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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Dalam era dunia yang mulai mengglobalisasi dan persaingan yang 

semakin kompetitif membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin kompleks, 

hal ini dapat ditandai dengan  timbulnya berbagai macam kebutuhan dan 

keinginan. Berbagai kebutuhan dan keinginan ini hampir nampak pada semua 

aspek kehidupan, baik hukum, pendidikan, sosial budaya, ekonomi bisnis, politik 

dan terutama mengenai teknologi informasi. Fenomena ini merupakan sebuah 

peluang besar bagi para pelaku bisnis, terutama pada sektor jasa. Fandy Tjiptono 

(2004) mengatakan bahwa sektor jasa berperan krusial dalam perekonomian 

setiap negara, baik dalam hal kontribusinya bagi produk dometik bruto maupun 

penyerapan tenaga kerja. Jasa bisa merupakan produk utama yang ditawarkan atau 

perlengkapan dari produk fisik tersebut. Tumbuh dan berkembangnya banyak 

perusahaan di bidang jasa membuat masyarakat selaku konsumen memiliki 

banyak pilihan. Tetapi, hanya perusahaan yang dapat mengedepankan jasa dengan 

kualitas terbaik yang dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Persaingan 

yang semakin ketat dan kompetitif antar perusahaan membuat setiap perusahaan 

harus memiliki kinerja yang prima dengan layanan dan kualitas terbaik yang 

selalu mengikuti keinginan konsumen yang terus berubah dan berusaha 

memenuhinya.   

 Sektor pendidikan sebagai salah satu pilar penyanggah demokrasi, 

mempunyai peran penting  untuk melahirkan dan menumbuhkan sumber daya 
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manusia yang memiliki basis karakter dan kompetensi yang jelas dan terukur 

melalui ahli ilmu dan ahli nilai. Dikarenakan pendidikan merupakan sektor 

penting dalam dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

maka semakin banyak usaha-usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan 

tersebut, baik formal maupun non formal beserta pendukungnya. Kebijakan 

pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan 

akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan 

pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang dapat 

diartikan  bahwa setiap warga negara diwajibkan untuk menempuh pendidikan 

formal mulai dari setingkat sekolah dasar (SD) hingga minimal setingkat sekolah 

menengah pertama (SMP). Sejak tahun 2005 pemerintah mencanangkan program 

Biaya Operasional Sekolah (BOS) yanag diharapkan berperan besar dalam 

percepatan penumpasan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Kebijakan 

pemerintah mengenai BOS ini bertujuan untuk mebebaskan biaya pendidikan bagi 

siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka 

memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih baik dan berkualitas sampai 

tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Kebijakan 

pemerintah tersebut jelas menggambarkan bagaimana keseriusan pemerintah 

dalam memajukan sektor pendidikan yang merupakan pondasi penting bagi 

sebuah negara untuk berkembang. (www.mkpd.wordpres.com) 

 Malang merupakan kabupaten/kotamadya yang terluas wilayahnya dan 

terbanyak kedua penduduknya di propinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya 

(Chaldun, 2008). Kota Malang terkenal  dengan sebutan kota “Pendidikan” hal ini 

dikarenakan situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang 
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relatif  murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar 

atau menempuh pendidikan (www.malangkota.go.id). Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa perkembangan dunia pendidikan sangat diperhatikan 

bahkan diprioritaskan oleh pemerintah dan juga masyarakat kota Malang.    

Banyaknya jumlah lembaga penyedia jasa pendidikan, baik di sektor formal yang 

meliputi jenjang TK hingga perguruan tinggi maupun sektor non formal yang 

terdiri kursus-kursus dan program-program professional siap kerja maka hal 

tersebut semakin mempertegas komitmen pemerintah dan  para penyedia jasa 

pendidikan di kota Malang untuk senantiasa berusaha menghasilkan lulusan yang 

berkualitas tinggi serta sekaligus secara terus menerus mengembangkan kualitas 

layanan, baik dari segi penguasaan dan penyampaian materi ilmu pengetahuan 

maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mampu bersaing dalam 

persaingan global.  

Taman kanak-kanak (TK) merupakan salah satu jalur pendidikan formal 

yang telah dicanangkan oleh pemerintah yang mempunyai andil dalam 

pengembangan pribadi dan pembentukan karakter, dimana ini sebagai dasar bagi 

pesarta didik yang berusia sekitar 4-6 tahun untuk menempuh jenjang pendidikan 

dasar yang lebih tinggi sekaligus untuk mempersiapkan diri guna dapat terjun 

dalam lingkup masyarakat yang agak lebih luas. Taman kanak-kanak (TK) 

bertujuan melatih para peserta didik untuk bersosialisasi di luar lingkungan 

keluarga untuk pertama kalinya, baik dengan guru maupun teman-teman 

sebayanya dengan didukung kurikulum pendidikan formal tingkat awal yang 

sederhana misalnya, menggambar, menyanyi serta belajar membaca dan menulis. 

Dalam masa TK inilah pendidik meletakan dasar kearah perkembangan sikap 
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pengetahuan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam rangka 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekaligus untuk perkembangan emosional, 

sosial, fisik serta intelektual (www.simalungun.go.id) 

Begitu pentingnya jenjang pendidikan taman kanak-kanak bagi 

perkembangan mental dan moral anak dalam menempuh jenjang-jenjang 

pendidikan selanjutnya sangat disadari oleh para orang tua saat ini.  Hal inilah 

yang kemudian ditangkap para penyedia jasa pendidikan di Kota Malang sebagai 

salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Dalam waktu yang singkat dan 

hampir bersamaan, banyak berdiri sekolah-sekolah Playgroup dan taman kanak-

kanak (TK) yang baru di kota Malang dengan segala keunggulannya masing-

masing. Pada tahun 2008 tercatat  di Kota Malang telah berdiri sebanyak 257 

taman kanak-kanak (TK) baik negeri maupun swasta 

(www.diknas.malangkota.go.id). Pada tahun 2004 mulai dilaksanakan kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) oleh pemerintah,  mengilhami para penyelenggara 

playgroup dan TK untuk meningkatkan kualitas layanannnya dengan berusaha 

meningkatkan kualitas materi yang diberikan serta melengkapi sarana dan 

prasarana yang lengkap guna mendukung keterampilan sosialisasi, penguasaan 

materi dan kompetensi tertentu oleh anak-anak peserta didik.  

Para orang tua murid berlaku sebagai pengambil keputusan dalam memilih 

dan mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah 

taman kanak-kanak (TK) tertentu. Menurut Kotler (2002:183) perilaku pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh faktor–faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. 

Faktor–faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan dalam. Faktor–faktor 

tersebut membentuk karakteristik konsumen dan mempengaruhi proses keputusan 
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pembelian mengenai produk atau jasa yang dipilihnya. Begitu pentingnya peranan 

taman kanak-kanak (TK) dalam perkembangan mental dan moral anak membuat 

para orang tua atau wali murid memiliki keterlibatan yang tinggi dalam pemilihan 

taman kanak-kanak (TK). Oleh karena itu, para orang tua / wali murid senantiasa 

berusaha mencari taman kanak-kanak (TK) yang dianggap mampu memberikan 

kontribusi yang terbaik bagi tujuan tersebut.  

Perkembangan pribadi anak secara utuh dan baik merupakan harapan 

orang tua / wali murid dan akan menjadi kepuasan tersendiri bagi para wali murid 

/ orang tua tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran  Day dalam Fandy Tjiptono 

(2006:349), ”kepuasan pelanggan sebagai respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara harapan awal sebelum melakukan 

pembelian (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan 

setelah pemakaiannya”. Begitu juga dengan Kotler (2002) menandaskan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya.  

Taman kanak-kanak sebagai salah satu usaha di bidang jasa, pelayanan 

atau kinerja yang diberikan kepada anak-anak peserta didik merupakan faktor 

yang cukup penting dalam menentukan kepuasan para orang tua murid selaku 

konsumen. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi, maka sebuah taman kanak-

kanak (TK) akan mudah dikenal masyarakat sebagai taman kanak-kanak (TK) 

yang senantiasa mengedepankan kualitas layanan atau kinerja sekaligus akan 

berdampak pada posisi bersaing yang lebih baik. Disamping itu didalam 

melakukan pemilihan Playgroup & TK sebagian besar wali murid juga 

mempertimbangkan aspek kualitas pelayanan yang diberikan dan dirasakan oleh 
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wali murid secara langsung. Sedangkan untuk dapat melihat sejauh mana kualitas 

kinerja atau layanan perusahaan jasa ditentukan oleh lima dimensi kualitas jasa : 

bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Parasuraman dalam 

Kotler (2002:499) 

Taman kanak- kanak pada umumnya hanya menyediakan fasilitas tempat 

bermain yang seadanya, dan waktu sekolah hanya sampai pada pukul 10.00 atau 

11.00 sedangkan bila dibandingkan dengan TK yang lain, TK Al-Ya’lu 

mempunyai banyak kelebihan. Tidak hanya dari sisi fasilitas taman bermain yang 

bisa dikatakan komplit, mulai dari arena sepatu roda, lapangan futsal bahan kolam 

renang, tetapi juga dari waktu sekolah yang menggunakan sistem full day. Dimana 

para siswa yang notabeannya adalah anak-anak yang berusia sekitas 4-6 tahun, 

manghabiskan hampir sebagian waktunya dalam sehari di lingkungan sekolah 

tesebut dengan belajar sambil bermain. Taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu adalah 

salah satu penyelenggara pendidikan taman kanak-kanak (TK) yang cukup 

terkemuka di kota Malang sebagai sekolah unggul dan berwawasan Internasional. 

Sebagai salah satu sekolah yang cukup lama eksis dan dikenal masyarakat sebagai 

penyedia jasa pendidikan yang berkualitas, hal ini dibuktikan dengan mempeoleh 

prestasi  di tingkat nasional yaitu sebagai pemenang Kepala Sekolah berprestasi 

Taman Kanak-kanak pada tahun 2007. Taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu sangat 

memfasilitasi perkembangan anak secara optimal sesuai dengan norma-norma dan 

nilai-nilai kehidupan yang pada akhirnya diharapkan memiliki dasar-dasar agama 

yang dianutnya, dalam hal ini Tk Al-Ya’lu membangun kultur islam sebagai 

kesehariannya. Namun, banyaknya jumlah pesaing serupa yang juga sama-sama 

mengedepankan kualitas,  taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu tidak lepas dari 
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persaingan yang ketat. Untuk itu, perusahaan dalam hal ini pihak sekolah perlu 

mengetahui dimensi kualitas jasa apa yang mempengaruhi kepuasan para wali 

murid selaku konsumen, guna pengembangan kualitas pelayanan. Diharapkan 

dengan kualitas layanan yang baik, para orang tua / wali murid tidak hanya puas, 

namun juga memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, dalam hal ini 

adalah taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang. 

Dengan dilatarbelakangi fenomena diatas, penyusun tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa 

Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Taman            

Kanak-Kanak Al-Ya’lu Malang ” 

 

1.2. Perumusan masalah  

1. Apakah dimensi kualitas jasa yang terdiri dari bukti fisik (tangibles), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan 

empati (empathy) secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang ? 

2. Apakah dimensi kualitas jasa yang terdiri dari bukti fisik (tangibles), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan 

empati (empathy) secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen murid 

taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang ?  

3. Diantara dimensi kualitas jasa yang terdiri dari bukti fisik (tangibles), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan 

empati (empathy). Manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan 

konsumen taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang ? 
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1.3. Tujuan Penelitian .  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diuraikan tujuan penelitian 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dimensi kualitas jasa yang terdiri 

dari bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) terhadap 

kepuasan konsumen taman kanak-kanak (TK)  Al-Ya’lu Malang  

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dimensi kualitas jasa yang terdiri 

dari bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) terhadap 

kepuasan konsumen taman kanak-kanak (TK)  Al-Ya’lu Malang 

3. Untuk mengetahui variabel dimensi kualitas yang dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :  

1. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai masalah yang dikaji. 

2. Bagi Perusahaan ( Penyelenggara TK ) 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan 

bahan pertimbangan untuk menentukan strategi yang akan diterapkan sekolah 

dalam memberikan layanan yang dapat memuaskan wali murid.  
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3. Bagi Perguruan tinggi 

Hasil peneitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka bagi 

perguruan tinggi, baik di tingkat fakultas maupun universitas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1. Pemasaran Jasa 
 

2.1.1 Konsep dan Orientasi Pemasaran  

Dewasa ini, persaingan yang ketat membuat setiap perusahaan harus 

mampu mengenali dan berusaha memuaskan kebutuhan setiap pelanggannya, 

dengan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Namun, yang menjadi 

permasalahan tidak semua perusahaan mengerti, mau, dan mampu melakukan hal 

tersebut. Demikian pula halnya dibidang jasa, salah satu karakteristiknya yang 

tidak dapat dilihat membuat banyak perusahaan mengalami kebingungan dalam 

mengelola usahanya. Di satu sisi, perusahaan ingin dapat memenangkan 

persaingan dengan berusaha mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi para 

pelanggannya. Namun, seringkali banyak peruahaan yang akhirnya terjebak 

dengan menawarkan kualitas yang sebaik mungkin, tanpa memperhitungkan apa 

yang pelanggan rasakan selama ini , dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. 

Banyak perusahaan yang menjalankan usahanya berdasarkan persepsi diri mereka 

masing-masing. Menurut Arif Isnaini  (2005:3), dalam kegiatan pemasaran pada 

umumnya ada lima konsep yang dianut oleh perusahaan dalam memasarkan 

produknya, yaitu : konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep 

pemasaran dan konsep pemasaran kemasyarakatan . Yaitu :  

1. Konsep produksi  : manajemen harus berorientasi pada efisiensi produksi dan 

distribusi dengan target mendapatkan konsumen yang bersedia membeli 

produk dengan harga yang layak.  
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2. Konsep produk             :  konsumen menyukai produk yang berkualitas serta 

inovatif , sehingga harus dilakukan perbaikan produksi tanpa henti.  

3. Konsep penjualan   :  usaha penjualan harus disertai rangsangan supaya 

konsumen bersedia untuk membeli barang, tentunya dengan upaya promosi 

yang baik sebagai sarana penunjang penjualan.  

4. Konsep pemasaran  : persaingan yang ketat serta kejenuhan yang terjadi 

pada konsumen mengharuskan perusahaan untuk lebih mementingkan 

kebutuhan dan kepentingan konsumen daripada sekedar meningkatkan 

penjualan.  

5. Konsep pemasaran sosial : perusahaan harus menghasilkan kepuasan 

konsumen dan konsumsi jangka panjang serta kesejahteraan masyarakat 

sebagai kunsci sukses untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

2.1.2. Definisi Jasa  

Jasa seringkali dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa 

itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (personal 

service) sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar 

pemasaran jasa yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Penulis 

menuliskan beberapa pengertian jasa tersebut sebagai berikut:  

 William J.Stanton dalam Buchari Alma (2004:243) 

“Service are those separately identifiable, essentially intangible activities 

that provide want-satisfaction, and that are not necessarily tied to sale of a product 

or another service. To produce a service may or may not require the use of 
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tangible goods.however,when such use in required, there is no transfer of the title 

(permanent ownership) to these tangible goods”  

Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak terwujud, 

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan 

menggunakan benda-benda berwujud maupun tidak.  

 Valerie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner dalam Buchari Alma (2004:243) 

” Broad definition is one that defines service ”include all economics activities 

whose output is not a physical product or construction, is generally consumed at 

the time it is produced, and provides added value in form (such as convenience, 

amusement, timeliness, comfort, or health) that are essentially intangible concern 

of its first purchaser”.  

Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk, 

dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah 

(seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud.  

 Philip Kotler (2002:486) mengemukakan bahwa jasa merupakan “setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada suatu produk fisik” . 

Dari berbagai definisi diatas, tampak bahwa didalam usaha jasa selalu 

terdapat aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun 

pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari hal tersebut. Jasa bukan 

merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud. 

Meskipun para pakar mempunyai perbedaan dalam mendefinisikan jasa, namun 

secara umum mempunyai unsur, maksud, dan karakteristik yang sama. 
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Berdasarkan pengertian jasa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha 

penyelenggaraan pendidikan TK dan Playgroup merupakan salah satu bentuk 

usaha jasa.  

 

2.1.3. Macam-macam Jasa.  

Paul D. Converse adalam Buchari Alma (2004:247) mengelompokkan jasa 

sebagai berikut:  

1. Personalized Service.  

Jasa ini bersifat personal yang tidak bisa dipisahkan dari orang atau pihak 

yang menghasilkan jasa tersebut. Oleh sebab itu pelayanannya harus ditangani 

sendiri secara langsung oleh produsennya. Personalized service sendiri dibagi lagi 

menjadi 3 golongan : 

1) Personal service , yaitu jasa yang sangat mengutamakan pelayanan dan 

perlengkapannya. Contoh : tukang cukur, salon kecantikan,juru foto dll.  

2) Profesional Service , seperti  : jasa arsitektur, pendidikan, konsultan hukum, 

kesehatan (dokter), dll.  

3) Business Service , seperti : akuntan, konsultan manajemen, dll.  

2. Financial Service. Jasa ini terdiri dari :  

1) Banking service (Bank) 

2) Insurance Service (jasa asuransi) 

3) Investment Securities (lembaga penanaman modal) 

3. Public utility and transportation service . biasanya mempunyai monopoli 

secara alamiah, seperti : perusahaan air minum, listrik, kereta api dan 

sebagainya.  
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4. Entertainment . usaha hiburan misalnya bidang olahraga, bioskop dan 

sebagainya.  

5. Hotel service.  berbagai jenis penginapan, termasuk di dalamnya berbagai 

wisma, asrama, mess dan sejenisnya.  

 

2.1.4. Karakteristik Jasa.  

Jasa memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan 

barang. Hal inilah yang membuat pengelolaan usaha jasa menjadi lebih kompleks 

dibandingkan pengelolaan usaha yang berkaitan dengan barang. Pemahaman 

terhadap karakteristik jasa secara lebih mendalam dapat membantu para penyedia 

jasa meningkatkan kualitas yang diberikannya pada pelanggan secara terus 

menerus.  

Adapun karakteristik jasa antara lain : (Kotler, 2002:488)  

1. Jasa tidak berwujud. Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi 

ketidakpastian, pembeli akan mencari tanda atau bukti dari kualitas jasa. 

Pembeli akan menarik kesimpulan mengenai kualitas jasa dari tempat, orang, 

peralatan, alat komunikasi, simbol, dan harga yang dilihat. Oleh karena itu 

tugas dari penyedia jasa untuk bisa mengelola bukti-bukti tersebut untuk 

“mewujudkan yang tidak berwujud” .  

2. Tidak terpisahkan. Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Jika seseorang melakukan jasa, maka penyedianya adalah bagian 

dari jasa. Karena klien juga hadir saat jasa itu dilakukan, interaksi penyedia 

klien adalah ciri khusus pemasaran jasa. Baik penyedia maupun klien 

mempengaruhi hasil jasa.  
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3. Bervariasi. Karena tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan 

dimana jasa tersebut dilakukan, oleh karena jasa sangat bervariasi. Karena itu 

perusahaan harus melakukan pengendalian kualitas. Untuk itu, perusahaan 

dapat menerapkan tiga langkah kearah pengendalian kualitas, yaitu :  

a. investasi dalam seleksi dan pelatihan karyawan.  

b. Menstandarisasi proses pelaksanaan jasa di seluruh bagian organisasi.  

c. Memantau kepuasan pelanggan lewat sistem saran dan keluhan, survei 

pelanggan, dan belanja perbandingan.  

4. Mudah lenyap. Jasa tidak bisa disimpan. Mudah lenyapnya jasa tidak menjadi 

masalah bila permintaan tetap karena mudah untuk lebih dahulu mengatur staf 

untuk melakukan jasa tersebut. Jika permintaan mengalami fluktuasi, maka 

perusahaan jasa akan menghadapai masalah yang sulit.  

 

2.1.5. Implikasi karakteristik jasa terhadap penyedia jasa.  

Menurut Kotler (2002:498), karena jasa biasanya lebih tinggi dalam 

kualitas pengalaman atau kepercayaan,  konsumen merasakan lebih banyak resiko 

dalam pembeliannya. Hal itu membawa beberapa konsekuensi, pertama, 

konsumen jasa biasanya lebih bergantung pada promosi dari mulut ke mulut 

daripada iklan perusahaan jasa. Kedua, konsumen sangat mengandalkan harga, 

personil dan petunjuk fisik untuk menilai kualitas jasa. Ketiga, bila konsumen 

merasa puas maka akan sangat setia pada penyedia jasa.  

