah  tersebut, maka 

kepercayaan masyarakat terhadap sekolah juga akan terbentuk. 

Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh pada kesetiaan siswa dan masyarakat 

luas untuk terus menggunakan jasa sekolah di masa yang akan datang. Penelitian ini 
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bermaksud untuk melakukan survei persepsi siswa terhadap kualitas pelayanan, 

reputasi, dan nilai pelayanan sekolah, serta dampaknya terhadap kepuasan siswa. 

Manajemen berbasis sekolah memungkinkan setiap sekolah mengatur 

sekolah masing-masing, sehingga mendorong peningkatan daya saing sekolah dalam 

membentuk reputasi yang baik di masyarakat. Siswa sebagai pelanggan dalam sistem 

sekolah terus menuntut pelayanan yang memuaskan. Mengetahui kepuasan siswa 

sebagai konsumen akan membantu sekolah untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangannya serta kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pelayanan kepada murid 

yang lebih baik.  

Sekolah membutuhkan strategi pemasaran jasa pendidikan agar sekolah 

mampu bertahan dan bertumbuh. Banyak strategi pemasaran jasa pendidikan yang 

tersedia, tetapi tidak ada satu pemasaran yang bisa digunakan pada semua situasi 

sekolah. Situasi kompetisi pendidikan dan semakin banyaknya kehadiran sekolah 

kompetitor menyebabkan kompetisi sekolah di masa yang lalu tidak dapat digunakan 

sebagai ukuran di masa sekarang dan di masa yang akan datang.  

Bagaimana sekolah mempunyai daya saing di masa sekarang dan di masa 

yang akan datang? Bagaimana sekolah dapat merancang strategi pemasaran sehingga 

sekolah dapat bersaing dengan sekolah yang lain, dan memenangkan persaingan 

dengan sekolah kompetitor?  

Sekolah dipilih oleh masyarakat karena menarik perhatian masyarakat. 

Masyarakat tertarik diantaranya karena sekolah berada di lingkungan sekitar rumah, 

banyak teman, status sekolah, nama baik atau reputasi sekolah, dan hal lain yang 

menarik perhatian pelanggan, dalam hal ini adalah masyarakat. 
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Penilaian kepada sekolah berdasarkan persepsi siswa, dari apa yang diterima 

dan apa yang dirasakan. Penilaian tersebut akan bervariasi sesuai dengan situasi 

tertentu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penilaian tersebut dapat 

menjelaskan mengapa siswa memilih SMA Strada St. Thomas Aquino sebagai 

sekolah lanjutan. Misalnya penilaian atas kualitas pelayanan yang telah diterima 

siswa, penilaian tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi dan 

menyesuaikan harapan siswa atas kualitas pelayanan guru, yang menyebabkan 

kepuasan siswa tinggi.  

 

1.2  Identifikasi Masalah 
 

Indikator kinerja sebuah pelayanan adalah kepuasan pelanggan. Kinerja 

kualitas dapat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan 

terdiri dari pelanggan internal yaitu pendidik dan tenaga kependidikan dan pelanggan 

eksternal yaitu murid, orang tua murid, pemerintah dan masyarakat. Kepuasan 

pelanggan yaitu murid dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya : 

1) Kualitas pelayanan yang merupakan karakteristik produk atau jasa berupa 

seluruh aktivitas sekolah yang dapat memenuhi atau melebihi keinginan 

pelanggan jasa pendidikan. Pelayanan prima merupakan usaha untuk 

mewujudkan kualitas layanan. Melayani pelanggan jasa pendidikan secara prima 

berarti membantu pelanggan jasa pendidikan dalam memenuhi kebutuhannya 

dan dilakukan dengan cara terbaik. Pola pelayanan prima dilakukan oleh guru 

berdasarkan aspek sikap, perhatian dan tindakan. 

2) Reputasi sekolah ditunjukkan dengan kemampuan sekolah mengelola sumber 

daya berupa kesesuaian aplikasi visi dan misi sekolah dalam aktivitas keseharian 

sekolah, yang berdampak positif pada sikap dan perilaku publik baik internal 
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maupun eksternal terhadap sekolah. Dampak positif tersebut ditunjukkan dengan 

kepuasan pelanggan, dalam hal ini adalah siswa. 

3) Kemampuan bersaing sekolah memberikan nilai bagi pihak-pihak yang 

berkaitan secara berkelanjutan. Daya saing organisasi diukur dengan membuat 

keseimbangan antara kinerja yang telah dicapai dengan kemampuan bersaing di 

masa yang akan datang. Kemampuan bersaing di sekolah dapat diukur dengan 

menggunakan alat ukur daya saing atau indikator untuk mengukur kemampuan 

bersaing sebuah organisasi untuk melayani pelanggan dan pemangku 

kepentingan. 

4) Nilai-nilai pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan dalam hal ini adalah siswa 

merupakan kombinasi kualitas, pelayanan dan harga yang tercipta melalui relasi 

oleh pelanggan, dalam bentuk interaksi antara pelanggan dan sekolah. 

5) Kepuasan timbul karena membandingkan produk dalam hal ini adalah produk 

jasa pendidikan terhadap ekspektasi pelanggan. Jika kinerja gagal memenuhi 

ekspektasi pelanggan, maka pelanggan akan tidak puas. Jika sesuai dengan 

ekspektasi, maka pelanggan akan puas, jika melebihi ekspektasi maka pelanggan 

akan sangat puas.  