Oleh karena  itu, perusahaan jasa mempunyai tiga tugas. Yaitu : (Kotler,2002:511) 

1. Meningkatkan diferensiasi kompetitif penawaran dapat mencakup 

keistimewaan inovatif untuk membedakannya dari penawaran pesaing. Apa 

yang diharapkan pelanggan disebut paket jasa primer (primary service 
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package), dan padanya dapat ditambahkan pula keistimewaan jasa sekunder 

(secondary service features) 

2. Meningkatkan kualitas jasa. Salah satu cara utama mendiferensiasikan sebuah 

perusahaan jasa adalah memberikan jasa berkualitas lebih tinggi dari pesaing 

secara konsisten. Kuncinya adalah memenuhi atau melebihi harapan kualitas 

jasa pelanggan sasaran. Harapan pelanggan dibentuk dari pengalaman masa 

lalunya, pembicaraan dari mulut ke mulut, dan iklan perusahaan jasa. 

Pelanggan  memilih penyedia jasa berdasarkan hal-hal yang diharapkan, dan 

setelah menerima jasa itu pelanggan membandingkan jasa yang dialami 

dengan jasa yang diharapkan. Jika jasa yang dialami memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan akan menggunakan penyedia jasa itu lagi.  

3. Meningkatkan produktivitas. Perusahaan jasa berada di bawah tekanan berat 

untuk meningkatkan produktivitas. Ada tujuh pendekatan untuk meningkatkan 

produktivitas jasa:  

a. Menyuruh penyedia jasa bekerja lebih cekatan. Perusahaan dapat 

mempekerjakan dan memelihara pekerja yang lebih cekatan melalui prosedur 

seleksi dan pelatihan yang lebih baik.  

b. Meningkatkan kuantitas jasa dengan melepas kualitas tertentu.  

c. Menambah peralatan dan menstandarisasi produksi. Mengurangi atau 

menghilangkan kebutuhan akan jasa dengan menemukan suatu solusi produk, 

seperti televisi yang menjadi pengganti hiburan luar rumah.  

d. Merancang jasa yang lebih efektif .  

e. Memberikan kepada pelanggan insentif untuk menggantikan pekerjaan 

perusahaan dengan pekerjaan pelanggan sendiri .  
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f. Memanfaatkan kemampuan teknologi.  

 

2.1.6. Karakteristik perusahaan jasa yang baik.  

Pengelolaan kualitas jasa yang sesuai dengan harapan pelanggan guna 

tercapainya kepuasan hanya dapat diwujudkan melalui pengelolaan usaha jasa 

yang baik. Hanya perusahaan jasa yang dikelola dengan baik yang mampu 

senantiasa mengikuti perubahan selera konsumen dan sekaligus mengantisipasi 

ancaman dan situasi persaingan yang semakin ketat. Dengan demikian, 

diharapkan tingkat kesesuaian antara harapan dan kenyataan kualitas jasa yang 

diterima oleh pelanggan dapat tetap tinggi. Akan sangat jauh lebih baik jika 

kenyataan kualitas jasa yang diterima melebihi harapan pelanggan.  

Perusahaan jasa yang dikelola dengan sangat baik  memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: (Kotler,2002:500) 

1. Konsep strategis. Perusahaan memiliki pengertian yang jelas mengenai 

pelanggan sasaran dan kebutuhan pelanggan yang akan dipuaskan. Perusahaan 

mengembangkan suatu strategi khusus untuk memuaskan kebutuhan ini, yang 

menghasilkan kesetiaan pelanggan.  

2. Komitmen manajemen puncak pada pada kualitas. Manajemen tidak hanya 

melihat pada prestasi finanisal bulanan, tetapi juga pada kualitas dari kinerja 

pelayanan .  

3. Standar tinggi. Penyedia jasa terbaik menetapkan kualitas jasa yang tinggi.  

4. Sistem untuk memutuskan kebutuhan pelanggan. Perusahaan perlu 

mengembangkan program pemulihan pelayanan. Langkah pertama, 

perusahaan mengusahaakan agar pelanggan yang tidak puas mudah 

menyampaikan keluhan. kedua, karyawan perusahaan yang berada pada 
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bagian menerima keluhan, harus dilatih dengan baik dan diberi wewenang 

untuk memecahkan masalah pelanggan dengan cepat dan memuaskan. Ketiga, 

perusahaan harus bergerak lebih dari sekedar memuaskan pelanggan tertentu 

dan menemukan serta memperbaiki akar penyebab masalah yang sering 

timbul. Dengan mempelajari pola keluhan , perusahaan dapat memperbaiki 

kegagalan system yang biasanya menimbulkan keluhan-keluhan tersebut.  

5. Memuaskan baik karyawan maupun pelanggan. Perusahaan jasa yang dikelola 

dengan sangat baik percaya hubungan dengan karyawan mencerminkan 

hubungan dengan pelanggan. Manajemen melaksanakan pemasaran internal 

dan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung dan menghargai kinerja 

pelayanan yang baik. Manajemen secara teratur memeriksa kepuasan pegawai 

terhadap pekerjaannya. Bagian penting dari memuaskan pegawai adalah 

membantu menghadapi tuntutan hidup diluar pekerjaan.       

 

2.1.7. Bauran Pemasaran Jasa.  

Menurut Buchari Alma (2004:337), untuk pemasaran barang berwujud 

yang penting adalah 4 P tradisional (product, price, promotion, dan place), 

sedangkan untuk jasa harus dilengkapi dengan 3 P lagi yaitu people, physical 

evidence, dan proces. Hal ini disebabkan karena sifat jasa yang intangibles, 

inseparability, variability, dan perishability.  

Bauran elemen people sangat perlu dijaga menyangkut semua 

personil/karyawan tentang sikap dan keramahan, sopan santun, ramah, senyum, 

ada perhatian, kesabaran, memiliki pengetahuan yang cukup, ahli, ketepatan, 

penampilan fisik, rapih, aksesoris, penuh kepedulian, dan sebagainya.  
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Menyangkut physical evidence, meliputi fasilitas, sarana parkir, ruang 

tunggu, kebersihan, interior ruangan, warna, perlengkapan, dan sebagainya.  

Sedangkan menyangkut process, meliputi kecepatan dan kemudahan, 

ketepatan, tanggap terhadap keluhan konsumen, menerima saran konsumen, dan 

sebagainya.    

 

2.1.8. Mengelola Kualitas Jasa.  

Salah satu cara utama untuk mendiferensiasikan sebuah perusahaan jasa 

adalah memberikan jasa yang mempunyai kualitas lebih tinggi dari pesaing secara 

konsisten. Kuncinya adalah memenuhi atau melebihi harapan kualitas jasa 

pelanggan sasaran.  

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Kotler (2002:498) membentuk 

model kualitas jasa yang menyoroti syarat-syarat utama untuk memberikan jasa 

berkualitas tinggi, yaitu dengan mengidentifikasi lima kesenjangan yang 

mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa :  

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. 

Manajemen tidak selalu memahami secara tepat apa yang diinginkan 

pelanggan.  

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. 

Manajemen mungkin memahami secara tepat keinginan pelanggan tetapi tidak 

menetapkan suatu set standar kinerja yang spesifik.  

3. Kesenjangan spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Para personil 

mungkin kurang terlatih atau tidak mampu atau tidak mau memenuhi standar.  
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4.  Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Harapan 

konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat para wakil perusahaan 

dan iklan perusahaan.  

5. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Kesenjangan 

ini terjadi bila konsumen memiliki persepsi yang keliru tentang kualitas jasa 

tersebut.   

Kotler dalam Buchari Alma (2004:284), mengungkapkan ada lima faktor 

dominan atau penentu kualitas jasa. Yang disingkat TERRA yaitu :  

1. Berwujud (tangible) : dimensi kualitas jasa berdasarkan penilaian konsumen 

atau pelanggan terhadap penampilan fisik dan wujud nyata dari semua unsur 

nyata yang ada  pada perusahaan seperti : penampilan fasilitas fisik 

(bangunan), peralatan, personil, dan materi komunikasi.  

2. Perhatian (emphaty) : dimensi kualitas jasa yang berkaitan dengan penilaian 

terhadap sikap empati atau kesediaan untuk peduli, dan memberi perhatian 

secara pribadi pada konsumen atau pelanggan. 

3. Daya tanggap (responsiveness): dimensi kualitas jasa berdasarkan penilaian  

konsumen atau pelanggan terhadap ketanggapan dan kecepatan dalam 

membantu dan memberikan pelayanan jasa .  

4. Keandalan (reliability) : dimensi kualitas jasa berdasarkan penilaian 

konsumen atau pelanggan  yang berkaitan dengan kemampuan atau keandalan 

untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya serta 

menjadi nilai lebih dibanding perusahaan lain.  

5. Kepastian (assurance) : dimensi kualitas jasa yang berkaitan dengan penilaian 

terhadap pengetahuan, kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk 
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menimbulkan kepercayaan dan keyakinan terhadap pelanggan atau konsumen 

.  

2.1.9. Konsep Service Quality (servqual) .  

Jasa bersifat intangible dan lebih menekankan proses yang dialami 

pelanggan secara subyektif, dimana aktivitas produksi dan komunikasi 

berlangsung pada saat yang bersamaan. Pada prinsipnya, definisi kualitas jasa 

berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta 

ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan 

(Tjiptono,2006:263). Untuk itu, perlu adanya identifikasi-identifikasi terhadap 

komponen-komponen kualitas jasa, yang diperoleh dari apa saja harapan dan 

kenyataan yang dipersepsikan oleh pelanggan. Dari komponen-komponen 

tersebut, kemudian dapat dikelompokkan menjadi beberapa variabel yang penting. 

Dari berbagai pemikiran para ahli, model kualitas jasa yang populer dan hingga 

kini banyak dijadikan acuan dalam risetpemasaran adalah model servqual yang 

dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Tjiptono, 2006:263).  

Model servqual meliputi analisis terhadap lima gap yang berpengaruh 

terhadap kualitas jasa, yaitu :  

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen terhadap 

harapan pelanggan (knowledge gap)  

2. Perbedaan antar persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan kualitas 

jasa.  

3. Perbedaan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. 

4. Perbedaan antara penyampaian kasa dan komunikasi eksternal 

(communications gap)  

5. Kesenjangan antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan.  
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Kesenjangan-kesenjangan tersebut dapat dirangkum dalam model sebagai berikut: 

Gambar 2.1. 

Model Konseptual Servqual 

 

Sumber : Kotler, 2003:456 
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menetapkan kualitas jasa, menyampaikan jasa, dan melakukan komunikasi 

eksternal pada pelanggan. Namun, diantara tahap-tahap tersebut seringkali tidak 

dapat dihindari adanya kesenjangan. Baik antara persepsi manajemen dengan 

harapan pelanggan (gap 1), antara persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas 

jasa (gap 2), anatra spesifikasi kualitas jasa dengan penyampaiannya (gap 3), serta 

antara penyampaian jasa dengan komunikasi yang dilakukan pemasar dengan 

pelanggan (gap 4). Kesenjangan –kesenjangan tersebut kemudian menciptakan 

kesenjangan yang sifatnya pokok, yaitu kesenjangan antara jasa yang diharapkan 

dengan jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan atau konsumen. (gap 5). Dengan 

kata lain, seluruh kesenjangan yang ada akan bermuara pada kesenjangan yang 

harus dijadikan perhatian utama oleh pihak pemasar, yaitu kesenjangan (gap) 

kelima. Hal tersebut berimplikasi pada perlunya pihak perusahaan atau pemasar 

mengidentifikasi komponen yang memungkinkan terjadinya kesenjangan-

kesenjangan (gap) pertama hingga keempat. Lomponen-komponen yang 

menyebabkan terjadinya kesenjangan harus sedapat mungkin diminimalisasi.  

 

2.2. Perilaku Konsumen  

2.2.1. Definisi Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen merupakan bidang ilmu yang menarik. Aspek yang 

paling menarik dalam perilaku konsumen ini adalah banyaknya contoh yang 

beraneka ragam yang akan dihadapi. Pandangan orang terhadap sampul majalah 

misalnya, akan berbeda-beda pada tiap-tiap segmen yang berbeda pula. Sampul 

Tabloid ”Hai” misalnya akan dianggap menarik dan keren oleh para remaja, tapi 

akan dianggap norak dan mencolok oleh para orang tua. Contoh sederhana 

tersebut menggambarkan tentang betapa pentingnya kajian tentang perilaku 
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konsumen ini, jika perusahaan atau pemasar ingin melakukan segmentasi pasar 

terhadap produk yang dihasilkannya. 

Jhon C. Mowen dan Michael Minor (2002:6) memberikan pengertian 

”bahwa perilaku konsumen adalah sebagai studi tentang unit pembelian (buying 

unit) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan 

pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide.” definisi yang sederhana 

mengandung sejumlah unsur-unsur penting tahap perilaku konsumen, yakni :  

 Proses pertukaran (exchange process). Konsep ini merupakan unsur yang 

paling mendasar dalam perilaku konsumen. Seorang konsumen tidak akan 

dapat mengelak dari proses ini, dimana segala sumber daya ditransfer diantara 

kedua belah pihak.  

 Unit pembelian (buying unit). Istilah ini digunakan dari pada istilah konsumen 

karena pembelian dilakukan oleh kelompok maupun individu.  

 Tahap perolehan (acquisition phase). Pada tahap ini dianalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi pilihan produk dan jasa. Salah satu faktor yang berkaitan 

dengan pencarian dan penyeleksian barang atau jasa adalah simbolisme 

produk (product simbolism) yaitu orang biasanya ingin mencari sebuah 

produk untuk mengekspresikan diri mereka kepada orang lain tentang ide-ide 

tertentu dan arti diri mereka. 

 Tahap konsumsi (consumption phase). Pada tahap ini dianalisis mengenai 

bagaimana sebenarnya kosumen menggunakan barang atau jasa dan juga 

pengalaman mereka pada saat menggunakan produk tersebut.   

 Tahap disposisi (disposition phase) mengacu pada apa yang  dilakukan 

seorang konsumen ketika mereka telah selesai menggunakan produk tersebut. 
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Hal ini juga menunjukkan tingkat kepuasan konsumen setelah melakukan 

pembelian barang atau jasa.   

Pengertian yang serupa tentang perilaku konsumen juga disampaikan oleh 

James F. Engel. Menurut James F. Engel. (1994:3) ”perilaku konsumen adalah 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

menyusuli tindakan tersebut.” 

Dari dua pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku 

kosumen adalah suatu proses, dan pembelian hanyalah satu tahap. Ada banyak 

pengaruh yang mendasari, berjajar dari motivasi internal hingga pengaruh sosial 

dari berbagai jenis. Namun motivasi dan perilaku dapat dimengerti, walaupun 

secara tidak sempurna melalui penelitian. Prediksi yang sempurna tidak pernah 

mungkin dilakukan, tetapi usaha yang didesain dan digunakan dengan tepat dapat 

menurunkan resiko kegagalan pemasaran secara berarti.  

Assael dalam Philp Kotler (2004:203) membedakan empat jenis perilaku 

pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat 

diferensiasi merek.  

a. Perilaku pembelian yang rumit. Perilaku pembelian yang rumit terdiri dari 

proses tiga langkah. Pertama, pembeli mengembangkan keyakinan tentang 

produk tersebut. Kedua, ia membangun pendirian tentang produk tersebut. 

Ketiga, ia membuat pilihan pembelian yang cermat.  

b. Perilaku pembelian pengurang.. Dalam hal ini komunikasi pemasar haruslah 

mengarah untuk menyediakan kepercayaan dan evaluasi yang akan membantu 

konsumen tersebut merasa puas akan pilihan mereknya.  
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c. Perilaku pembelian karena kebiasaan. Banyak produk dibeli dibawah kondisi 

tingkat keterlibatan yang rendah dan tidak terdapat perbedaan yang jelas 

antara merek –merek yang ada. Dan bila terdapat perbedaan-perbedaan yang 

jelas antar merek, dan mereka tetap membeli produk yang sama, hal ini timbul 

karena kebiaan dan bukan karena kesetiaan terhadap merek. 

d. Perilaku pembelian yang mencari variasi. Dalam situasi ini konsumen sering 

melakukan perpindahan merek. Konsumen, mengambil merek lain mungkin 

karena bosan atau ingin mencari rasa yang berbeda.  

 

2.2.2. Model Perilaku Konsumen  

Menganalisa atau mempelajari perilaku konsumen adalah sesuatu yang 

sangat kompleks, terutama karena banyaknya variabel yang mempengaruhinya 

dan kecenderungan untuk saling berinteraksi. Model perilaku konsumen 

dikembangkan sebagai usaha untuk mempermudahkannya.  

Sebuah model adalah sebuah penyederhanaan gambaran dari kenyataan. 

Penyederhanaan ini melalui pengaturan-pengaturan aspek-aspek dari kenyataan 

dan hanya terdiri dari aspek-aspek dimana pembuat model tertarik.  

Model dikembangkan untuk berbagai macam tujuan, tetapi tujuan utama 

dari pengembangan model perilaku konsumen adalah :  

a. Membantu kita mengembangkan teori yang mengarahkan penelitian perilaku 

konsumen.  

b. Sebagai bahan dasar untuk terus mempelajari pengetahuan yang terus 

berkembang tentang perilaku konsumen.  
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Keduanya (tujuan utama pengembangan model perilaku konsumen) 

membantu kita untuk berfikir sistematis dan logis tentang konsumen, yaitu dengan 

tahap-tahap :  

1. Identifikasi variabel-variabel yang relevan.  

2. Menunjukkan karakteristik masing-masing. 

3. Menganalisa hubungan diantara variabel-variabel tersebut, yaitu bahwa 

mereka saling mempengaruhi satu sama lain.   

Banyak model perilaku konsumen yang dikemukakan oleh para ahli 

pemasaran, penelitian ini mengacu pada salah satu model perilaku konsumen yang 

dikemukakan oleh Philip Kotler (2004:183) yaitu sebagai berikut : 

Gambar 2.2. 

Model Perilaku Konsumen 

 

Sumber : Kotler, 2004:183 
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Titik tolak memahami pembeli adalah model rangsangan pemasaran dan 

lingkungan yang masuk dalam kesadaran pembeli. Karakteristik dan proses 

pembelian keputusan pembeli menghasilkan keputusan pembelian tertentu. Tugas 

manajer adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran pembelian antara 

datangnya dorongan dan keputusan pembelian.   

 

2.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Memahami karakteristik suatu konsumen sangat perlu dilakukan oleh 

pemasar guna pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk yang akan 

memuaskan kebutuhan konsumen.  

Dalam Kotler (2004:183), terdapat faktor utama yang mempengaruhi 

perilaku konsumen, adalah sebagai berikut :  

a. Faktor Budaya  

Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap 

perilaku. Peran budaya, sub-budaya, dan kelas sosial pembeli sangatlah penting. 

Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang peling mendasar. Setiap 

budaya terdiri dari sub-sub budaya yang lebih kecil yang memberikan lebih 

banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya. Sedangkan kelas adalah 

pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara 

hierarki dan memiliki anggota dengan nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa.  

b. Faktor Sosial 

Sebagai tambahan faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. 

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua yang memiliki pengaruh langsung 

(tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 
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Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan 

kelompok keanggotaan. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat, dan ia telah menjadi obyek penelitian yang 

ekstensif. Posisi seseorang dalam tiap-tiap kelompok dapat didefinisikan dalam 

peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh 

seseorang, dan setiap peran memiliki status.  

c. Faktor Pribadi  

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut adalah usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan 

ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Orang membeli 

barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya, hal inilah yang menyebabkan 

pemasar seringkali memilih kelompok berdasar siklus hidup sebagai pasar 

sasaran. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Keadaan 

ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat dibelanjakan (tingkat penghasilan, 

kestabilan, dan pola waktu), tabungan dan aktiva(prosentase yang lancar/likuid), 

hutang, kemampuanuntuk meminjam, dan sikap atas belanja atau menabung). 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang di dunia yang di ekspresikan 

dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan ”keseluruhan 

diri seseorang” yang berinteraksi dengan lingkungannya.  

Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda yang akan mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Kepribadian dapat diartikan sebagai karakteristik 

psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya.  
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d. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi 

utama yaitu motivasi, persepsi , pengetahuan serta keyakinan, dan pendirian. 

Motif adalah kebutuhan yang cukup mendorong seseorang untuk bertindak. 

Dengan memuaskan kebutuhan yang cukup tersebut, ketegangan akan berkurang. 

Psikolog telah mengembangkan teori-teori tentang manusia, dan yang paling 

terkenal adalah teori Sigmund Freud (kekuatan pskologis riil membentuk perilaku 

manusia sebagian tidak disadari), Maslow (berusaha menjelaskan mengapa orang 

didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tetentu), dan Frederick Heizberg 

(mengembangkan teori motivasi dua faktor yaitu : dissatisfier, faktor yang 

menyebabkan ketidak puasan dan satisfier, faktor yang menyebabkan kepuasan) 

membawa implikasi yang berbeda atas analisa konsumen dan strategi pemasaran.  

Seseorang yang termotivasi siap untuk  bertindak. Bagaimana seseorang 

yang termotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi 

tertentu. Persepsi adalah proses bagaimana seseorang individu memilih, 

mengorganisasi dan menginterpertasikan masukan-masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Pembelajaran meliputi 

perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Melalui 

bertindak dan belajar, orang mendapat kan keyakinan dan sikap. Hal ini kemudian 

mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan (belief) adalah pemikiran 

deskriptif yang dianut seseorang tentang suatu hal.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang telah 

dijelaskan diatas dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 2.1. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Kebudayaan  Sosial  Pribadi  Psikologi  

• Budaya  

• Sub 

Budaya 

• Kelas 

sosial  

• Kelompok2 

referensi 

• Keluarga 

• Peran & status  

*usia dan siklus 

hidup 

*Pekerjaan 

*Situasi ekonomi 

*gaya hidup 

*kepribadian dan 

konsep diri  

*Motivasi 

*Persepsi 

*Proses belajar 

*kepercayaan   dan 

sikap  

PEMBELI 

Sumber : Philip Kotler. 2004. Manajemen Pemasaran Halaman 192  

2.3. Proses Pembelian Jasa.  

Menurut Yazid (2005:45), proses pembelian dapat dipandang sebagai satu 

rangkaian yang terdiri dari lima tahapan, yaitu kesadaran akan adanya kebutuhan, 

pencarian alternatif, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perasaan 

setelah pembelian. Penting utuk diingat adalah bahwa faktor eksternal yang 

mempengaruhi jalannnya proses tersebut. Proses pembelian jasa dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.3. 
Proses Pembelian Jasa 

 
 

Sumber : Yazid, Pemasaran Jasa, 2003 : 45 

Pengaruh - Pengaruh
Kelas Produk Pengaruh Kelompok 

PROSES PEMBELIAN   

UMPAN BALIK 

Pengaruh - Pengaruh
situasional 

Kebutuhan yang 
disadari  

Evaluasi 
Alternatif  

Pencarian 
Alternatif  

Keputusan 
Pembelian  

Perasaan 
setelah 

pembelian  
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2.4. Konsep Kepuasan Pelanggan  

2.4.1. Pengertian Kepuasan Pelanggan  

Persaingan perusahaan yang semakin ketat memaksa perusahaan untuk 

menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan menjadi yang pertama. Hal 

ini tercermin semakin banyaknya perusahaan yang menyertakan komitmennya 

terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misinya, iklan, maupun public 

relation program yang dimilikinya.dewasa ini semakin diyakini kunci untuk 

memnangkan persaingan adalah dengan memberikan nilai dan kepuasan 

pelanggan melalui penyampaian barang dan jasa yang berkualitas. Ada beberapa 

pakar yang memberikan pengertian kepuaan pelanggan.  

Menurut Day dalam Fandy Tjiptono (2002:24), ”kepuasan pelanggan 

sebagai respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dipersepsikan 

antara harapan awal sebleum melakukan pembelian (atau norma kinerja lainnya) 

dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.”  

Selanjutnya Engel dalam Fandy Tjiptono (2002:24)menyatakan bahwa 

”kepuasan pelanggan merupakan evalus=asi purna beli dimana alternative yang 

dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidak puasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan pelanggan.”  

”Beberapa tingkat kepuasan pelanggan dapat dikategorikan menjadi tiga 

yaitu :  

1. Pelanggan akan merasa tidak puas jika kinerja aktual lebih kecil atau lebih 

buruk daripada harapan pelanggan.  

2. Pelanggan akan merasa puas jika yang terjadi kinerja aktual sama dengan 

yang diharapkan. 
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3. Pelanggan akan merasa sangat puas jika kinerja aktual lebih besar atau 

melebihi dari apa yang diharapkan. ” (Kotler, 2002) 

Dari berbagai definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada 

dasarnya pelanggan menilai kepusan atau ketidakpuasan terhadap suatu jasa 

dengan membandingkan kinerja yang diterima dengan yang diharapkan oleh 

pelanggan sebelumnya. Seituasi ketidakpuasan terjadi setelah pelanggan 

menggunkan atau mengalami jasa yang dibeli dan merasakan bahwa kinerja 

produk ternyata tidak memenuhi harapan pelanggan. Ketidakpuasan dapat 

menimbulkan sikap negatife terhadap merek atau produk dan juga berbagai 

komplain lainnya. Karena pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan 

seseorang atau perusahaan, maka hanya pelangganlah yang dapat menentukan 

kualitas seperti apa dan bagaimana kebutuhanya. Hal inilah yang menyebabkan 

munculnya slogan ”kualitas dimulai dari pelanggan”.  

Theodore Levvit dalam Fandy Tjiptono (2002:19) menyatakan bahwa 

kepuasan nanti setelah penggunaan jarang sekali dapat sama persis seperti yang 

telah dijanjikan. Hal ini tergantung karakteristik, tingkat kewujudan produk, jenis 

promosi, harga, serta perbedaan pada apa yang diharapkan oleh pelanggan untuk 

diperolehnya ketika membeli.  
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Gambar 2.4. 

Konsep Kepuasan Pelanggan  

 

Sumber: Fandy Tjiptono (2002:25).  Strategi Pemasaran Manajemen,  Andi 

Offset,  yogyakarta.  

 

2.4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pelanggan. 

Variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan tidak lain 

adalah hal-hal yang menjadi penentu nilai tambah bagi pelanggan. Penentu nilai 

tambah bagi pelanggan adalah meliputi jumlah nilai bagi pelanggan (nilai produk, 

nilai pelayanan, nilai personil, nilai citra) dan jumlah biaya pelanggan (biaya 

moneter, waktu, tenaga, dan pikiran). Setiap pelanggan selalu ingin mendapatkan 

suatu nilai tertinggi, pelanggan membentuk suatu harapan nilai dan kemudian 

bertindak atas dasar harapan itu. Sesudahnya, pelanggan akan mengetahui apakah 

penawaran benar-benar memenuhi harapan nilainya, dimana hal ini akan sangat 

berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Sistematika penentu nilai tambah bagi 

pelanggan tersebut dijelaskan pada gambar berikut ini :  

 

Tujuan Perusahaan 

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan  

Jasa

Nilai jasa bagi 
pelanggan 

Kebutuhan dan 
keinginan pelanggan 

Harapan pelanggan 
terhadap jasa  
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Gambar 2.5. 

Penentu Nilai Tambah Bagi Pelanggan 

 

Sumber : Philip Kotler (2004:41), Marketing Management , Edisi Milenium, PT. 

Prentice hall indonesia, jakarta. 

Ada beberapa penyebab utama tidak terpenuhinya harapan pelanggan 

terhadap jasa. Mudie, Peter, dan Angela Cottam dalam Fandy Tjiptono (2006: 

350) memperlihatkannya sebagai berikut :  

 

Gambar 2.6. 

Penyebab Utama Tidak Terpenuhinya Harapan Pelanggan  

 

Sumber : Fandy Tjiptono (2006), Pemasaran Jasa, Penerbit bayu media.  
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dari mulut ke mulut  

Harapan 
tidak 

terpenuhi
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2.4.3. Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan.  

Mudie dan Cottam dalam Fandy Tjiptono (2002:40) menyatakan bahwa 

kepusan pelanggan total tidak mungkin tercapai, sekalipun hanya untuk sementara 

waktu. Untuk itu perlu diupayakan perbaikan dan penyempurnaan kepuasan yang 

dapat dirangkum dalam beberapa strategi. “strategi tersebut antara lain “ :  

1. Strategi Relationship Marketing  

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antar penyedia jasa dan pelanggan 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin 

suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus menerus, sehingga 

diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan (repeat business).  

2. Strategi Superior Customer Service. 

Perusahaan berusaha menawarkan pelayanan yang lebih unggul daripada 

pesaing. Dalam strategi dibutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya 

manusia, dan usaha yang gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan  yang  

superior. Oleh karena itu seringkali perusahaan menawarkan customer service  

yang lebih baik akan membebankan harga yang lebih tinggi, dari produk-

produknya. Akan tetapi biasanya perusahaan mendapatkan manfaat besar dari 

pelayanan yang baik tersebut, yaitu berupa tingkat pertumbuhan yang cepat dan 

besarnya laba yang diperoleh.    

3. Strategi unconditional guarantees (Extra ordinary guarantees).  

Perusahaan mengembangkan pelayanan tambahan terhadap layanan 

pokoknya, misalnya dengan merancang garansi tertentu atau memberikan layanan 

purna jual yang lebih baik. Garansi atau jaminan istimewa ini dirancang untuk 
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meringankan kerugian pelayanan, dalam hal ini pelanggan tidak puas dengan 

suatu produk atau jasa yang telah dibayarnya.  

4. Strategi penanganan keluhan yang efektif.  

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah 

seseorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas.  

 

2.4.4. Pengukuran Kepuasan Pelanggan. 

Didalam dunia usaha, terutama bidang jasa ada beberapa metode atau cara 

yang sering dipakai oleh perusahaan guna melihat atau mengukur seberapa puas 

pelanggan atau konsumen mereka. Menurut Koter dalam Fandy Tjiptono 

(2006:366):  

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Perusahaan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya 

untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan melalui media berupa 

kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, website, dan 

lain-lain. 

2. Survei Kepuasan Pelanggan  

      Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap pelanggan tersebut dan pada umumnya survei dilakukan 

melalui pos, e-mail, maupun wawancara langsung. 

3. Ghost Shopping 

Perusahaan memperkerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk berperan 

sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan pesaing. Ghost Shoppers tersebut 
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diminta melaporkan berbagai temuan penting berdasarkan pengalamannya 

mengenai kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dibandingkan para pesaing. 

4. Lost Customer Analysis    

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli 

atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi 

dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan selanjutnya. 

 

2.5. Taman Kanak – Kanak ( TK ) 

 Definisi taman kanak-kanak menurut Depdikbud adalah suatu lembaga 

pendidikan formal  yang pertama setelah pendidikan keluarga (di rumah) dan 

merupakan jembatan antara rumah dengan masyarakat yang lebih luas yaitu  

sekolah dasar beserta lingkungannya. Berdasarkan keputusan Mendikbud RI 

Nomor 0486/U/1992 Bab 1 pasal 2 dinyatakan bahwa taman kanak-kanak adalah 

wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

anak-anak didik sesuai sifa-sifat alami anak. Taman kanak-kanak adalah jenjang 

pendidikan pra sekolah yang bertujuan meletakan dasar pendidikan paling awal 

bagi anak pada usia 4-6 tahun dengan lama pendidikan antara 1-2 tahun. 

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Bab1 Pasal 1 Ayat 

2 menyatakan bahwa taman kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan 

prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun 

sampai memasuki pendidikan dasar, dengan memakai kurukulum yang disebut 

Program Kegiatan Belajar (PKB). Sebutan taman secara harfiah pada taman 

kanak-kanak adalah arti tempat yang nyaman untuk bermain, dalam pengertian 

prilaku guru, penataan sarana prasarana, dan program kegiatan belajar harus 

menciptakan suasana yang nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 
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Taman kanak-kanak merupakan suatu bentuk pendidikan pra sekolah dengan 

tujuan untuk mengembangkan kepribadian dan mempersiapkan anak dalam 

menempuh pendidikan dasar. Anak didik taman kanak-kanak adalah anak usia 4-6 

tahun, sedangkan lama pendidikan di taman kanak-kanak adalah satu atau dua 

tahun, dan tidak ada istilah naik atau tinggal kelas (Depdikbud, 1999). 

   Menurut dr. Fatimah Haniman pada usia 4-6 tahun ditinjau dari aspek 

psikosial, rasa ingin tahu yang merupakan dasar bagi tumbuhnya rasa inisiatif 

pada anak, berkembang dengan pesat. Rasa inisiatif ini akan berkembang bila 

lingkungan memberi kesempatan yang cukup untuk bergerak dan bermain, serta 

selalu menjawab setiap pertanyaan anak disesuaikan dengan daya pikir anak. 

Lingkungan diharapkan dapat meningkatkan rasa  inisiatif dan rasa ingin tahu 

anak dengan memberikan stimulus serta alat permainan edukatif.  

 Pada umumnya anak usia 4-6 tahun mempunyai rasa ingin tahu dan 

inisiatif yang besar, meunujukan minat yang lebih besar terhadap lingkungan dan 

lebih aktif dalam proses sosialisasi. Pada usia 5 tahun perbedaan kepribadian dan 

ciri khas kepribadian mereka terbentuk dan berkembang sampai dewasa 

(Depdikbud, 1999). 

 Guna mendukung kegiatan belajar mengajar, dibutuhkan suatu rencana 

dan pengorganisasian isi dan bahan pembelajaran. Untuk itu Depdikbud telah 

menetapkan Program Kegiatan Belajar taman kanak-kanak dan program ini 

dilaksanakan dalam rangka pembentukan prilaku melalui kegiatan sehari-hari 

yang  meliputi moral pancasila, agama, disiplin, perasaan, kemampuan 

bermasyarakat, berbahasa, daya pikir, daya cipta, dan kemampuan jasmani. 

Metode belajar mengajar yang digunakan adalah bercerita, becakap-cakap, karya 
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wisata, bermain peran, pemberian tugas, demonstrasi, dan eksperimen. Jadi 

pendidkan taman kanak-kanak bertujuan membantu meletakan dasar ke arah 

perkembangan sikap, prilaku, pengetahuan , ketrampilan dan daya cipta yang 

diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan 

untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Secara lebih rinci tujuan 

Taman Kanak-anak adalah : 

1. Menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan kratifitas . 

2. Menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan bagi anak agar 

mampu mengungkapkan pendapat, pikiran dan tindakannya namun tetap 

dalam batas-batas wajar (apresiatif) 

3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman. 

4. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung terjadinya proses 

sosialisasi. 

5. Menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan pikiran imaginatif 

bagi anak. 

2.6. Pemilihan Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) yang baik.  

Di dalam peraturan pemerintah No 27 th 1990 menyatakan bahwa, 

penanaman dasar-dasar kepada anak pada usia 4 tahun sampai 6 tahun ini akan 

sangat efektif, apabila anak seusia ini dimasukkan pada pendidikan prasekolah 

yaitu taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak (TK) didirikan sebagai usaha 

mengembangkan seluruh segi kepribadian anak dalam rangka menjembatani 

pendidikan dalam keluarga ke pendidikan sekolah. TK merupakan salah satu 

bentuk pendidikan prasekolah yang ada di jalur pendidikan sekolah. Pendidikan 

pra sekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
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jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki 

pendidikan dasar (www. Virtuallibrary.Unmer.ac.id.) 

Orang tua bersikap selektif dalam memilih sekolah TK dan kelompok 

bermain yang sesuai untuk putra-putrinya. Dalam www.duniaibu.org ada 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh para orang tua/wali murid dalam 

memilih taman kanak-kanak (TK) : 

1. Agama, hal ini penting karena pelajaran agama sudah diperkenalkan kepada 

anak dari sejak dalam kandungan dan utamanya ketika anak telah lahir ke 

dunia.  

2. Lokasi, dekat dengan rumah untuk mempermudah akses penjemputan anak. 

Jika terpaksa memilih sekolah yang letaknya jauh dari rumah, penggunaan bis 

sekolah atau layanan antar jemput dapat dipertimbangkan. Bis atau layanan 

antar jemput sekolah dapat melatih anak untuk mandiri dan bersosialisasi 

dengan teman-teman yang berada dalam kendaraan.  

3. Kompetensi guru yang memadai dan kurikulum yang tidak mematikan 

kreativitas anak. 

4. Biaya, yang terjangkau namun dengan kualitas jasa pendidikan yang 

memadai. 

Disamping itu orang tua/wali murid didalam memilih sekolah sangat 

memperhatikan pelayanan personal yang dapat dirasakan secara langsung oleh 

wali murid itu sendiri. 

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa dalam memilih taman kanak-

kanak (TK), perlu dipertimbangkan unsur nilai pelanggan yang akan didapatkan 

dan dirasakan wali murid secara langsung, yang merupakan fungsi dari biaya 

pelanggan total dan manfaat yang diperoleh.  
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Taman Kanak-Kanak Al-Ya’lu 
Malang

Dimensi Kualitas Pelayanan (X) terdiri 
dari: 

• Bukti Fisik / Tangibles (X1) 
• Keandalan / Reliability (X2) 
• Daya Tanggap / Responsiveness (X3) 
• Jaminan / Assurance (X4) 
• Empati / Empathy (X5)

Kepuasan Konsumen (Y) 

Analisa Kuantitatif 
1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
2. Uji Asumsi Klasik 

• Uji Normalitas 
• Uji Linearitas 
• Uji Heterokesdastisitas 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 
4. Uji Hipotesis 

• Uji F  
• Uji t 

 

Analisa 
Kualitatif 

Hasil 

Landasan 
Teori

2.7. Kerangka Berfikir 

Dari pengkajian secara teoritis mengeni pengaruh dimensi kualitas jasa 

terhadap kepuasan konsumen, maka dapat disusun model konsep sebagai berikut :  

Gambar 2.7 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah 2009 
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Bukti Fisik (X1)

Keandalan (X2)

Daya Tanggap (X3)

Jaminan (X4)

Empati (X5)

 

Kepuasan Konsumen (Y) 

2.8. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-akta 

empiris yang diperoleh dari hasil analisis data. Berdasarkan kerangka pikir dan 

teori-teori yang telah dikemukakan, hipotesis yang dapat dibuat adalah :  

Gambar 2.8. 

Model Hipotesis 

 

 

           Dimensi Kualitas Jasa (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

     : Berpengaruh secara simultan 

     : Berpengaruh secara parsial 

     : Pengaruh Dominan  
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dibentuk beberapa hipotesis, yaitu :  

1. Diduga secara simultan, dimensi kualitas jasa yaitu bukti fisik (tangibles), 

keandalan (reliability),  daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) 

dan empati (empathy) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 

taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang.  

2. Diduga secara parsial,  dimensi kualitas jasa yaitu bukti fisik (tangibles), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) 

dan empati (empathy) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 

taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang.  

3. Diduga dimensi kualitas jasa empati (empathy) mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepuasan konsumen taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris (explanation research). 

Penelitian eksplanatoris sebagaimana dikemukakan oleh David Kleine dalam 

Sugiyono (2005:11) adalah “penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan 

kedudukan variabel –variabel yang diteliti serta hubungan antar variabel, dan 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.” 

 

3.2. Populasi dan Ukuran Sampel  

Dalam suatu penelitian tentunya tidak terlepas dari obyek sasaran 

penelitian yang biasa disebut populasi. Menurut Sugiyono (2005:90) “populasi 

adalah wilayah generaliasasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.  

 Populasi penelitian ini adalah seluruh wali murid siswa taman kanak-

kanak  (TK) Al-Ya’lu jenjang Tk A dan Tk B. Dengan pertimbangan dapat 

memperoleh hasil yang maksimal, menyeluruh dan mendalam. Populasi dalam 

penelitian ini adalah berjumlah 92 orang pada tahun 2009. 

 Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah simple random 

sampling yaitu salah satu teknik probability sampling dengan cara melakukan 

pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap 

elemen populasi untuk dijadikan sampel (Mudrajad,2003: 112). 
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 Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus Slovin (Umar,1997), 

yaitu :  

n =  
21 Ne

N
+

 

Dimana :  

n = Ukuran Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Prosentase kelonggaran ketidaktelitian yang ditoleransi.  

 

n =  2)1.0(921
92

+  

   =  
92.1

92

 

   =   47.91 

 

 Berdasarkan rumus diatas, dengan kelonggaran ketidaktelitian sebesar 

10% diketahui jumlah sampel 47,91 yang dibulatkan menjadi 48 orang. 

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sampel sebanyak 61 orang. 