 

1.3  Batasan Masalah 
 

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti menemukan banyak 

variabel yang berkaitan dengan kepuasan siswa yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan dengan ekspektasi mereka, maka 

peneliti akan membatasi masalah yang diteliti, yaitu kepuasan siswa di SMA Strada 

St. Thomas Aquino yang dipengaruhi oleh reputasi sekolah, nilai-nilai pelayanan 

dan kualitas pelayanan.  
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1.4  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, 

maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah  reputasi sekolah  berpengaruh  positif  terhadap  kepuasan siswa di 

SMA Strada St. Thomas Aquino? 

2) Apakah   nilai-nilai pelayanan   berpengaruh   positif   terhadap  kepuasan 

siswa di SMA Strada St. Thomas Aquino ? 

3) Apakah reputasi sekolah  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas pelayanan di 

SMA Strada St. Thomas Aquino? 

4) Apakah nilai-nilai pelayanan berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan 

di SMA Strada St. Thomas Aquino ? 

5)  Apakah  kualitas pelayanan  berpengaruh  positif  terhadap  kepuasan siswa di 

SMA Strada St. Thomas Aquino? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis reputasi sekolah  berpengaruh  positif  terhadap  kepuasan 

siswa di SMA Strada St. Thomas Aquino. 

2) Untuk  menganalisis  nilai-nilai pelayanan   berpengaruh   positif   terhadap  

kepuasan siswa di SMA Strada St. Thomas Aquino 

3) Untuk menganalisis reputasi sekolah  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas 

pelayanan di SMA Strada St. Thomas Aquino 

4) Untuk  menganalisis  nilai-nilai pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kualitas pelayanan di SMA Strada St. Thomas Aquino 
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5) Untuk menganalisis kualitas pelayanan  berpengaruh  positif  terhadap  

kepuasan siswa di SMA Strada St. Thomas Aquino 

 

1.6  Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bukan hanya semata-mata 

untuk kepentingan peneliti, namun juga dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 

 
1.6.1    Manfaat Teoritis 

 
Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengembangan dalam dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian dalam 

pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sehingga mendorong daya saing sekolah,  

terutama pada kajian  topik  mengenai kepuasan siswa di SMA Strada St. Thomas 

Aquino. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dalam membuat penelitian-penelitian  lainnya  terkait  dengan  variabel  

pada  penelitian  ini  dan  menjadi   sumber   bacaan   yang   memberikan   

pengetahuan   lebih   luas   serta bermanfaat bagi pembaca. 

 
1.6.2    Manfaat Praktis 

 
Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada guru, bagian pemasaran serta kepala sekolah mengenai kepuasan siswa,   

yang   terkait   dengan   reputasi sekolah, nilai-nilai pelayanan dan kualitas 

pelayanan.  Di  samping  itu,  informasi  yang diperoleh  dapat  menunjang  upaya 

peningkatan kepuasan siswa di SMA Strada St. Thomas Aquino, melalui 

pemahaman akan reputasi sekolah, nilai-nilai pelayanan dan kualitas pelayanan, 

sehingga kinerja sekolah dapat ditingkatkan.  Selain itu, diharapkan peningkatan 

kualitas pelayanan di SMA Strada St. Thomas Aquino dapat  tercipta, sehingga 

terbentuk persepsi yang positif terhadap reputasi sekolah. 
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1.7  Sistematika Penelitian 
 

Kerangka penulisan Tesis ini tersusun atas lima bab dengan perincian pada 

masing-masing bab. Dalam bab satu, penulis mengemukakan beberapa hal penting 

yang berkaitan dengan latar belakang diadakan penelitian. Kemudian dilanjutkan 

dengan identifikasi beragam masalah yang terkait dengan latar belakang, sehingga 

penulis perlu membuat batasan masalah. Mengacu pada batasan masalah yang ada, 

maka disusun rumusan masalah yang akan dijawab melalui serangkaian penelitian 

dan menjadikannya sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna, sehingga dituliskan pula manfaat 

dari penelitian ini, dan secara keseluruhan Tesis ini dijabarkan dalam sistematika 

penulisan. 

Pada bab dua terdapat landasan teori yang menjelaskan tentang variabel-

variabel  dalam  penelitian.  Dalam  bab  ini,  diuraikan  kajian  pustaka yang 

digunakan untuk menjelaskan teori mengenai reputasi sekolah, nilai-nilai layanan, 

kualitas layanan dan kepuasan siswa melalui beberapa praktisi sebelumnya. 

Kerangka berpikir serta hipotesis penelitian juga dipaparkan pada bab ini. 

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

diuraikan desain dan langkah-langkah penelitian yang berguna untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Selain itu, 

dijelaskan secara jelas seting dan subjek penelitian. 

Bab empat menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab satu. 

Rumusan masalah yang ada dijawab dengan menguraikan hasil penelitian dan 

pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab ini, dijelaskan hasil 

analisis data yang didapatkan dari subjek penelitian dan interpretasi data mengenai   
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masing-masing   variabel   penelitian,   serta   mengaitkannya   dengan landasan 

teori yang ada. 

Bab lima terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Dalam bab 

ini, dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi bagi manajerial sekolah, 

serta saran sebagai penutup yang dapat bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