Berdasarkan pendapat Gay & Diehl dalam Mudrajad (2003:111) untuk studi 

korelasional, dibutuhkan minimal 30 sampel untuk menguji ada tidaknya suatu 

hubungan. Oleh karena itu, diambil sampel sejumlah 61 orang karena penulis 

menganggap sudah melewati batas minimal yang dibutuhkan.  
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3.3. Pengumpulan Data 

3.3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan, taman kanak-kanak (TK) Al-

Ya’lu beralamat di JL. Teluk Mandar 55 Arjosari Kota Malang, Jawa Timur. Hal 

ini sesuai dengan tujuan utama penelitian yaitu menganalisis pengaruh dimensi 

kualitas jasa terhadap kepuasan orang tua/wali murid taman kanak-kanak (TK) 

Al-Ya’lu Malang.  

 

3.3.2. Sumber Data 

Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari :  

a. Data Primer  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:83), ”data primer atau data pokok 

adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri 

oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian digambarkan tersebut 

berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi”. Dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari wali murid siswa taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data  yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Mudrajad,2003:127) seperti data yang berasal dari dalam organisasi, dalam hal 

ini adalah data mengenai gambaran umum perusahaan, strukutur oganisasi, dan 

lain sebagainya.  
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3.3.3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui :  

a. Teknik  wawancara  

Yaitu suatu teknik untuk memperoleh data yang diinginkan dengan jalan 

melakukan tanya jawab dengan responden, dalam hal ini adalah wawancara 

secara langsung dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid siswa TK Al-

Ya’lu. Data yang diperoleh dari wawancara ini antara lain: mengetahui 

gambaran umum perusahaan dan data lain yang diperlukan.  

b. Teknik Kuesioner  

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan 

secara tertulis terhadap responden dengan maksud agar orang yang 

mendapatkan kuisioner bersedia memberikan respon sesuai dengan 

permintaan peneliti.  

c. Studi Pustaka  

Dengan memanfaatkan literatur-literatur atau sumber-sumber lain yang telah 

diolah guna memperdalam pembahasan.  

d. Teknik Observasi  

Observasi atau pengamatan ini merupakan kegiatan untuk mencari data 

dengan jalan mengamati secara langsung bebrapa aktivitas yang terjadi pada 

obyek yang diteliti. Observasi ini dilakukan sebagai pendukung dari kegiatan 

interview yang dilakukan sebelumnya.  
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3.4 Variabel Penelitian   

Variabel Penelitian merupakan suatu sub-sub variabel dari sekelompok 

obyek yang diteliti, dimana variabel mempunyai variasi antar satu dengan yang 

lainnya dalam kelompok tersebut. Adapun jenis dari variabel penelitian adalah 

sebagai berikut :  

1. Variabel Bebas (Independent Variable)  

Adalah suatu variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti, yang 

keragamannya sebagai akibat dari campur tangan peneliti atau merupakan suatu 

kondisi yang ingin diselidiki, diteliti, atau dikaji dan mempengaruhi variabel 

tergantung (Suharsimi arikunto, 2006:119). Dalam hal ini yang menjadi variabel 

bebas adalah : bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), 

dan empati (X5).  

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Adalah suatu variabel yang menjadi pusat perhatian penulis, yang 

keragamannya ditentukan, tergantung, atau dipengaruhi oleh variabel lainnya 

(Suharsimi Arikunto, 2006:119). Dalam hal ini, yang menjadi variabel terikat 

adalah kepuasan wali murid sebagai variabel Y1  
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3.4.1 Definisi Operasional Variabel  

 Variabel-variabel bebas dan sub-sub variabelnya adalah sebagai berikut :  

 Tabel 3.1 

Konsep Variabel Indikator Item 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensi 

Kualitas 

Jasa 

( X ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
X1 

(Bukti Fisik)

 
Penilaian terhadap 
penampilan fisik dan wujud 
nyata 

 
x1.1  Memiliki bangunan

gedung yang indah
x1.2  Fasilitas fisik 

yang memadai 
x1.3  Fasilitas kelas 

yang memadai 
x1.4  Penampilan guru 

yang menarik 
 

 
X2 

(Keandalan) 

 
Penlaian berkaitan dengan 
kemampuan atau keandalan 
dalam melaksanakan jasa 
yang dijanjikan/ditawarkan. 

 
x2.1   Memberikan 

kurikulum 
pelajaran yang 
berstandar 
Internasional 

x2.2   Menyediakan 
informasi 
mengenai 
kegiatan-
kegiatan siswa 
dan program 
sekolah. 

x2.3   Menyediakan 
layanan sesuai 
dengan waktu 
yang dijanjian. 

x2.4  Telah mewadahi 
pengembangan 
bakat siswa. 

x2.5   Memberikan 
kemudahan 
pengurusan 
administrasi 
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Dimensi 

Kualitas 

Jasa 

( X ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X3 

(Daya 
Tanggap) 

 
Penilain terhadap kecepatan 
tanggapan dalam membantu 
dan memberikan pelayanan 
jasa. 

 
x3.1   Guru dan 

karyawan cepat 
tanggap terhadap 
kebutuhan wali 
murid 

x3.2   Guru selalu siap 
membatu dalam 
memecahkan 
masalah yang 
dihadapi siswa. 

x3.3   Kebutuhan 
diproses dengan 
cepat. 

x3.4   Guru/karyawan 
memiliki reaksi 
cepat dalam 
menghadapi 
masalah yang 
terjadi tiba-tiba 
pada siswa. 

 
 

X4 
(Jaminan) 

 
Penilaian terhadap 
pengetahuan, kesopanan 
guru dan kemampuan 
mereka untuk menimbulkan 
kepercayaan dan keyakinan. 

 
x4.1  Guru dan 

karyawan 
bersikap sopan 
dalam melayani 

x4.2  Guru memiliki 
pengetahuan yang 
memadai 
mengenai segala 
sesuatu yang 
berkaitan dengan 
pendidikan TK 

x4.3  Guru dan 
karyawan dapat 
memberikan rasa 
aman kepada 
siswa disekolah 

x4.4  Kepercayaan 
terhadap 
kemampuan dan 
pengetahuan guru 
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X5 

(Empati) 

 
Penilaian terhadap sikap 
empati atau kesediaan untuk 
peduli dan memberi 
perhatian secara pribadi. 

 
x5.1  Guru sangat 

mudah ditemui 
untuk berdiskusi 
atau konsultasi 
sewaktu-waktu 
mengenai 
perkembangan 
akademik 
maupun 
kejiwaan siswa. 

x5.2  Guru dan kepala 
sekolah bersedia 
mendengarkan 
sumbang saran  

x5.3  Guru dan 
karyawan telah 
memberikan 
perhatian 
individual 
kepada anda. 

x5.4  Guru  
mengutamakan 
kepentingan 
anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kepuasan 

Konsumen 

( Y )  

 
Y1 

Konsumen 

 
Kepuasan wali murid 

 
y1   Merasa puas akan 

pelayanan yang 
diberikan pihak 
TK 
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3.4.2. Skala Pengukuran  

Menurut Riduwan (2003:6), ”maksud dari skala pengukuran ini untuk 

mengklasifikasi variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam 

menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya”. 

Kemudian agar jawaban responden dapat diukur maka jawaban responden 

diberi skor. Pemberian skor ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan 

pada penelitian dengan pertimbangan mudah untuk disusun, mudah 

administrasinya dan responden mudah memahaminya.  

Untuk mengukur tingkat kualitas jasa yang dirasakan oleh responden pada 

variabel bebas, dan untuk mengukur tingkat kepuasan (Y1) yang dirasakan oleh 

responden terhadap keseluuhan pelayanan jasa maka digunakan skala Likert 

sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran Konsumen 

Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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3.5 Uji Instrumen Kualitas Data  

3.5.1. Uji Validitas  

Menurut Sugiyono (2005:137) ”suatu instrumen dikatakan valid apabila 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur”. Pengujian instrumen penelitian adalah valid dimana nilai korelasinya (r) 

lebih besar dari 0,3 dan koefisien keandalannya / reliable-nya (Cronbach’s Alpha) 

lebih besar dari 0,6 (Sugiyono 2005:143). Rumus untuk uji validitas (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 275 ) adalah sebagai berikut:  

  rxy  = 

( ) ( )∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
2222 yyXnxxn

yxxyn
 

Keterangan : 

r : Koefisien relasi  

n : Banyaknya responden  

x : Skor item x 

y : Skor item y 

 

 

3.5.2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang meunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Instrumen yang baik tidak akan tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga, sehingga berapa kalipun diambil, hasilnya akan tetap sama. Untuk 

menguji digunakan Cronbach’s Alpha dengan rumus (Suharsimi Arikunto, 2006): 
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r11  = ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

2
1

2

1
1 σ

σ b

k
k

 

Keterangan  : 

r 11    : realibilitas instrumen   

k  : banyaknya butir pertanyyan atau banyaknya soal  

2
bσ   : jumlah varians butir  

2
1σ   : varian total  

Pengujian instrument penelitian adalah reliable, dimana korelasinya r lebih 

besar dari 0.3  dan koefisien keandalannya (Cronbach’s Alpha) lebih besar dari 

0,6 (Masrun dalam Sugiyono, 2005:143).  

 

3.6. Analisis Data  

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.  

3.6.1 Uji Asumsi Klasik  

Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (Best 

Linear Unbias Estimator/Blue) dari satu persamaan regresi berganda dengan 

metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan pengujian untuk 

mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik. 

Persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi: 

1. Berdistribusi Normal. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari 

variabel random yang kontinyu (Dajan,1986). Kurva yang menggambarkan 

distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk 

menguji pakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka 

digunakan pengujian kolmogorof smirnov test terhadap residualnya. 
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2. Uji Linearitas . Pada dasarnya uji lineritas digunakan untuk melihat apakah 

spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak, dengan melihat 

standar residual dengan prediksinya 

3. Homoskedastisitas. Artinya,varians variabel independen adalah konstan 

(sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen.  

 

Uji Normalitas Data  

Untuk menguji kenormalan data digunakan kolmogorov-Smirnov dengan 

kaidah keputusan jika signifikansi lebih besar dari α = 0.05 (taraf kesalahan 5%) 

maka dapat dikatakan data tersebut normal.  

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

hetroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji tidak terjadinya 

heteroskedastisitas (varian variable dalam model yang tidak sama/konstan) 

dilakukan dengan melakukan uji gleyser. Rule of thumb yang digunakan adalah 

bila nilai t-hitung > t-tabel, berarti terjadi heteroskedastisitas namun sebaliknya 

apabila nilai t-hitung < t-tabel maka akan terjadi homoskedastisitas  (varian 

variabel independen adalah konstan (sama) untuk setiap nilai tertentu variabel 

independen dan memenuhi persyaratan asumsi klasik). (Imam Ghozali,2001:92) 
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Uji Linearitas  

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris  

sebaiknya berbentuk linear, kuadrat, atau kubik. Model tersebut linear bila gambar 

menunjukkan penyebaran titik disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti 

arah garis diagonal. (Imam Ghozali,2001:95 

 

3.6.2 Analisis  Kuantitatif   

Untuk menguji hipotesisi satu, dua, dan tiga, maka analisis kuantitatif 

yang digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi berganda merupakan 

model statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik ini menggambarkan batapa suatu 

variabel terikat dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas, 

demikian  menurut  Dajan (1991:325). 
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Analisis regresi digunakan sebuah model, yaitu :  

1. Model Pengaruh hubungan dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan 

Gambar 3.1. 

Model Analisa Regresi  

 

Persamaan untuk model analsis regresi yang pertama adalah sebagai berikut : 

Y1 = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan :  

Y1 = Variabel Kepuasan  

b = Koefisien regresi  

X = Variabel bebas (dimensi kualitas jasa) 

e = standar eror (1- R2) 

 
 

 

 

 

 

X1 (Bukti Fisik)

X2 (Keandalan)

X3 (Daya tanggap)

X4 (Jaminan)

X5 (Empati)

Y1 (Kepuasan)
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Uji  F 

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dimensi kualitas jasa secara 

simultan terhadap variabel kepuasan, digunakan uji F. Sudjana (1992) 

merumuskan sebagai berikut :  

F = ( )1/
/

−− knJK
kJK

res

reg
 

Keterangan : 

JKreg  = jumlah kuadrtat regresi  

JKres = jumlah kuadrat residu  

k = banyaknya variabel bebas  

n = banyaknya subyek  

dengan level of significance (α ) = 0,05 

H0 diterima, jika F hitung ≤  F table, atau sig. > α, artinya secara simultan 

dimensi kualitas jasa, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wali murid taman kanak-kanak 

(TK) Al-Ya’lu Malang. 

Ha diterima F hitung > F table, atau Sig.≤  α, nartinya secara simultan dimensi 

kualitas jasa, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty) berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan wali murid taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu 

Malang. 
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Uji t 

Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas jasa secara parsial terhadap 

variabel kepuasan.  

    t = 
i

i

Sb
b

 

Keterangan : 

bi  : koefisien regresi  

Sbi  : standart eror koefisien regresi  

Kriteria pengujian untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas jasa secara 

parsial terhadap variabel kepuasan sebagai berikut : 

Dengan level of significance (α ) = 0,05  

Ho diterima jika, jika t table ≤  t hitung ≤  t table atau Sig.> α artinya secara 

parsial dimensi kualitas jasa, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), 

daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wali murid taman kanak-kanak 

(TK) Al-Ya’lu Malang. 

Ha diterima, jika t hitung > t table atau –t hitung < -t table , atau Sig ≤α , artinya 

secara parsial dimensi kualitas jasa, yaitu  yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati 

(emphaty)  berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan wali murid taman 

kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang. 

Untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) 

dalam mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linier 

berganda dapat dilihat dari koefisien beta (betta coefficient) Sritua Arief (1993:12)  
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Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :  

Jika Beta X5 ≤  beta X1, beta X2, beta X3, beta X4, maka hipotesis ketiga 

yang menyatakan bahwa dimensi empati berpengaruh yang paling dominan 

terhadap kepuasan orang tua/wali murid, tidak terbukti.  

Jika Beta X5 ≥  beta X1, beta X2, beta X3, beta X4 maka hipotesis ketiga 

yang menyatakan bahwa dimensi dimensi empati berpengaruh yang paling 

dominan terhadap kepuasan oarang tua/wali murid, terbukti.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1. Sejarah Berdirinya TK Unggulan Al-Ya’lu   

 Pada tanggal 1 Februari 2003, bertempat di Kelurahan Arjosari, 

Kecamatan Blimbing didirikan sebuah TK dengan nama Al-Ya’lu dibawah 

naungan Yayasan Manunggal Bangsa dengan nomer akte pendirian 

421.8/0963/420.304/2003. Tk Al-Ya’lu berdiri berdasarkan keinginan dan 

pemikiran pengurus Yayasan Manunggal Bangsa yaitu antara lain oleh 

Dr.Bambang Triono MM, Endang Supadminingsih SP,MP, dan beberapa 

pengurus yayasan lainnya yang menginginkan berdirinya sebuah sekolah unggul 

yang berwawasan Internasional di kota Malang. Cikal bakal lembaga ini adalah 

sebuah  TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an). Hal tersebut dilatarbelakangi akan 

kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang berkualitas yang 

mampu memberikan bekal bagi anak didiknya baik secara psikologis, religi, dan 

juga akademik kepada anak didik sebelum melangkah atau meneruskan ke jenjang 

berikutnya. Pada permulaan berdirinya TK Al-Ya’lu baru membuka TK untuk 

kelas A dan B atau yang lebih dikenal dengan TK kelas O kecil dan O besar. 

Beberapa bulan kemudian barulah sekolah membuka program Playgroup (Pra TK) 

untuk anak usia 3-4 tahun. Hal tersebut merupakan wujud  nyata inovasi TK 

Unggulan Al-Ya’lu dan juga suatu bukti akan perhatian pihak sekolah terhadap 

perkembangan anak-anak di Kota Malang. Dalam perkembangannya TK 

Unggulan  Al-Ya’lu berkembang menjadi Lembaga Pendidikan pra sekolah 
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berwawasan Internasional. Sebagai sekolah berwawasan internasional, TK 

Unggulan Al-Ya’lu Malang benar-benar cermat memperhatikan komponen-

komponen pendukung akademiknya. Dilihat dari area sekolah, sekolah dengan 

luas 4.677 m2 dimana ini tergolong sangat luas untuk ukuran TK di Indonesia. Di 

area yang luas itu gedung tempat belajar mengajar dikondisikan sangat 

representatif dengan kebersihan yang selalu terjaga. Memadu di sana beragam 

tanaman hias serta APE (Alat Permainan Edukatif) serta beberapa lapangan oleh 

raga. Mulai kereta luncur, area sepatu roda, basket, footsal, bahkan kolam 

renang,dll. Pada bagian lain, juga dilengkapi koleksi beberapa hewan sebagai 

media belajar. Kelas-kelaspun terlihat sangat bersih dan representatif lengkap 

dengan APE indoornya serta beberapa peralatan IT.  Untuk mendukung iklim 

sekolah yang menawan, TK Unggulan Al-Ya’lu membangun kultur Islam dalam 

kesehariannya untuk mendidik akhlak para anak-anak didik dan meneraplan 

sistem full day school atau sekolah sehari penuh. Pada tahun 2007 TK Unggulan 

Al-Ya’lu mendapatkan akreditasi A yang diberikan oleh badan akreditasi sekolah 

kota Malang yang menandakan bahwa sekolah ini benar-benar unggulan dan 

berkualitas Internasioal di Kota Malang. 

Berikut ini adalah data diri  TK  Unggulan Al-Ya’lu:  

Nama  Lembaga : TK Unggulan Al-Ya’lu  

Alamat   : JL. Teluk Mandar no.55 Arjosari, Malang  

Kecamatan   : Blimbing 

Kabupaten / Kota  : Kota Malang 

Propinsi   : Jawa timur  

Nomor Telepon  : (0341) 417598,  
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Fax   : (0341) 417598 

Kode Pos  : 65126 

Website  : www.al-yaklu.com 

Email   : al-yaklu@telkom.net 

Status    : Swasta  

Nama yayasan  : Yayasan Manunggal Bangsa 

Akte Pendirian  : 421.8/0963/420.304/2003 

 

4.1.2. Visi dan Misi 

 Visi  

Menjadi lembaga pendidikan pra sekolah unggul pada era global 

 Misi 

1. Menjadi lulusan yang berbudi luhur, berwatak pemberai,, mempunyai 

daya kreativitas tinggi dan luwes dalam bergaul 

2. Meningkatkan profesionalisme guru dan staf 

3. Membangun saran prasaran yang reresentatif seacara kuantitas dan 

kualitas. 

4. Memadukan pendidikan keunggulan, kecakapan hidup, kewirausahaan dan 

penguasaan bahasa Internasional 

5. Memperluas mitra pendidikan 

Logo 
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4.1.3. Kurikulum Unggulan TK Al – Ya’lu 

Pembelajaran di TK Unggulan Al-Ya’lu  berpedoman pada Kurikulum 

Dinas Pendidikan denganb pengayaan muatan lokal Al-Ya’lu.  Adapun kurikulum 

yang disusun oleh dinas pendidikan lebih ditekankan kepada kemampuan 

akademik dasar seperti praktek membaca, menulis, menggambar, menyanyi dll. 

Sedangkan kurikulum yang ditetapkan oleh pihak sekolah TK Al-Ya’lu lebih 

ditekankan pada pengayaan materi agama Islam yang terkait dengan aqidah, 

akhlak, ibadah, dan juga sejarah kebudayaan Islam. Profesionalitas guru TK 

Unggulan Al’Ya’lu dituangkan dalam penerapan kurikulum berpola pembelajaran 

terpadu dari seluruh muatan kurikulum dengan pendekatan belajar yang bervariasi 

dipadu kondisi lingkungan sekolah dalam rangka membekali siswa berbagai 

bimbingan belajar dan pengembangan diri. Ini memberi peluang siswa untuk 

berkembang secara optimal sesuai kemampuan belajarnya. Kurikulum yang 

dipadu keunggulan sekolah juga memberi peluang bagi guru untuk lebih kreatif 

memperluas wawasan dan mengembangkan mutu kinerja dan kompetensi 

pembelajarannya. 

Untuk bisa menerapkan semua program di atas, pihak sekolah 

menyediakan sarana penunjang yang bisa dikatakan sangat lengkap seperti 

perpustakaan, APE atau Alat Permainan Edukatif yang dipunyai tak perlu 

diragukan lagi, mulai dari area sepatu roda, kereta luncur, lapangan basket anak, 

hingga kolam renang semuanya ada. Tugas guru di sekolah ini disamping sebagai 

tenaga pengajar yang bertugas untuk mendidik dan membantu anak didik untuk 

dapat menyelesaikan tugas-tugas juga mempunyai tugas lain sebagai konselor 

(bimbingan konseling) yang bersedia untuk menerima keluhan dan juga 
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Kepala Sekolah

Wakil 
Kesiswaan

Wakil 
Administrasi 

Wakil 
Litbang 

Dewan Guru
Divisi 

* Pekerjaan Umum
* Media ( IT ) 
* Kesehatan 
* Administrasi 

membantu permasalahan wali murid seperti konsultasi masalah anak, keluarga, 

maupun agama baik di dalam sekolah ataupun diluar sekolah. Untuk membina 

hubungan yang baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan wali murid, maka 

dibuatkan sebuah wadah yang benama APA ( Al-Ya’lu Parent Asosiation) yang 

merupakan perkumpulan semua wali murid lembaga AL-Ya’lu Malang. 

 

4.1.4. Struktur Organisasi  

Di dalam TK terdapat dua struktur organisasi yaitu  struktur organisasi 

sekolah dan struktur organisasi komite sekolah.  

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi TK Al-Ya’lu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer, 2009 



67 
 

Gambar 4.2 
Struktur Organisasi Komite TK  

Periode 2008/2009 

Ketua Komite

Bendahara Sekretaris

- Humas
- Kesejahteraan
- Pengembangan

 
Sumber: data primer, 2009 

 

4.1.5. Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran yang digunakan dalam TK Unggulan Al – Ya’lu 

adalah : 

A. Cakap-cakap (Tatap Muka) 

B. Studi Audio Visual 

C. Peran (memerankan seorang tokoh dalam suatu pementasan) 

D. Demonstrasi (mempraktekan hal-hal apa yang sudah dipelajari di kelas) 

E. Out bond (rekreasi sambil belajar mengenai lingkungan) 

F. Minat dan bakat (metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

minat dan bakat anak didik) 
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4.1.6. Program Pendidikan  

 TK Unggulan Al-Ya’lu menggunkan metode sistem full day school atau 

sekolah sehari penuh. Dimana bentuk program pendidikannya adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.1 
Program Pendidikan 

TK Unggulan Al-Ya’lu 

Kemampuan Kelas Tk A Kelas Tk B 

I. Akhlaqul 

Karimah 

 

   1. Hafalan doa sehari-hari 

   2. Hafalan surat pendek 

   3. Praktek Ibadah 

   4. Membaca Al-Qur;an 

5. Adap hidup anak sholeh 

 

   1. Hafalan doa sehari-

hari 

   2. Hafalan surat pendek 

   3. Praktek Ibadah 

   4. Membaca Al-Qur;an 

   5. Adap hidup anak 

sholeh 

 

II. Kemampuan 

Bahasa 

 

A.  Indonesia 

1. Membaca 

2. Berekspresi 

 

A. Bahasa Inggris 

1.  Kosa Kata 

 

 

A. Indonesia 

1. Membaca 

2.Menulis  

3.Berekspresi 

B. Bahasa Inggris 

     1.  Kosa kata 

2.  Ekspresi 

 c.  Bahasa Arab 
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       1.  Kosa Kata 

        2. Ekspresi 

III. Kognitif 

 

 

1.  Pengenalan angka  

2.  Sains 

 

 

1. Berhitung 

2. Sains lanjutan 

IV. Pengetahuan 

Umum 

  Lingkungan sekita kita Lingkungan sekitar kita 

(lanjutan) 

V.  Psikomotorik 

 

Senam 

Futsal 

Sepatu roda 

Berenang 

Senam 

Futsal 

Sepatu roda 

Berenang 

VI. Daya Cipta Menempel 

Meronce 

Melipat 

Merakit 

Menempel 

Meronce 

Melipat 

Merakit 

VII. Seni Menyanyi 

Fashion 

Mewarna 

Melukis 

Menyanyi 

Fashion 

Mewarna 

Melukis 
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4.1.6. Target 

A. Target Umum 

a Menciptakan generasi unggul 

b Mampu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya 

c Mampu untuk hidup mandiri (bisa merawat diri sendiri, 

mengerjakan tugas tanpa bantuan teman) 

d Mampu untuk bertanggung jawab 

e Siap untuk memasuki atau menruskan ke jenjang yang lebih tinggi 

f Mampu untuk berkomunikasi dengan baik (dengan teman, guru, 

dan juga orang tua) 

g Mampu untuk mengenal objek, membaca, menulis dan berhitung 

 

B. Target Khusus  

a Berakhlaqul karimah  

b Mengenal dan melekat aqidah islamiah  

c Mampu untuk membaca Al-Qur’an  

d Mampu untuk menghafal surat-surat pendek, dan doa sehari-hari  

e Mampu untuk mempraktekan wudhu dan sholat secara baik dan 

benar  

f Memiliki kecerdasan kognitif, afeksi,dan psikomotorik yang 

seimbang 

4.1.7. Fasilitas  

A. Fasilitas Belajar 

a Buku-buku pengembangan untuk anak didik  

b Perpustakaan  
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c Ruang kelas  

d Ruang audio visual dan lab. komputer  

 

B. Fasilitas Fisik  

a Parkir yang luas  

b Beragam tanaman hias 

c APE ( Alat-alat Permainan Edukatif ) 

d Lapangan Olahraga  

• Lapangan futsal 

• Lapangan Basket 

• Area Sepatu Roda 

• Kereta Luncur 

• Kolam Renang 

e Ruang UKS (unit kesehatan sekolah) 

f Musholla  

g Aula yang luas dan juga tempat tunggu  bagi para orang tua 

(Auditorium) 

 

4.1.8. Lokasi Belajar  

 Saat ini TK Unggulan Al-Ya’lu menempati lokasi belajar di JL. Teluk 

Mandar no.55 Arjosari, Malang 
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4.2  Karakteristik Responden. 

Seluruh responden adalah seluruh wali murid siswa taman kanak-kanak 

(TK) Al-Ya’lu Malang yang masih aktif (belum lulus) dengan pertimbangan 

keakuratan data. Berikut gambaran karakteristik responden berdasarkan usia, jenis 

kelamin, hubungan dengan siswa, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Karakteristik Jumlah Prosentase (%) 

1 < 20 tahun 0 0 

2 21 – 30 tahun 7 11.48 

3 31 – 40 tahun 40 65.58 

4 41 – 50 tahun 11 18.03 

5 > 51 th 3 4.91 

Total 61 100 

Sumber : Data diolah 2009 

 

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa  responden  penelitian dalam hal ini wali 

murid taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang. Mayoritas berada dalam posisi 

usia antara 31-40 th yaitu berjumlah 40 orang (65.58%) hal ini berarti sebagian 

besar wali murid berada dalam tahap kedewasaan atau bisa dikatakan termasuk 

usia yang sudah matang yang cenderung untuk berpikir rasional dan logis sebelum 

mengambil suatu keputusan. Kemudian kelompok umur 41-50 th berjumlah 11 

orang (18,03%), 7 orang (11,1%) adalah wali murid dengan usia 21-30 th, dan 3 

orang (4.91%) berada pada usia >51 th. Sedangkan pada usia < 20 thn tidak ada.  
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Mengacu pada data diatas, bahwa mayoritas wali murid berada dalam 

tahap kematangan yang cenderung berpikir logis dan rasional sebelum mengambil 

keputusan, dalam hal ini adalah memilihkan sekolah bagi si buah hati. maka pihak 

sekolah harus mampu memberikan pelayanan dapat dilihat secara nyata (kasat 

mata) dan dapat dirasakan secara langsung oleh wali murid dan juga siswa 

sehingga wali murid akan bertambah yakin dan percaya bahwa menyekolahkan 

anak mereka di taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang adalah pilihan yang 

tepat dan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak di masa yang akan 

datang.  

Tabel 4.3 

 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Karakteristik Jumlah Prosentase (%) 

1 Pria 22 36,06 

2 Wanita 39 63.94 

Total 61 100 

Sumber :Data diolah 2009 

 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dalam hal ini wali murid 

taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang sebagian besar berjenis kelamin 

wanita sebanyak 39 orang (63,94 %), sedangkan pria sebanyak 22 orang 

(36,06%). 
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Tabel 4.4  

Karakteristik Responden Berdasarkan Hubungan Dengan Siswa 

No Karakteristik Jumlah Prosentase (%) 

1 Ayah 20 32.78 

2 Ibu 36 59.02 

3 Kakek / nenek 3 4.92 

4 Paman / bibi 2 3.28 

Total 61 100 

Sumber : Data diolah 2009 

 

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa sebagian besar responden adalah para ibu 

dari siswa yaitu sebesar 59.02,% (36 orang), kemudian para ayah sebanyak 20 

orang (32.78%), kakek/nenek sebanyak 3 orang (4.92%), dan paman/bibi sebnyak 

2 orang (3.28%) Dari data tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa ibu 

mempunyai peran penting di dalam mengarahkan dan mengambil keputusan 

untuk  pendidikan bagi si buah hati. Seorang ibu cenderung berpikir logis dan 

sangat perhitungan di dalam mengambil keputusan terutama menyangkut 

pendidikan bagi si anak, sehingga ada kecenderungan seorang ibu akan 

memilihkan sekolah yang terbaik bagi si anak.  

Oleh karena itu, pihak sekolah harus mampu meyakinkan wali murid 

terutama ibu bahwasanya sekolah taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang  

adalah sekolah yang tepat untuk anak mereka. Tentunya pihak sekolah harus bisa 

menampilkan secara nyata dan dapat dirasakan keunggulannya, seperti 



75 
 

penampilan fisik sekolah yang bersih dan menarik dan juga daya tanggap yang 

baik dan cepat atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh wali murid.  

Tabel 4.5  

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

No Karakteristik Jumlah Prosentase  (%) 

1 SMP 1 1.63 

2 SMA 8 13.11 

3 Sarjana (S1) 40 65.58 

4 Pasca Sarjana (S2 / S3) 7 11.48 

5 Lainnya 5 8.20 

Total 61 100 

Sumber : Data diolah 2009 

 

Dari tabel 4.5  nampak bahwa sebagian besar responden berpendidikan 

Sarjana (S1) sebanyak 40 orang (65,58 %), kemudian diikuti SMA sebanyak 8 

orang (13.11%), pasca sarjana (S2/S3) sebanyak 7 orang (11.48%), 

berpendidikana lainnya (seperti D3, sekoah program khusus,dll) sebanyak 5 orang 

(8.20%) dan yang paling sedikit yatu berpendidikan SMP yang hanya 1 orang 

(1.63%). Hal tersebut mengindikasikan wali murid taman kanak-kanak (TK) Al-

Ya’lu Malang  tergolong orang yang sangat berpendidikan. Tingkat pendidikan 

yang relatif tinggi, umumnya responden memiliki pengetahuan yang relatif luas. 

Relasi yang cukup luas di lingkungan kerjanya menjadikan responden telah 

mampu melibatkan dirinya secara langsung dalam memilih sekolah yang tepat 

bagi putra-putrinya yang dianggap memiliki kualitas pendidikan yang memadai 
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dengan didasarkan pada berbagai pertimbangan yang relatif kompleks, baik dari 

dirinya sendiri maupun masukan atau saran dari relasi-relasinya.  

Oleh karena itu pihak sekolah harus mampu memberikan edukasi secara 

langsung kepada wali murid ataupun calon wali murid tentang pentingnya untuk 

menyekolahkan anak ke jenjang taman kanak-kanak (TK) guna perkembangan 

psikis dan mental anak di masa yang akan datang dengan bekerjasama dengan 

instansi terkait seperti PEMDA ataupun lembaga sosial lainnya. Dan di dalam 

kesempatan yang bersamaan pihak sekolah bisa mempromosikan sekolah agar 

nantinya menambah keyakinan wali murid untuk menyekolahkan putra-putri 

mereka ke jenjang taman kanak-kanak (TK).   

 Tabel 4.6  

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Karakteristik Jumlah Prosentase  (%) 

1 Pegawai Swasta 18 29.51 

2 Pegawai Negeri Sipil 11 18.03 

3 Wiraswasta 14 22.95 

4 lainnya 18 29.51 

Total 61 100 

Sumber : Data diolah 2009 

 

Dari tabel 4.6 didapatkan data bahwa berdasarkan pekerjaan tidak ada 

responden yang bekerja sebagai pelajar sedangkan yang paling banyak jumlahnya 

adalah sebagai pegawai perusahan swasta dan pekerjaaan lainnya (seperti bekerja 

di BUMN, seorang ahli (profesional), dll) sebanyak 18 orang (29.51 %). 
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Sedangkan yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 14 orang (22.95%) dan 

yang paling sedikit adalah bekerja sebagai PNS seanyak 11 orang (18.03%).   

Hal tersebut mengindikasikan masalah pendanaan atau biaya sekolah 

untuk siswa tidak menjadi persoalan, bisa dikatakan bahwa wali murid memiliki 

kondisi keuangan yang relatif mapan.  

 

Tabel 4.7  

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan / Bulan 

No Karakteristik Jumlah Prosentase  (%) 

1 Rp 1.000.001 – Rp 2.000.000 12 19.68 

2 Rp 2.000.001 – Rp 3.000.000 22 36.06 

3 > Rp 3.000.000 27 44.26 

Total 61 100 

Sumber : Data diolah 2009 

 

Dari tabel 4.7 dapat ditarik kesimpulan bahwa segmen yang dilayani oleh 

pihak sekolah saat ini adalah segmen masyarakat dengan kelas ekonomi 

menengah ke atas, sehingga biaya SPP yang mencapai Rp 600.000,00 perbulan 

dirasakan tidak masalah bagi para wali murid. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan data diatas bahwa mayoritas wali murid berpenghasilan > Rp 3.000.000 

adalah sebanyak 27 orang (44,26 %). Sedangkan berpenghasilan Rp. 2.000.001 – 

Rp. 3.000.000 sebanyak 22 orang (36.06%) dan yang paling sedikit 

berpenghasilan Rp.1000.001 – Rp.2000.000 sebanyak 12 orang (19.68%).  
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Oleh karena itu pihak sekolah harus memfokuskan dalam penyediaan 

pelayanan dan fasilitas yang berkualitas bagi siswa dan memang dirasakan perlu 

untuk pembinaan anak dan tentunya sangat sesuai dengan biaya yang dikeluarkan 

oleh para wali murid. Hal ini sangat penting dilakukan agar nantinya wali murid 

yang termasuk segmen ekonomi menengah ke atas dapat menyekolahkan anaknya 

dengan mendapatkan pelayanan dan fasiltas terbaik  yang memang dirasakan 

sangat perlu untuk perkembangan anak.  
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4.3 Gambaran Variabel Yang Diteliti 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Fisik (X1) 

 Dalam variabel bukti langsung terdapat 4 pertanyaan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut : 

Tabel 4.8 

 Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Langsung (X1) 

Sumber : data primer diolah 2009 

Arti angka (skor) 1, 2, 3, 4, 5 dari tabel diatas adalah sebagai berikut : 

5. Sangat Setuju 
4. Setuju 
3. Cukup Setuju 
2. Tidak Setuju 
1. Sangat Tidak Setuju 

  

 

Item 

Skor Jawaban  

Total 

 

Rata-Rata 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % F % 

TK telah memiliki 

Bangunan gedung 

sekolah yang indah / 

bagus (x1.1)  

 0  0.0  2 3.3   2  3.3  34 55.7   23  37.7  61  100  4.2787 

TK telah menyediakan 

fasilitas fisik yang 

memadai (x1.2) 

 0  0.0  0  0.0  2 3.3   27  44.3  32  52.5  61  100  4.4918 

TK telah memiliki 

fasilitas kelas yang 

memadai (x1.3) 

 0  0.0  0 0.0   1  1.6  37  60.7  23  37.7  61  100  4.3607 

Penampilan guru yang 

berbusana muslim, rapi, 

dan menarik.(x1.4) 

 0  0.0  1 1.6  3  4.9  31  50.8  26  42.6   61 100   4.3443 

 Rata – Rata Variabel  4.368625 
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 Item pertama dari variabel bukti fisik (X1) adalah mengenai bangunan 

gedung sekolah yang indah (x1.1). Hasil penelitian terhadap 61 responden 

menujukan bahwa sebagian besar reponden menyatakan setuju yaitu sebanyak 34 

responden (55.7%).Sedangkan responden lain menyatakan sangat setuju yaitu 

sebanyak 23 responden (37.7%), cukup setuju sebanyak 2 responden (3.3%), dan 

tidak setuju sebanyak 2 responden (3.3%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata 

skor item menunjukan rata-rata 4.2787 atau mendekati 4 (setuju). Dengan 

demikian disimpulkan bahwa para wali murid setuju terhadap pernyataan bahwa 

TK Al-Ya’lu telah memiliki bangunan gedung yang indah atau bagus. 

 Item kedua dari variabel bukti fisik (X1) adalah mengenai penyediaan 

fasilitas fisik yang memadai (x1.2). Hasil penelitian 61 responden menunjukan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 32 

responden (52.5%). Sedangkan responden lain menyatakan setuju sebanyak 27 

responden (44.3%), dan cukup setuju sebanyak 2 responden (3.3%). Sedangkan 

bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukan rata-rata 4.4918 atau mendekati 4 

(setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali murid setuju terhadap 

pernyataan bahwa TK Al-Ya’lu telah menyediakan fasilitas fisik yang memadai. 

 Item ketiga dari variabel bukti fisik (X1) adalah mengenai fasilitas kelas 

yang memadai. Hasil penelitian dari 61 responden menunjukan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak  37 responden (60.7%). 

Sedangkan responden lain menyatakan sangat setuju sebanyak 23 responden 

(37.7%),dan cukup setuju sebanyak 1 responden (1.6%). Sedangkan bila ditinjau 

dari rata-rata skor item menunjukan rata-rata 4.3607 atau mendekati 4 (setuju). 
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Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali murid setuju terhadap pernyataan 

TK Al-Ya’lu memiliki fasilitas kelas yang memadai. 

 Item keempat dari variabel bukti fisik (X1) adalah mengenai penampilan 

guru yang berbusana muslim, rapid dan menarik. Hasil penelitian dari 61 

responden menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu 

sebanyak 31 responden (50.8%). Sedangkan responden lain menyatakan sangat 

setuju 26 responden (42.6%), cukup setuju sebanyak 3 responden (4.9%), dan 

tidak setuju 1 responden(1.6%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor item 

menunjukan rata-rata 4.3443 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian 

disimpulkan bahwa para wali murid setuju terhadap pernyataan para guru TK Al-

Ya’lu berpenampilan busana muslim, rapi, dan menarik. 

 Dari uraian keempat item variabel bukti fisik (X1) menunjukan keempat 

item memiliki skor rata-rata 4.368625 atau mendekati 4 (setuju). Dengan 

demikian disimpulkan bahwa kondisi fisik di TK Al-Ya’lu Kota Malang adalah 

baik. 

 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Keandalan (X2) 

 Dalam variabel keandalan terdapat 5 pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab. Jawaban dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut : 
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Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variable Keandalan  (X2) 

Sumber : data primer diolah 2009 

Arti angka (skor) 1, 2, 3, 4, 5 dari tabel diatas adalah sebagai berikut : 

5. Sangat Setuju 
4. Setuju 
3. Cukup Setuju 
2. Tidak Setuju 
1. Sangat Tidak Setuju 

 

Item 

Skor Jawaban  

Total 

 

Rata-

Rata 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % F % 

Saat anda memiliki 

masalah Guru & 

Karyawan TK Al-Ya’lu 

sunguh-sungguh 

berusaha membantu 

menyelesaikannya. 

 0  0.0  0 0.0   1  1.6  27 44.3   33  54.1  61  100  4.5246 

TK Al-Ya’lu telah 

menyediakan  informasi 

mengenai kegiatan-

kegiatan siswa dan 

program  sekolah  

 0  0.0  0  0.0  1 1.6   38  62.3  22  36.1  61  100  4.3443 

TK Al-Ya’lu telah 

menyediakan layanannya 

sesuai dengan waktu 

yang dijanjikan.  

 0  0.0  0 0.0   0  0.0  41  67.2  20  32.8  61  100  4.3279 

TK Al-Ya’lu telah 

mewadahi 

pengembangan bakat 

siswa. 

 0  0.0  2 3.3  3  4.9  34  55.7  22  36.1   61 100   4.2459 

TK Al-Ya’lu telah 

memberikan kemudahan 

pengurusan administrasi.  

0 0.0 0 0.0 1 1.6 39 63.9 21 34.4 61 100 4.3279 

 Rata – Rata Variabel  4.3541 
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 Item pertama dari variabel keandalan (X2) adalah mengenai guru dan 

karyawan Tk Al-Ya’lu sunguh-sungguh berusaha membantu meyelesaikan 

masalah wali murid. Hasil penelitian terhadap 61 responden menunjukan bahwa 

sebagian besar reponden menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 33 responden 

(54.1%). Sedangkan responden lain meyatakan setuju sebanyak 27 responden 

(44.3%), dan cukup setuju sebanyak 1 responden (1.6%). Sedangkan bila ditinjau 

dari rata-rata skor item menunjukan rata-rata 4.5246 atau mendekati 5 (sangat 

setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali murid sangat setuju 

terhadap pernyataan bahwa guru dan karyawan TK Al-Ya’lu sungguh-sungguh 

berusaha membantu menyelesaikan masalah wali murid. 

 Item kedua dari variabel keandalan (X2) adalah mengenai penyediaan 

informasi mengenai kegiatan-kegiatan siswa dan program sekolah. Hasil 

penelitian terhadap 61 responden menunjukan bahwa sebagian besar reponden 

menyatakan setuju yaitu sebanyak 38 responden (62.3%). Sedangkan responden 

lain meyatakan sangat setuju sebanyak 22 responden (36.1%), dan cukup setuju 

sebanyak 1 responden (1.6%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor item 

menunjukan rata-rata 4.3443 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian 

disimpulkan bahwa para wali murid  setuju terhadap pernyataan bahwa TK Al-

Yalu telah menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan siswa dan 

program sekolah. 

 Item ketiga dari variabel keandalan (X2) adalah mengenai peneyediaan 

layanan yang sesuai dengan waktu yang diajanjikan. Hasil penelitian terhadap 61 

responden menunjukan bahwa sebagian besar reponden menyatakan setuju yaitu 

sebanyak 41 responden (67.2%). Sedangkan responden lain menyatakan sangat 
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setuju sebanyak 20 responden (32.8%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor 

item menunjukan rata-rata 4.3279 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian 

disimpulkan bahwa para wali murid  setuju terhadap pernyataan bahwa TK Al-

Ya’lu telah meyediakan layanannya sesuai dengan waktu yang dijanjikan. 

 Item keempat dari variabel keandalan (X2) adalah tentang mewadahi 

pengembang bakat siswa. Hasil penelitian terhadap 61 responden menunjukan 

bahwa sebagian besar reponden menyatakan setuju yaitu sebanyak 34 responden 

(55.7%). Sedangkan responden lain menyatkan sangat setuju sebanyak 22 

responden (36.1%), cekup setuju 3 responden (4.9%), dan tidak setuju 2 

responden (3.3%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukan 

rata-rata 4.2459 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa 

para wali murid  setuju terhadap pernyataan bahwa TK Al-Ya’lu telah mewadahi 

pengembangan bakat siswa. 

 Item kelima dari variabel keandalan (X2) adalah mengenai kemudahan 

pengurusan administrasi. Hasil penelitian terhadap 61 responden menunjukan 

bahwa sebagian besar reponden menyatakan setuju yaitu sebanyak 39 responden 

(63.9%). Sedangkan responden lain menyatakan sangat setuju sebanyak 21 

responden (34.4%), dan cukup setuu sebanyak 1 responden (1.6%). Sedangkan 

bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukan rata-rata 4.3279 atau mendekati 4 

(setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali murid  setuju terhadap 

pernyataan bahwa TK Al-Ya’lu telah memberikan kemudahan dalam pengurusan 

administrasi. 
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 Dari uraian kelima item variabel keandalan (X2) menunjukan kelima item 

memiliki skor rata-rata 4.3279 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian 

disimpulkan bahwa keandalan di TK Al-Ya’lu Kota Malang adalah baik. 
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4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap (X3) 

 Dalam daya tanggap terdapat 4 pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab. Jawaban dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut : 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Variable Daya Tanggap  (X3) 

Sumber : data primer diolah 2009 

 

 

 

Item 

Skor Jawaban  

Total 

 

Rata-

Rata 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % F %  

Guru & Karyawan TK 

Al-Ya’lu cepat dan 

tanggap terhadap 

kebutuhan wali murid 

(x3.1) 

 0  0.0  0 0.0  2  3.3  35 57.4   24  39.3  61  100 4.3607 

Guru selalu siap dalam 

membantu wali murid 

dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi 

oleh siswa. (x3.2)  

 0  0.0  0  0.0  2 3.3   32  52.5  27  44.3  61  100 4.4098 

 Kebutuhan wali murid  

diproses dengan cepat, 

sehingga tidak lama 

menunggu (x3.3) 

 0  0.0  1 1.6   3  4.9  34  55.7  23  37.7  61  100  4.2951 

Guru / karyawan sekolah 

memiliki reaksi cepat 

dalam mengatasi 

masalah yang dihadapi 

siswa yang terjadi secara 

tiba-tiba (x3.4) 

 0  0.0  0 0.0 1  1.6  38  62.3  22  36.1   61 100   4.3443 

 Rata – Rata Variabel  4.35245 
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Arti angka (skor) 1, 2, 3, 4, 5 dari tabel diatas adalah sebagai berikut : 

5. Sangat Setuju 
4. Setuju 
3. Cukup Setuju 
2. Tidak Setuju 
1. Sangat Tidak Setuju 

 Item pertama dari variabel daya tanggap (X3) adalah mengenai guru dan 

karyawan TK Al-Ya’lu cepata dan tanggap terhadap kebutuhan wali murid. Hasil 

penelitian terhadap 61 responden menunjukan bahwa sebagian besar reponden 

menyatakan setuju yaitu sebanyak 35 responden (57.4%). Sedangkan responden 

lain menyatakan sangat setuju sebanyak 24 responden (39.3%), dan cukup setuju 

sebanyak 2 reponden (3.3%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor item 

menunjukan rata-rata 4.3607 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian 

disimpulkan bahwa para wali murid  setuju terhadap pernyataan bahwa guru dan 

karyawan TK Al-Ya’lu cepat dan tanggap terhadap kebutuhan wali murid. 

 Item kedua dari variabel daya tanggap (X3) adalah mengenai kesiapan 

guru dalam membantu wali murid memecahkan masalah siswa. Hasil penelitian 

terhadap 61 responden menunjukan bahwa sebagian besar reponden menyatakan 

setuju yaitu sebanyak 32 responden (52.5%). Sedangkan responden lain 

menyatakan sangat setuju sebanyak 27 responden (44.3%), dan cukup setuju 

sebanyak 2 reponden (3.3%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor item 

menunjukan rata-rata 4.4098 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian 

disimpulkan bahwa para wali murid  setuju terhadap pernyataan bahwa guru TK 

Al-Ya’lu selalu siap membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapai oleh 

siswa. 
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 Item ketiga dari variabel daya tanggap (X3) adalah mengenai kebutuhan 

wali murid yang diproses secara cepat. Hasil penelitian terhadap 61 responden 

menunjukan bahwa sebagian besar reponden menyatakan setuju yaitu sebanyak 

34 responden (55.7%). Sedangkan responden lain menyatakan sangat setuju 

sebanyak 23 responden (37.7%), cukup setuju sebanyak 3 reponden (4.9%), dan 

tidak setuju sebanyak 1 responden (1.6%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata 

skor item menunjukan rata-rata 4.2951 atau mendekati 4 (setuju). Dengan 

demikian disimpulkan bahwa para wali murid  setuju terhadap pernyataan bahwa 

kebutuhan para wali murid diproses dengan cepat, sehingga tidak lama menunggu. 

 Item keempat dari variabel daya tanggap (X3) adalah mengenai reaksi 

guru atau karyawan yang cepat dalam mengatasi masalah yang dihadapi siswa 

secara tiba-tiba. Hasil penelitian terhadap 61 responden menunjukan bahwa 

sebagian besar reponden menyatakan setuju yaitu sebanyak 38 responden 

(62.3%). Sedangkan responden lain menyatakan sangat setuju sebanyak 22 

responden (36.1%), dan cukup setuju sebanyak 1 reponden (1.6 %). Sedangkan 

bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukan rata-rata 4.3443 atau mendekati 4 

(setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali murid  setuju terhadap 

pernyataan bahwa guru atau karyawan TK Al-Ya’lu memiliki reaksi cepat dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi siswa secara tiba-tiba.  

 Dari uraian keempat item variabel daya tanggap (X3) menunjukan 

keempat item memiliki skor rata-rata 4.35245 atau mendekati 4 (setuju). Dengan 

demikian disimpulkan bahwa daya tangap di TK Al-Ya’lu Kota Malang adalah 

baik. 
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4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Jaminan (X4) 

 Dalam variabel jaminan (X4) terdapat 4 pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab. Jawaban dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut : 

Tabel 4.11 

 Distribusi Frekuensi Variable Jaminan  (X4) 

Sumber : data primer diolah 2009 

 

 

 

Item 

Skor Jawaban  

Total 

 

Rata-

Rata 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % F % 

Guru & karyawan  TK 

Al-Ya’lu telah bersikap 

sopan dan ramah dalam 

melayani wali murid 

(x4.1) 

 0  0.0  0 0.0   0  0.0  28 45.9   33  54.1  61  100  4.5410 

Guru TK Al-Ya’lu 

memiliki pengetahuan 

yang memadai mengenai 

segala sesuatu yang 

berkaitan dengan 

pendidikan TK sehingga 

dapat menjawab 

pertanyaan wali murid 

(x4.2) 

 0  0.0  0  0.0  0 0.0   32  52.5  29  47.5  61  100  4.4754 

Guru & karyawan TK Al-

Ya’lu dapat memberikan 

rasa aman kepada siswa 

di sekolah (x4.3) 

 0  0.0  0 0.0   0  0.0  26  42.6  35  57.4  61  100 4.5738 

Saya percaya terhadap 

kemampuan dan 

pengetahuan Guru  TK 

Al-Ya’lu (x4.4) 

 0  0.0  0 0.0  1 1.6  30  49.2  30  49.2   61 100   4.4754 

 Rata – Rata Variabel  4.5164 
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Arti angka (skor) 1, 2, 3, 4, 5 dari tabel diatas adalah sebagai berikut : 

5. Sangat Setuju 
4. Setuju 
3. Cukup Setuju 
2. Tidak Setuju 
1. Sangat Tidak Setuju 

 

 Item pertama dari variabel jaminan (X4) adalah mengenai kesopanan dan 

keramahtamahan dalam melayani wali murid. Hasil penelitian terhadap 61 

responden menunjukan bahwa sebagian besar reponden menyatakan sangat setuju 

yaitu sebanyak 33 responden (54.1%). Sedangkan responden lain menyatakan 

setuju sebanyak 28 responden (45.9%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor 

item menunjukan rata-rata 4.5410 atau mendekati 5 (sangat setuju). Dengan 

demikian disimpulkan bahwa para wali murid  sangat setuju terhadap pernyataan  

bahwa para guru dan karyawan TK Al-Ya’lu telah bersikap sopan dan ramah 

dalam melayani wali murid 

 Item kedua dari variabel jaminan (X4) adalah mengenai pengetahuan guru 

yang memadai mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan TK. 

Hasil penelitian terhadap 61 responden menunjukan bahwa sebagian besar 

reponden menyatakan setuju yaitu sebanyak 32 responden (52.5%). Sedangkan 

responden lain menyatakan sangat setuju sebanyak 29 responden (47.5%). 

Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukan rata-rata 4.4754 atau 

mendekati 4 (setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali murid 

setuju terhadap pernyataan bahwa guru TK Al-Ya’lu memiliki pengetahuan yag 

memadai mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan TK 

sehingga dapat menjawab pertanyaan wali murid. 
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 Item ketiga dari variabel jaminan (X4) adalah mengenai guru dan 

karyawan yang dapat memberikan rasa aman. Hasil penelitian terhadap 61 

responden menujunkan bahwa sebagian besar reponden menyatakan sangat setuju 

yaitu sebanyak 35 responden (57.4%). Sedangkan responden lain menyatakan 

setuju sebanyak 26 responden (42.6%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor 

item menunjukan rata-rata 4.5738 atau mendekati 5 (sangat setuju). Dengan 

demikian disimpulkan bahwa para wali murid  sangat setuju terhadap pernyataan  

bahwa para guru dan karyawan TK Al-Ya’lu dapat memberikan rasa aman kepada 

siswa di sekolah. 

 Item keempa dari variabel jaminan (X4) adalah mengenai kepercayaan 

wali murid terhadap kemampuan guru. Hasil penelitian terhadap 61 responden 

menunjukan bahwa sebagian besar reponden menyatakan sangat setuju yaitu 

sebanyak 30 responden (49.2.4%) dan setuju sebanyak 30 responden (49.2%). 

Sedangkan responden lain menyatakan  cukup setuju sebanyak 1 responden 

(1.6%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukan rata-rata 

4.4754 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali 

murid setuju terhadap pernyataan megenai kepercayaan terhadap kemampuan dan 

pengetahuan guru TK Al-Ya’lu.  
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 Dari uraian keempat item variabel jaminan (X4) menunjukan keempat 

item memiliki skor rata-rata 4.5164 atau mendekati 5 (sangat setuju). Dengan 

demikian disimpulkan bahwa jaminan di TK Al-Ya’lu Kota Malang adalah sangat 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

4.3.5 Distribusi Frekuensi Variabel Empati (X5) 

 Dalam variabel empati (X5) terdapat 4 pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab. Jawaban dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Variabel Empati 

Sumber : data primer diolah 2009 

 

 

 

Item 

Skor Jawaban  

Total 

 

Rata-Rata 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % F % 

 Guru TK Al-Ya’lu 

sangat mudah ditemui 

untuk berdiskusi atau 

kosultasi sewaktu - 

waktu mengenai 

perkembangan akademik 

dan kejiwaan siswa(x5.1) 

 0  0.0  1 1.6   5  8.2  30 49.2   25  41.0  61  100 4.2951 

 Guru dan kepala sekolah 

TK Al-Ya’lu bersedia 

untuk mendengarkan 

sumbang saran dari para 

orang tua / wali murid 

(x5.2)  

 0  0.0  0  0.0  2 3.3   25  57.4  24  39.3  61  100 4.3607 

 Guru dan karyawan TK 

Al-Ya’lu telah 

memberikan perhatian 

individual kepada anda 

(x5.3) 

 0  0.0  1 1.6   12  19.7  30  49.2  18  29.5  61  100  4.0656 

Guru & Karyawan TK 

Al-Ya’lu mengutamakan 

kepentingan anda (x5.4) 

 0  0.0  0 0.0  12  19.7  31  50.8  18  29.5   61 100   4.0984 

 Rata – Rata Variabel  4.204925 
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Arti angka (skor) 1, 2, 3, 4, 5 dari tabel diatas adalah sebagai berikut : 

5. Sangat Setuju 
4. Setuju 
3. Cukup Setuju 
2. Tidak Setuju 
1. Sangat Tidak Setuju 

 Item pertama dari variabel empati (X5) adalah mengenai kemudahan guru 

untuk ditemui sewaktu-waktu untuk diskusi atau konsultasi. Hasil penelitian 

terhadap 61 responden menunjukan bahwa sebagian besar reponden menyatakan 

setuju yaitu sebanyak 30 responden (49.2%). Sedangkan responden lain 

menyatakan sangat setuju sebanyak 25 responden (41.0%), cukup setuju sebanyak 

5 responden (8.2%), dan tidak setuju sebanyak 1 responden (1.6%)  Sedangkan 

bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukan rata-rata 4.2951 atau mendekati 4 

(setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali murid setuju terhadap 

pernyataan bahwa guru TK Al-Ya’lu mudah ditemui untuk berdiskusi atau 

konsultasi sewaktu-waktu mengenai perkembangan akademik dan kejiwaan siswa. 

 Item kedua dari variabel empati (X5) adalah mengenai kesediaan 

mendengarkan sumbang saran dari para wali murid. Hasil penelitian terhadap 61 

responden menujunkan bahwa sebagian besar reponden menyatakan setuju yaitu 

sebanyak 35 responden (57.4%). Sedangkan responden lain menyatakan sangat 

setuju sebanyak 24 responden (39.3%), dan cukup setuju sebanyak 2 responden 

(3.3%).  Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukan rata-rata 

4.3607 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali 

murid setuju terhadap pernyataan bahwa guru dan kepala sekolah TK Al-Ya’lu 

bersedia mendengarkan sumbang saran dari para wali murid. 
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 Item ketiga dari variabel empati (X5) adalah mengenai guru dan karyawan 

yang telah memberikan perhatian individual. Hasil penelitian terhadap 61 

responden menunjukan bahwa sebagian besar reponden menyatakan setuju yaitu 

sebanyak 30 responden (49.2%). Sedangkan responden lain menyatakan sangat 

setuju sebanyak 18 responden (29.5%), cukup setuju sebanyak 12 responden 

(19.7%), dan tidak setuju sebanyak 1 responden.  Sedangkan bila ditinjau dari 

rata-rata skor item menunjukan rata-rata 4.0656 atau mendekati 4 (setuju). 

Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali murid setuju terhadap pernyataan 

bahwa guru dan karyawan TK Al-Ya’lu telah memberikan perhatian individual 

kepada para wali murid. 

 Item keempat dari variabel empati (X5) adalah mengenai kesediaan 

mengutamakan para wali murid. Hasil penelitian terhadap 61 responden 

menunjukan bahwa sebagian besar reponden menyatakan setuju yaitu sebanyak 

31 responden (50.8%). Sedangkan responden lain menyatakan sangat setuju 

sebanyak 18 responden (29.5%), dan cukup setuju sebanyak 12 responden 

(19.7%).  Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor item menunjukan rata-rata 

4.0984 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali 

murid setuju terhadap pernyataan bahwa guru dan karyawan TK Al-Ya’lu telah 

mengutamakan kepentingan para wali murid. 
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 Dari uraian keempat item variabel jempati (X5) menunjukan keempat item 

memiliki skor rata-rata 4.204925 atau mendekati 4 (setuju). Dengan demikian 

disimpulkan bahwa empati di TK Al-Ya’lu Kota Malang adalah baik. 
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4.3.6 Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan (Y1) 

 Dalam variabel kepuasan (Y1) terdapat  pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab. Jawaban dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut : 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan 

Sumber : data primer diolah 2009 

Arti angka (skor) 1, 2, 3, 4, 5 dari tabel diatas adalah sebagai berikut : 

5. Sangat Setuju 
4. Setuju 
3. Cukup Setuju 
2. Tidak Setuju 
1. Sangat Tidak Setuju 

 Item dari variabel kepuasan (Y1) adalah mengenai apakah puas akan 

pelayanan yang diberikan oleh Tk Al-Ya’lu.  Hasil penelitian terhadap 61 

responden menunjukan bahwa sebagian besar reponden menyatakan setuju yaitu 

sebanyak 34 responden (55.7%). Sedangkan responden lain menyatakan sangat 

setuju sebanyak 27 responden (44.3%). Sedangkan bila ditinjau dari rata-rata skor 

item menunjukan rata-rata 4.4426 atau mendekati 4 (setuju). 

 

Item 

Skor Jawaban  

Total 

 

Rata-

Rata 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % F % 

Anda merasa puas akan 

pelayanan yang telah 

diberikan oleh TK Al-

Ya’lu (Y1) 

 0  0.0  0 0.0   0  0.0  34 55.7   27  44.3  61  100  4.4426 

 Rata – Rata Variabel  4.4426 



98 
 

 Dengan demikian disimpulkan bahwa para wali murid setuju terhadap 

pernyataan bahwa mereka puas akan pelayanan yang diberikan oleh pihak                

TK Al-Ya’lu kota Malang. 
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4.4  Hasil uji Validitas Dan Reliabilitas kuesioner. 

Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun 

reliabilitasnya terhadap 61 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian 

yang dipergunakan adalah valid dimana nilai korelasinya (r) lebih besar dari 0,3 

(Masrun dalam Sugiono, 2005: 143) dan nilai probabilitasnya harus lebih kecil 

dari 0,05 dan koefisien keandalannya (Cronbach’s Alpha) lebih besar dari 0,6 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :  

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Bukti Fisik (X1) 

Tabel 4.14  

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Bukti fisik (X1) 

Kelom
pok 
 

Nomer 
Item 

Validitas Koefisie
n 

Alpha 
Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

X1 X1.1 0.770 0.000 0.795 
 X1.2 0.839 0.000 
 X1.3 0.831 0.000 
 X1.4 0.742 0.000 

    Sumber: Data primer (diolah), 2009 

 Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel bukti fisik mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0.3 

dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 dan mempunyai koefisien alpha 

0.795. Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variable bukti 

fisik (X1) valid dan reliabel  untuk pengujian selanjutnya. 

 

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Keandalan (X2) 
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Tabel 4.15   

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Keandalan (X2) 

Kelom
pok 
 

Nomer 
Item 

Validitas Koefisie
n 

Alpha 
Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

X2 X2.1 0.693 0.000 0.792 
 X2.2 0.811 0.000 
 X2.3 0.806 0.000 
 X2.4 0.708 0.000 
 X2.5 0.736 0.000 

    Sumber: Data primer (diolah), 2009 

 Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel keandalan (X2) mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 

0.3 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai koefisien alpha 

0.792. Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variable 

keandalan (X2) valid dan reliabel  untuk pengujian selanjutnya. 

c. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel  Daya Tanggap (X3) 

Tabel  4.16  

Uji Validitas Dan Reliabilitas variabel Daya Tanggap (X3) 

Kelom
pok 
 

Nomer 
Item 

Validitas Koefisie
n 

Alpha 
Korelasi 

(r) 
Probabilitas 

(p) 
X3 X3.1 0.915 0.000 0.854 
 X3.2 0.863 0.000 
 X3.3 0.750 0.000 
 X3.4 0.832 0.000 

    Sumber: Data primer (diolah), 2009 

 Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel daya tanggap mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 

0.3 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 dan mempunyai koefisien alpha 

0.854. Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variable daya 

tanggap  (X3) valid dan reliabel  untuk pengujian selanjutnya. 
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d. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Jaminan  (X4) 

Tabel 4.17 

 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Jaminan  (X4) 

Kelom
pok 
 

Nomer 
Item 

Validitas Koefisie
n 

Alpha 
Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

X4 X4.1 0.818 0.000 0.894 
 X4.2 0.895 0.000 
 X4.3 0.878 0.000 
 X4.4 0.894 0.000 

    Sumber: Data primer (diolah), 2009. 

 Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel jaminan mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0.3 dan 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai koefisien alpha 0.894. 

Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variable jaminan  (X4) 

valid dan reliabel untuk pengujian selanjutnya. 

e. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Empati  (X5) 

Tabel 4.18  

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Empati  (X5) 

Kelom
pok 
 

Nomer 
Item 

Validitas Koefisie
n 

Alpha 
Korelasi 
(r) 

Probabilitas 
(p) 

X5 X5.1 0.847 0.000 0.877 
 X5.2 0.801 0.000 
 X5.3 0.891 0.000 
 X5.4 0.886 0.000 

    Sumber: Data primer (diolah), 2009.  

 Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel empati mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0.3 dan 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai koefisien alpha 0.877. 
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Dengan demikian berarti bahwa item pertanyaan untuk variable empati  (X5) 

valid dan reliabel untuk pengujian selanjutnya. 

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik  

Hasil dari uji Asumsi Klasik terhadap data empiris adalah sebagai berikut : 

a Uji Normalitas Data  

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random 

yang kontinyu (Dajan, 1986:172). Kurva yang menggambarkan distribusi 

normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah 

sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan 

pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap model regresi.  

Untuk menguji kenormalan data digunakan Kolmogorov-Smirnov Test 

dengan kaidah keputusan jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf 

kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut normal. Berikut ini hasil 

perhitungan dengan menggunakan kolmogorof smirnov test  : 

 

Tabel 4.19 

 Hasil Analisis Uji Normalitas   

Pers Variabel Kolmogorov-Smirnov 

Statistik  sign 

Pers 1 pengaruh bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya 
tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) 
terhadap kepuasan (Y1) 

0.493 
 

 
0.968 

Sumber: Data primer (diolah), 2009. 

Pada tabel Kolmogorov-Smirnov Test ( pada lampiran ) didapatkan nilai 

signifikansi residualnya lebih besar dari 0.05 (α = 5%), maka dapat 

disimpulkan bahwa model tersebut normal, sehingga bisa dilakukan regresi. 
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b Uji linearitas 

Hasil pengujian untuk membuktikan apakah model yang akan dipakai 

dengan menggunakan model linear ataukah tidak dapat dicermati pada 

lampiran uji linearitas. Tampak dari gambar 4.3.  menunjukkan model yang 

linear yang ditunjukkan pada titik-titik menyebar  disekitar diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti  arah garis diagonal. 

Gambar 4.3 

     Grafik Uji Linearitas Dimensi Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan 

(Model 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c Uji Heteroskedastisitas.  

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien 

regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari 

semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar 
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regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau 

disebut homoskedastisitas (Gujarati, 1997:177). 

 Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melakukan uji gleyser. Rule of thumb yang digunakan adalah bila nilai t hitung > 

ttabel , berarti terjadi heterosdastisitas namun sebaliknya apabila nilai thitung < ttabel  

maka akan terjadi homoskedastisitas. Berikut ihi hasil pengujian 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji gleyser. 

Tabel 4.20 

Asumsi Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Gleyser 

Variabel Bebas Model 1 Model 2 Interprestasi 

t hitung Sig t hitung Sig 

X1 (bukti fisik) -0.825 0.413   homoskedastisitas 

X2 (Keandalan) -0.314 0.755   homoskedastisitas 

X3 (daya tanggap) -0.109 0.913   homoskedastisitas 

X4 (jaminan) 1.466 0.148   homoskedastisitas 

X5 (empati) -0.972 0.335   homoskedastisitas 

Y1 (kepuasan)   0.597 0.553 homoskedastisitas 

Sumber : Data primer (diolah), 2009. 

Keterangan :     * Jumlah data (observasi)        = 61 

    * Nilai t tabel pada level 5 %   = 2.0032 

    * Dependent Variable Absolut residual (ABSU) 

Dari tabel tersebut  dapat disimpulkan bahwa  untuk variabel bukti fisik 

(X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) 

terhadap absolut residual (ABSU) tidak terjadi heteroskedastisitas dengan 

ditunjukkan  thitung lebih kecil dari ttabel. 
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4.6   Analisis Kuantitatif (Regresi Linier Berganda) 

4.6.1 Pengaruh bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), 

jaminan(X4), empati (X5) terhadap kepusan (Y1) secara langsung.  

 Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen, melalui pengaruh kualitas jasa yang terdiri dari bukti fisik 

(X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) dengan 

kepuasan konsumen (Y). Hasil regresi linier berganda dapat dilihat  pada tabel 

4.21 berikut : 

Tabel 4.21  
Variabel B Beta t Sig Keterangan 

Konstanta 1.806     

Bukti Fisik (X1) 0.047 0.180 1.796 0.078 Tidak Signifikan 

Keandalan (X2) -0.051 -0.209 -2.068 0.043 Signifikan 

Daya Tanggap (X3) -0.007 -0.025 -0.157 0.876 Tidak Signifikan 

Jaminan (X4) 0.127 0.451 3.031 0.004 Signifikan 

Empati (X5) 0.045 0.207 1.486 0.143 Tidak Signifikan 

 
Multiple R       :  0.692 
R Square (R2)      :  0.479 
F Hitung       :  10.112 
F table       :  2.3828 
T table       :  2.0032 
Sign F       :  0.000 
α       :  0.05  

Sumber : Data primer (diolah ),2009   

 Variabel tergantung pada regresi ini adalah Kepuasan (Y) sedangkan variabel 

bebasnya yaitu Bukti Fisik (X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), 

dan Empati (X5). Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah : 
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Y  =  b1X1 +  b2X2  + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Y1 =  0.047X1 + (-) 0.051X2 + (-) 0.007X3 + 0.127X4 + 0.045X5 + e 

 Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah : 

1. b1 =  0,047 

Tanda positif menunjukkan bahwa Variabel Bukti Fisik dan Kepuasan Konsumen 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Bukti Langsung akan 

mempengaruhi Kepuasan Konsumen, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2, 

X3, X4 dan X5 = 0) atau cateris paribus. 

2. b2 =  - 0.051 

Tanda negatif menunjukkan bahwa Variabel Keandalan dan Kepuasan Konsumen 

mempunyai sifat hubungan yang tidak searah. Peningkatan Keandalan akan 

mempengaruhi Kepuasan Konsumen, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2, 

X3, X4 dan X5 = 0) atau cateris paribus. 

3. b3 =  - 0.007 

Tanda negatif menunjukkan bahwa Variabel Daya Tanggap dan Kepuasan 

Konsumen mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Daya Tanggap 

akan mempengaruhi Kepuasan Konsumen, dengan asumsi variabel yang lain tetap 

(X2, X3, X4 dan X5 = 0) atau cateris paribus. 

4. b4 =  0,127 

Tanda positif menunjukkan bahwa Variabel Jaminan dan Kepuasan Konsumen 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Jaminan akan 

mempengaruhi Kepuasan Konsumen, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2, 

X3, X4 dan X5 = 0) atau cateris paribus. 
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5. b5 =  0,045 

Tanda positif menunjukkan bahwa Variabel Empati dan Kepuasan Konsumen 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Empati akan mempengaruhi 

Kepuasan Konsumen, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2, X3, X4 dan X5 = 

0) atau cateris paribus. 

 Berdasarkan pada nilai koefisien b, dapat diketahui bahwa b4 lebih besar 

daripada koefisien b1, b2, b3 dan b5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel Jaminan (X4) merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap variabel Kepuasan Konsumen (Y). Hal ini mempunyai arti bahwa antara 

Kualitas Jasa dengan Kepuasan Wali Murid selaku Konsumen mempunyai tingkat 

hubungan yang kuat.  

 

4.6.2 Koefisien Determinasi 

 Berdasarkan data diatas  nilai Adjusted R square menunjuk 0.479 atau 

47.9 % yang artinya bahwa variable kepuasan konsumen (Y) dipengaruhi sebesar 

47.9 % oleh bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4) 

dan empati (X5). Sedangkan sisanya sebesar 52.1 % dipengaruhi oleh variable 

lain diluar 5 variabel bebas yang diteliti. 
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4.7  Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Berdasarkan uji bersama-sama dari masing-masing variabel yaitu variabel 

bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati 

(X5) terhadap kepuasan (Y1) ternyata mempunyai multiple R (korelasi berganda) 

sebesar 0.692, artinya mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kepuasan 

wali murid. Nilai F hitung 10.112 lebih besar dari F tabel 2.3828  dengan 

probabilitas 0.000 yang berarti mempunyai pengaruh secara simultan pada taraf 

signifikansi sebesar α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama 

terbukti bahwa secara simultan, dimensi kualitas jasa yaitu bukti fisik (X1), 

keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan wali murid selaku konsumen taman kanak-kanak 

(TK) Al-Ya’lu Malang 

 

4.7.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

 Untuk menunjukkan apakah variabel bebas secara parsial (secara individu)  

mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap variabel terikat serta untuk 

membuktikan variabel manakah yang paling dominan  maka digunakan uji t dan 

koefisien Beta yang telah distandarisasi. Berdasrkan tabel diatas, kalau diuraikan 

satu persatu (uji-t)  untuk pengaruh secara langsung maka akan terlihat sebagai 

berikut: 

- Variabel bukti fisik (X1) 

Variabel bukti fisik memiliki nilai thitung  sebesar 1.796 dengan signifikan sebesar 

0.078, karena thitung < ttabel ( 1.796 < 2.003 ) atau Sig > dari 5% ( 0.078 > 0.05 ) 
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maka  secara parsial variable X1 memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap 

variable kepuasan ( Y1 ) bila variable bebas lain tetap nialinya. 

- Variabel Keandalan (X2) 

Variabel keandalan memiliki nilai thitung sebesar -2.068 dengan signifikan sebesar 

0.043, karena t thitung > ttabel ( -2.068 < -2.003 ) atau Sig < dari 5% ( 0.043 < 0.05 ) 

maka secara parsial variabel X2 memberikan pengaruh signifikan terhadap 

variabel kepuasan (  Y1 ) bila variabel bebas lain tetap nilainya.  

- Variabel Daya Tanggap (X3) 

Variabel daya tanggap memiliki nilai thitung sebesar -0.157 dengan signifikan 

sebesar 0.876, karena thitung < ttabel ( -0.157 > - 2.003 ) atau Sig  > dari 5% ( 0.876 

> 0.05 ) maka secara parsial variabel X3 memberikan pengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel kepuasn (Y1) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

-  Variabel Jaminan (X4) 

Variabel jaminan memiliki nilai thitung sebesar 3.031 dengan signifikan 0.004, 

karena thitung > ttabel ( 3.031 > 2.003 ) atau Sig < dari 5% ( 0.004 < 0.05 ) maka 

secara parsial variabel X4 memberikan pengaruh signifikan  terhadap variabel 

kepuasan ( Y1 ) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

- Variabel Empati (X5) 

Variabel empati memiliki niali thitung sebesar 1.486 dengan signifikan 0.143, 

karena thitung < ttabel (1.486 < 2.003 ) dan Sig > dari 5% ( 0.143 > 0.05 ) maka 

secara parsial variabel X5 memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap 

variabel kepuasan ( Y1 ) bila variabel bebas lain tetap nilainya.  
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 Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis di 

atas adalah secara parsial variabel  Keandalan dan Jaminan  berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen sedangkan variabel Bukti Fisik, Daya 

Tanggap, dan Empati memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan 

wali murid selaku konsumen Taman Kanak-kanak Al-Ya’lu Malang. 

 

4.7.3  Pengujian Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.21  juga dapat diketahui juga bahwa variabel yang dominan 

mempengaruhi kepuasan adalah variabel jaminan (X4) yang ditunjukkan dengan 

nilai  Koefisien Beta yang distandarisasi terbesar yaitu sebesar 0.451. Hipotesis 

ini didukung oleh Sritua Arief (1993:12) yaitu : untuk menentukan variabel bebas 

yang paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai dependen variabel 

dalam suatu model regresi linear, maka gunakanlah koefisien Beta (Beta 

Coefficient). Koefisien tersebut disebut standardized  cofficient. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga tidak terbukti. Artinya, hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel empati (X5) mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap kepuasan wali murid adalah tidak tebukti.  

 

 

Dari hasil analisis regresi seperti yang telah diuraikan, maka dapat dilihat 

pada gambar 4.4 berikut ini  
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P13 =-0.025 
P   = 0.876 
r2   = 0.259 

Gambar 4.4  

Hasil analisis regresi Dalam Uji-t Untuk Pengaruh  Variabel X1, X2, X3, X4, X5 

Terhadap Variabel Y1 Secara Langsung 
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P12=-0.209 
P   = 0.043 
r2   = 0.126 

P11= 0.180 
P  = 0.078 
r2  = 0.037 

X4 

P14 = 0.451 
P   = 0.040 
r2   = 0.363 

X5 
P15 = 0.207 
P   = 0.143 
r2   = 0.280 
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4.8 Pembahasan dan Implikasi   

Pada bagian ini dijelaskan pembahasan hasil temuan yang diperoleh dari 

analisis regresi mengenai hubungan antara dimensi kualitas jasa terhadap 

kepuasan wali murid taman kanak-kanak (TK)  Al-Ya’lu Malang. 

4.8.1 Pembahasan  

Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan, mengenai pengaruh 

variabel dimensi kualitas jasa yaitu variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), 

daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan Empati (X5), terhadap kepuasan wali murid 

taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu  (Y1), didapatkan informasi bahwa pengaruh 

dimensi kualitas jasa (X1-X5) sebagai variable bebas terhadap kepuasan (Y1) 

sebagai variable terikat secara bersama-sama adalah signifikan, dan hubungan 

antara keduanya  adalah kuat sebesar 0.692.  

Secara parsial, dari kelima komponen dimensi kualitas jasa terdapat tiga 

komponen dimensi yang mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan 

wali murid (Y1) yaitu komponen dimensi bukti fisik (X1), daya tanggap (X3) dan 

empati (X5). Sedangkan komponen dimensi yang lain seperti keandalan (X2), dan 

jaminan (X4) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan wali murid 

taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu   

 Beberapa hal yang menyebabkan mengapa variabel bukti fisik (X1), daya 

tanggap (X3), dan Empati (X5) memberikan nilai tidak signifikan antara lain : 

1. Tingkat pendidikan responden yang bervariasi. Hal ini terlihat pada tabel 

4.5 yang memberikan gambaran bahwa sebagian besar para wali murid 

adalah orang yang berpendidikan cukup tinggi.  
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2. Kondisi psikologis responden saat mengisi kuesioner. 

3. Jawaban respoden yang sangat bervariasi 

4. Sudut pandang responden terhadap kualitas jasa TK berbeda-beda. 

Kualitas jasa lebih sukar didefinisikan, dijabarkan, dan diukur bila 

dibandigkan dengan kualitas barang. Jasa memiliki karakteristik 

variability, sehingga kinerjanya acap kali tidak konsisten. Hal ini 

menyebabkan pelanggan menggunakan syarat intrinsik dan syarat 

ekstrinsik sebagai acuan/pedoman dalam mengevaluasi kualitas jasa. 

Konsekuensinya, jasa yang sama bisa dinilai secara berlainan oleh 

konsumen yang berbeda (Tjiptono,2006:273). 

- Variabel bukti fisik (X1) 

 Variabel bukti langsung bukan hanya utuk keperluan mengkomunikasikan 

jasa yang akan diperoleh oleh wali murid. Bukti langsung akan semakin penting 

untuk jasa-jasa tertentu seperti pendidikan, dimana dengan tampilan bukti 

langsung diharapkan dapat menarik minat para calon wali murid untuk 

menyekolahkan anaknya pada sekolah tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian, variabel bukti langsung merupakan variabel 

yang memberikan pengaruh kepada kepuasan wali murid Tk Al-Ya’lu Malang 

tetapi tidak signifikan. Bedasarkan data pada tabel 4.8, variabel mengenai TK 

memiliki gedung sekolah yng indah dan bagus memiliki rata-rata skor yang paling 

rendah. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, ada beberapa hal yang 

menyebabkan kenapa hal tersebut bisa terjadi, yaitu : 
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a. Plank nama TK Al-Ya’lu terlihat sudah sangat tua,,karatan dan tidak terurus 

dengan baik. Padahal plank nama merupakan hal yang pertama kali dilihat oleh 

masyarakat ketika melintasi TK Al-Ya’lu. 

b. Sarana dari area parkir TK Al-Ya’lu agak kurang diperhatikan. Masih ada 

beberapa area parkir yang belum dipavlin sehingga terlihat kurang rapi dan 

menarik.  

c. Sekolah memliki ruang auditorium yang luas yang biasa juga dijadikan sebagi 

tempat pentas pertunjukan dan juga ruang tunggu bagi para wali murid. Namun 

pada ruangan ini masih terlihat bebarapa barang yang tersusun berantakan 

sehingga menghilangkan kesan kerapian ruangan tersebut. 

 Oleh karena itu variabel bukti fisik untuk kedepannya harus ditingkatkan 

untuk lebih baik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat sebagai wali murid karena bukti fisik ini dapat dirasakan 

langsung oleh para wali murid. 

- Variabel Daya Tanggap (X3) 

 Berdasarkan hasil penelitian, variabel daya tanggap merupakan variabel 

yang memberikan pengaruh kepada kepuasan wali murid Tk Al-Ya’lu Malang 

tetapi tidak signifikan. Variabel daya tanggap ini merupakan penilaian wali murid 

terhadap ketanggapan dan kecepatan dalam membantu dan memberikan 

pelayanan jasa pada siswa dan wali murid. Berdasarkan data pada tabel 4.10 

terlihat bahwa variabel mengenai kebutuhan wali murid diproses dengan cepat, 

sehigga tidak lama menunggu memiliki rata-rata skor yang paling rendah. 

 Daya tanggap merupakan variabel yang menunujukan keinginan dan 

kemampuan para guru dan karyawan sekolah dalam memberikan pelayanan 
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kepada para wali murid.  Dalam hal ini pihak sekolah perlu untuk meningkatkan 

kecepatan dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan wali murid dengan 

terus memberikan motivasi yang besar agar seluruh guru dan karyawan sekolah 

mendukung kegiatan pelayanan tersebut secara adil dan baik. 

- Variabel Empati (X5) 

 Berdasarkan hasil penelitian, variabel empati merupakan variabel yang 

memberikan pengaruh kepada kepuasan wali murid TK Al-Ya’lu Malang tetapi 

tidak signifikan. Variabel empati ini merupakan penilaian terhadap sikap empati 

atau kesediaan untuk peduli, dan memberi perhatian secara pribadi pada wali 

murid. Berdasarkan data pada tabel 4.12 bahwa varabel empati ini memberikan 

skor rata-ata yang paling rendah bila dibandingkan degan keempat variabel 

lainnya. Terutama variabel mengenai pemberian perhatian secara individual dan 

selalu mengutamakan kepentingan  wali murid yang memiliki skor rata-rata yang 

paling rendah. 

 Pandangan para wali murid selama ini melihat bahwa para guru atau 

karyawan memberikan perlakuan yang tidak sama dalam memberikan pelayanan 

kepada wali murid sehingga ada beberapa wali murid yang merasa kurang 

dihargai dari wali murid lainnya dan merasa diperlakukan kurang adil.   

 Berdasarkan data diatas maka dimensi kualitas jasa seperti bukti fisik 

(X1), daya tanggap (X3), dan juga empati (X5) yang  berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kepuasan wali murid harus sesegera mungkin diperbaiki dan 

ditingkatkan agar kedepannya semua dimensi kualitas jasa dapat berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan wali murid selaku konsumen taman kanak-kanak 

(TK) Al-Ya’lu Malang. 
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 Komponen yang mempunyai pengaruh terhadap  kepuasan wali umurid 

TK Al-Ya’lu Malang dengan nilai signifikan adalah variabel keandalan (X2) dan  

jaminan (X4) 

- Variabel Keandalan (X2) 

  Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel keandalan (X2) memberikan 

pengaruh signifikan tetapi negatif terhadap kepuasan wali murid, atau bisa 

dikatakan berpengaruh yang berbanding terbalik terhadap kepuasan (Y).  Hal ini 

terjadi disebabkan beberapa hal, terutama berdasarkan data pada tabel 4.9 terlihat 

bahwa variabel TK telah mewadahi pengembangan bakat siswa memiliki skor 

rata-rata terendah. Subvaiabel inilah yang membuat variabel keandalan 

mempunyai pengaruh yang negatif, sedangkan ketiga subvariabel lainya 

memberikan nilai yang berpengaruh signifikan.   

 Berdasarkan hasil analisis menunujkan bahwa penyedia jasa yakni TK Al-

Ya’lu telah melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya, tetapi 

dalam kenyataanya justru ada beberapa hal yang membuat beberapa para wali 

murid kurang puas. Dalam pandangan para wali murid TK merupakan tempat 

untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani anak secara alami. Dan dalam 

hal ini TK Al-Ya’lu yang menerapkan konsep full day scholl dimana para siswa 

akan berada di TK dari pagi sampai sore, dengan ini mengindikasikan bahwa 

orang tua atau para wali murid merupakan orang yang sibuk (dapat dilihat pada 

tabel 4.6). Dalam hal ini mereka juga menganggap bahwa TK juga merupakan  

tempat untuk menitipkan anak mereka  selagi mereka sibuk dengan aktifitasnya 

pekerjaanya. Dan dalam pelaksanaan program sekolah, dimana TK Al-Ya’lu telah 

memberikan begitu banyak ekstra  dalam pengembangan bakat seperti futsal, 
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basket, renang, sepatu roda, dan lain-lain. Dalam hal ini para orang tua melihat 

bahwa anakya telalu banyak mengikuti aktifitas pengembangan bakat siswa. 

Mereka mengkhawatirkan anaknya terlalu letih mengikuti program-program dari 

sekolah yang begitu padat. Hal ini senada dengan wali murid yang diwawancarai 

oleh penulis yang tidak ingin identitasnya di sebutkan, bahwasnya responden 

cukup mengkhawatirkan anaknya kecapean karena mengikuti banyak ekstra 

pengembangan bakat, 

 Maka dalam hal ini pihak sekolah perlu mengurangi kekhawatiran para 

wali murid tersebut dengan lebih memberikan sosialisasi kepada wali murid 

tentang program kegiatan anak-anak didik selama di TK. Perlu diketahui oleh para 

wali murid bahwa tidak semua kegiatan dilakukan oleh anak-anaknya, dimana 

fasilitas yang ditawarkan akan disesuaikan dengan minat anak-anak tersebut. 

Sekolah Al-Ya’lu menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang akan 

membawa siswa-siswanya mencapai kemampuan secara terukur.   

 Dalam kelanjutannya apabila masalah ini telah dapat teratasi dengan baik, 

maka variabel ini perlu dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan 

kepuasan wali murid selaku konsumen karena memberikan nilai yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

 Namun, walaupun variabel ini memberikan nilai yang signifikan tetapi 

pengaruhnya tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan variabel jaminan. Wali 

murid selaku konsumen merasa puas terhadap subvariabel keandalan tentang 

kesungguhan pihak sekolah dalam membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi, penyediaan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dan program sekolah, 

layanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, anaknya dapat mengembangkan 
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bakat sesuai dengan yang diminatinya, dan memberikan kemudahan dalam 

pengurusan administrasi. Pengaruh variabel keandalan tidak terlalu besar karena 

apa yang telah dilakukan TK Al-Ya’lu seperti yang disebutkan di atas,  kurang 

lebih hampir sama juga telah dilakukan oleh taman kanak-kanak (TK) unggulan 

lainnya. Konsumen merasa biasa saja terhadap variabel keandalan yang ada pada 

TK Al-Ya’lu dan bukan merupakan kontribusi terbesar bagi kepuasan konsumen. 

Oleh karena itu, TK         Al-Ya’lu dapat meningkatkan lagi variabel keandalanya. 

- Variabel Jaminan (X4) 

 Dari hasil penelitian didapat bahwa sebagian besar tanggapan konsumen 

bahwa variabel jaminan  merupakan variabel yang memberikan kontribusi 

terbesar terhadap kepuasan wali murid selaku konsumen atas pelayanan yang 

diberikan oleh TK Al-Ya’lu Malang. Dengan diketahui bahwa variabel jaminan 

yang dominan dipertimbangkan konsumen, maka dapat dijadikan acuan dan 

pertimbangan untuk meningkatkan kepuasan wali murid selaku konsumen. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka berikut ini akan diuraikan pengaruh dimensi 

jaminan melalui empat indikator terhadap kepuasan konsumen taman kanak-

kanak Al-Ya’lu Malang : 

1. Guru & karyawan  TK Al-Ya’lu telah bersikap sopan dan ramah dalam melayani 

wali murid. Para karyawan dan guru TK harus dengan sungguh-sungguh 

memperhatikan kesopanan dan keramahan dalam melayani para wali murid. 

Dengan bersikap sopan dan ramah dari karyawan dan guru dalam melayani wali 

murid maka wali murid selaku konsumen merasa dihargai dan dibantu terhadapap 

kepentingan dari wali murid tersebut. Karyawan dan guru harus secara 

professional dalam melayani kepentingan konsumen. 
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2. Guru TK Al-Ya’lu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan pendidikan TK sehingga dapat menjawab pertanyaan wali 

murid. Guru-guru di Tk Al-Ya’lu harus memiliki semua pengetahuan yang 

berkaitan dengan pendidikan mengenai TK sehingga para guru dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh para wali murid. Sehingga dalam penyampaian 

informasi yang dibutuhkan oleh wali murid dapat diberikan dengan jelas dan tidak 

membuat bingung para wali murid tersebut. 

3. Guru & karyawan TK Al-Ya’lu dapat memberikan rasa aman kepada siswa di 

sekolah. Pihak sekolah harus mempu memberikan kepercayaan kepada para wali 

murid bahwa anaknya akan merasa nyaman dan aman ketika bersekolah. Pihak 

sekolah harus mampu menghilangkan kekhawatiran wali murid ketika mereka 

menitipkan anaknya di sekolah Al-Ya’lu selagi mereka sibuk dengan aktifitas 

pekerjaanya. Pihak sekolah akan memberikan keamanan siswa-siswinya dari 

tindak kejahatan seperti penculikan terhadap anak-anak. Pihak sekolah harus lebih 

meningkatkan keamanan (security) di lingkungan sekolah. 

4. Kepercayaan terhadap kemampuan dan pengetahuan Guru  TK Al-Ya’lu. Pihak 

sekolah harus menunjukan prestasi atas kinerjanya selama ini sehingga akan 

membuat konsumen semakin percaya terhadap kemampuan dan pengetahuan guru 

dalam mendidik anak didiknya di Tk Al-Ya’lu. 

 Selain itu pihak sekolah yaitu TK Al-Ya’lu Malang harus mampu 

membangun keyakinan para wali murid dengan cara memperlihatkan kinerja 

sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berwawasan luas, dimana hal ini 

dapat memperkuat image kualitas TK Al-Ya’lu Malang sebagai sekolah unggulan 

yang berwawasan Internasional. Hal ini dikarenakan pada jasa pendidikan, 
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para wali murid menginginkan adanya jaminan terhadap pendidikan yag didapat 

oleh putra-putri mereka, TK Al-Ya’lu harus membangun posisi sebagai TK yang 

selalu mengedepankan kualitasnya dibandingkan TK-TK yang lain. Sehingga 

dengan ini disimpulkan jaminan yang diberikan olah pihak sekolah adalah suatu 

hal yang penting agar para wali murid semakin yakin menyekolahkan putra-

putrinya di TK Al-Ya’lu Malang.   

Berdasarkan koefisien beta yang dimiliki oleh kelima komponen dimensi 

kualitas jasa didapat bahwa koefisien beta yang paling besar adalah variable 

jaminan (X4) sebesar 0.451 hal ini berarti dimensi jaminan (X4) mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap terwujudnya kepuasan wali murid taman kanak-

kanak (TK) Al-Ya’lu Malang. Dengan diketahui bahwa variabel jaminan yang 

dominan dipertimbangkan wali murid selaku konsumen, maka dapat lebih 

difokuskan peningkatananya untuk meningkatkan kepuasan wali murid selaku 

konsumen. 

Bila temuan ini digabungkan dengan data karakteristik responden yang 

sudah diolah maka akan semakin nampak bahwa kepuasan wali murid taman 

kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu yang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup 

tinggi dan berada dalam masa kedewasaan atau kematangan, yang cenderung 

untuk berpikir logis dan rasional dalam memilihkan sekolah bagi putra-putrinya 

dengan terlebih dahulu melihat pada Keandalan yang ditawarkan oleh pihak 

sekolah seperti mewadahi pengembangan bakat siswa dengan program-program 

ekstrakulikulernya , penyediaan informasi mengenai kegiatan-kegiatan siswa, 

kemudahan dalam mengurus administrasi, serta  Jaminan dari pihak sekolah 
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seperti keamanan, kemampuan tenaga pegajar yang berkualitas, dan 

keramahtamahanya. 

 Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka pihak TK Al-Ya’lu dapat 

menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, 

melalui lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang terdiri dari: Bukti Fisik, 

Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati terlebih dalam meningkatkan aspek 

Jaminan  (pengetahuan, kesopanan, rasa aman dan kemampuan dalam 

menimbulkan kepercayaan) terhadap wali murid selaku konsumen. TK Al-Ya’lu 

Malang bisa juga melakukan pelatihan dan pendidikan karyawan dan guru  sesuai 

dengan kebutuhan dari pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa. 

Jika TK Al-Ya’lu sudah meningkatkan kualitas pelayanannya melalui lima 

dimensi kualitas pelayanan jasa yang terdiri dari: Bukti Fisik, Keandalan, Daya 

Tanggap, Jaminan, dan Empati maka kepuasan wali murid selaku konsumen akan 

terpenuhi, sehingga akhirnya akan timbul loyalitas konsumen kepada TK Al-

Ya’lu Malang.  
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4.8.2 Implikasi Pemasaran. 

Pihak pengelola Taman Kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu saat ini menghadapi 

persaingan yang cukup ketat dalam bidang penyediaan jasa pendidikan TK & 

Playgroup yang membawa paradigma baru yaitu kreativitas dan kemadirian. Oleh 

karena itu, pihak sekolah harus terus berbenah dan juga melakukan inovasi dan 

yang tidak kalah penting, pihak pengelola harus perlu berorientasi pada konsep 

pemasaran, yaitu berupaya untuk memperjelas segmen pasar sasaran yang ingin 

dibidik atau dilayani dalam hal ini berdasar pada hasil karakteristik responden 

bahwasanya segmen yang sedang dilayani Taman Kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu  

adalah keluarga muslim Kota Malang yang berada pada tingkat ekonomi 

menengah keatas. Dikarenakan Taman Kanak-kanak (TK) juga termasuk 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa maka menurut Arif Isnaini (2005:122) 

perusahaan jasa harus menerapkan program pemasaran yang terpadu dan beberapa 

hal yag perlu dipertimbangkan :  

1. Produk.  

Kurikulum atau program pendidikan yang berkualitas, beserta sarana dan 

prasarana pendukungnya, kemudian aspek apa yang menjadi keunggulan yang 

ditawarkan dibandingkan sekolah lain sebagai bentuk penciptaan diferensiasi 

produk. Sejauh ini kurikulum yang ditawarkan oleh pihak sekolah sudah cukup 

baik, namun alangkah lebih baiknya pihak pengelola masih perlu untuk 

menonjolkan kelebihan kurikulum yang dimilikinya, misalnya dengan lebih 

memperbanyak frekuensi diadakan kegiatan-kegiatan lapangan (out door) yang 

menunjang kegiatan di dalam kelas (indoor) seperti : kunjungan ke panti asuhan, 
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pondok pesantren, lingkungan anak-anak yang kurang mampu, kunjungan ke 

tempat-tempat bersejarah, kantor pemeritahan, dll.  

2. Promosi  

Dari hasil pengamatan di lapangan penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwasanya promosi masih perlu ditingkatkan, misalnya ikut serta dalam 

pameran-pameran pendidikan, memasang iklan di radio dan media cetak, 

mengadakan lomba-lomba anak di peringatan hari besar agama, hari anak, dan 

hari besar lainnya yang dipublikasikan secara luas melalui media cetak dan 

elektronik lokal misal lomba  pidato bahasa inggris, teater, mewarnai, 

menggambar, dll. Dan satu hal lagi yang penulis sarankan kepada pihak sekolah 

untuk terus selalu meng up date situs atau web yang mereka miliki dan 

memberikan informasi lebih banyak mengenai TK Al-Ya’lu dalam situsnya 

tersebut, karena internet sekarang ini merupakan sumber informasi yang sangat 

cepat dan efektif dalam menyampaikan informasi dalam rangka memasarkan 

produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebut 

sangat penting dilaksanakan untuk memberikan informasi secara luas kepada 

calon wali murid yang belum mendapatkan informasi tentang sekolah ini.  

3. Orang-orang (people)  

 Untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa, peran dari person atau 

orang yang menjalankan usaha tersebut sangatlah penting guna terwujudnya 

pelayanan yang baik. Oleh karena itu, pihak pengelola harus melakukan langkah-

langkah agar person dalam hal ini guru dan karyawan untuk harus mempunyai 

skill dan keterampilan yang memadai, hal tersebut dapat dilakukan dengan 

mengikutsertakan para guru dalam program pelatihan dan pengembangan dan 
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program ini diharapkan dapat dilakukan secara berkala untuk terus meningkatkan 

kemampuan dan skill guru tersebut terutama untuk menghadapi perkembangan 

dunia yang terus berubah setiap tahunnya. Dan penulis sangat setuju sekali dengan 

program dari pihak sekolah yang akan menyekolahkan para gurunya ke Jepang 

dalam menempuh S2. 

Hal yang juga perlu dilakukan adalah mengukur tingkat kepuasan 

pelanggan dengan metode sebagai berikut:  

1. Sistem keluhan dan saran. Informasi diperoleh melalui kotak saran yang telah 

disediakan, email sekolah, saluran telepon atau lainnnya. Informasi yang 

diperoleh dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada 

pihak sekolah.  

2. Survei kepuasan pelanggan. Melalui survei, pihak sekolah akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik langsung dari wali murid dan juga memberikan sinyal 

positif bahwa pihak sekolah menaruh perhatian terhadap orang wali murid, 

misalnya melalui kuisioner, wawancara, tanya jawab langsung, pertemuan rutin, 

dll.  

Harapannya dengan mengetahui sub variabel kualitas jasa mana yang 

dibutuhkan wali murid, kemudian menjalankan program kepuasan, dan mengukur 

kepuasan wali murid serta  terus menerus mengadakan perbaikan. Maka akan  

dapat meningkatkan kepuasan yang tentunya nanti akan berdampak pada 

terciptanya loyalitas wali murid terhadap sekolah taman kanak-kanak (TK) Al-

Ya’lu Malang.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengujian terhadap variabel dimensi kualitas jasa yaitu variabel bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati  berpengaruh secara 

simultan terhadap kepuasan konsumen taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu 

Malang.  

2. Pegujian secara parsial variabel keandalan dan jaminan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen sedangkan variabel bukti 

fisik, daya tanggap, dan empati tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kepuasan konsumen taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu Malang.  

3. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi ini dapat diketahui bahwa 

variabel  jaminan  adalah variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu 

Malang. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

diduga variabel empati memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

kepuasan konsumen dibandingkan keempat variabel lainnya, ditolak.  
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5.2. Saran  

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat, maka peneliti mempunyai 

beberapa saran yang dapat digunakan pihak taman kanak-kanak (TK) Al-Ya’lu 

dan peneliti yang ingin melanjuti penelitian ini, khususnya saran bagi peningkatan 

variabel Jaminan yang dalam hasil penelitian ini berpengaruh dominan bagi 

kepuasan wali murid selaku konsumen. Saran tersebut antara lain:  

a. TK Al-Ya’lu sebaiknya lebih meningkatkan lagi dalam hal kesopanan 

dan keramahan dalam hal melayani para wali murid. Pihak TK harus 

bersikap tenang, sopa, dan ramah ketika meghadapi konsumen yang 

berada dalam kondisi apapun. 

b. Para guru dan karyawan TK Al-Ya’lu harus selalu mempunyai 

keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan potensi dirinya 

dalam bidang pendidikan. Sehingga para guru dan karyawan tidak hanya 

memiliki satu ketrampilan saja yang ia kuasai dalam proses pendidikan 

di taman kanak-kanak. 

c. Pihak Al-Ya’lu harus mampu memberikan rasa aman kepada siswa juga 

kepada para wali murid siswa tersebut. Pihak sekolah harus 

meningkatkan keamanannya di sekolah terutama mengantisipasi 

banyaknya pencurian anak yang terjadi belakangan ini. Hal ini penting 

dilakukan karena anak-anak yang bersekolah di TK Al-Ya’lu ini 

merupakan kalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas. 

Peningkatan keamanan (security) ini dapat dilakukan anatara lain dengan 

: 
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a. Menambah jumlah satpam atau petugas security 

dilingkungan sekolah 

b. Memberlakukan pemeriksaan terhadap semua tamu yang 

akan masuk di lingkungan sekolah. 

c. Memperketat penjagaan ketika para siswa pulang sekolah 

terutama kepada para siswa yang tidak menggunakan jasa 

angkuatan dari sekolah, dimana para siswa hanya boleh 

dijemput oleh para wali murid atau orang yang telah 

mendapat persetujuan dari wali murid tersebut dengan 

terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak sekoklah.     

d. Pihak sekolah harus mampu menunjukan prestasinya dalam hal 

kemampuan dan pengetahuan atas kinerjanya dalam dunia pendidikan 

sehingga akan memperkuat image  sekolah, sebagai sekolah yang 

unggulan dan berkualitas. 

e. TK Al-Ya’lu bisa menyediakan suatu lembaga pelatihan pelayanan 

khusus untuk seluruh karyawan dan guru TK Al-Ya’lu Malang yang 

dapat dilakukan secara berkelanjutan. 

f. Melakukan inovasi dan meningkatkan diferensiasi produk dalam hal ini 

adalah pelayanan, kurikulum atau fasilitas, sehingga bisa menjadi hal 

unik yang bisa menjadi andalan atau nilai lebih dari taman kanak-kanak 

(TK) Al-Ya’lu Malang. Hal tersebut bisa dilakukan dengan studi 

banding ke sekolah unggulan lain, tanya jawab atau diskusi langsung 

dengan wali murid  untuk mengetahui nilai apa yang sebenarnya 

menjadi kebutuhan dan keinginan wali murid.   
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g. Menambah tenaga khusus yang menangani manajemen informasi, 

teknologi, dan kehumasan sekolah, dengan demikian diharapkan 

informasi mengenai kegiatan-kegiatan sekolah dapat diterima semua 

wali murid dengan cepat, jelas dan akurat baik melalui edaran, website, 

e-mail, buletin, mading sekolah, pertemuan rutin maupun telepon. 

Tenaga tersebut juga dapat disiagakan sekolah untuk senantiasa 

melayani pertanyaan para wali murid, sekaligus mencatat masukan atau 

saran dari wali murid.  

h. Untuk dapat lebih dapat meningkatkan kepuasan wali murid, pihak 

sekolah perlu juga  untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja sub-

sub variabel bukti fisik,daya tanggap dan, empati. Walaupun pada hasil  

penelitian menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan namun perlu 

untuk diperhatikan karena secara simultan ketiga variabel ini 

berpengaruh sigifikan.  

i. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh dimensi kualitas 

jasa yang dimiliki atau diterapkan sekolah terhadap kepuasan. 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya juga meneliti tentang kepuasan 

terhadap loyalitas pelanggan. 
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