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Lampiran 1 

Kuesioner 

A. IDENTITAS RESPONDEN .  

Mohon untuk mengisi titik-titik dan atau memberikan tanda lingkaran (O) pada 
poin jawaban yang tersedia.  

 
1. Nama *   : .........................           (* boleh tidak diisi) 
 
2. Usia   : a. < 20 th b. 21-30 th c. 31-40 th  d. 41-50 th 

  e. > 51 th  

 

3. Pekerjaan    : a. Pelajar / mahasiswa  b. Pegawai Swasta  

  c. Pegawai Negeri             d. Wiraswasta    

      e lainnya (sebutkan ) ............... 

 

4. Jenis kelamin   : a. Pria  b. Wanita  
 
5. Pendapatan / bulan  : a. < Rp. 500.000,00 
 

  b. Rp. 500.000,00 – Rp.1000.000,00 
 
  c. Rp. 1000.001,00 – Rp. 2000.000,00 
 
  d. Rp. 2000.001,00 – Rp. 3000.000,00 
 
  e. > Rp. 3000.000,00 
 
 

6. Pendidikan terakhir            : a. < SMP b. SMP        c. SMA     d. Sarjana           

e. Pasca sarjana (S2 / S3) e. lainnya (sebutkan) …... 

 
7. Hubungan Bapak / Ibu , saudara/i dengan siswa : 

a. Ayah  b. Ibu     c. Kakek / Nenek    d. Paman / bibi  

e. Wali murid lainnya (sebutkan) .................. 

 
8. Jumlah Putra / Putri yang sedang bersekolah di TK Al-Ya’lu :  

a. 1 orang   b. 2 orang    c.  3 orang        d. > 3 orang  
 
9. Jumlah Putra / Putri Yang Pernah (Sudah Lulus) Bersekolah Di TK Al-Ya’lu :  

a. 1 orang   b. 2 orang    c. 3 orang    d. > 3 orang    
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B. PELAYANAN ATAU KINERJA YANG DIRASAKAN  DI TK AL-YA’LU  

Mohon untuk memberi jawaban yang sesuai dengan memberi tanda (Ѵ) 

pada kotak yang tersedia mengenai seberapa setuju anda terhadap pernyataan berikut 

mengenai kualitas pelayanan atau kinerja sekolah TK Al-Ya’lu yang anda rasakan. 

Alternatif jawaban adalah : 

SS S N TS STS 

Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak setuju 

 
X1 BUKTI FISIK 

Keterangan: Variabel X1 adalah dimensi kualitas jasa berdasarkan penilaian 

orang tua/wali murid terhadap penampilan fisik dan wujud nyata dari semua 

unsur nyata yang ada  TK (Taman kanak-kanak) 

No Pernyataan SS S N TS STS

1 TK telah memiliki Bangunan gedung sekolah 

yang indah / bagus  

     

2 TK telah menyediakan fasilitas fisik yang 

memadai.  

     

3 TK telah memiliki fasilitas kelas yang 

memadai.  

     

4 Penampilan guru yang berbusana muslim, 

rapi, dan menarik. 

     

 
X2 KEANDALAN  

Keterangan : Variabel X2 adalah dimensi kualitas jasa berdasarkan penilaian 

orang tua / wali murid yang berkaitan dengan kemampuan atau keandalan 

untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya 

No Pernyataan SS S N TS STS

1 Saat anda memiliki masalah Guru & 

Karyawan TK Al-Ya’lu sunguh-sungguh 

berusaha membantu menyelesaikannya. 

     

2 TK Al-Ya’lu telah menyediakan  informasi 

mengenai kegiatan-kegiatan siswa dan 

program  sekolah  
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3 TK Al-Ya’lu telah menyediakan layanannya 

sesuai dengan waktu yang dijanjikan.  

     

4 TK Al-Ya’lu telah mewadahi pengembangan 

bakat siswa 

     

5 TK Al-Ya’lu telah memberikan kemudahan 

pengurusan administrasi.  

     

 
X3 DAYA TANGGAP  

Keterangan : variable X3 adalah dimensi kualitas jasa berdasarkan penilaian 

orang tua siswa/wali murid terhadap ketanggapan dan kecepatan dalam 

membantu dan memberikan pelayanan jasa pada siswa dan wali murid 

No Pernyataan SS S N TS STS

1  Guru & Karyawan TK Al-Ya’lu cepat dan 

tanggap terhadap kebutuhan wali murid 
     

2 Guru selalu siap dalam membantu wali murid 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh siswa.  

     

3  Kebutuhan wali murid  diproses dengan 

cepat, sehingga tidak lama menunggu .  

     

4 Guru / karyawan sekolah memiliki reaksi 

cepat dalam mengatasi masalah yang dihadapi 

siswa yang terjadi secara tiba-tiba  

     

 
X4 JAMINAN  

Keterangan : Variabel X4 adalah dimensi kualitas jasa yang berkaitan dengan 

penilaian terhadap pengetahuan, kesopanan guru dan kemampuan mereka 

untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pada wali murid / orang tua 

siswa 

No Pernyataan SS S N TS STS

1 Guru & karyawan  TK Al-Ya’lu telah 

bersikap sopan dan ramah dalam melayani 

wali murid 

     

2 Guru TK Al-Ya’lu memiliki pengetahuan 

yang memadai mengenai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pendidikan TK sehingga 

dapat menjawab pertanyaan wali murid 
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3 Guru & karyawan TK Al-Ya’lu dapat 

memberikan rasa aman kepada siswa di 

sekolah 

     

4 Saya percaya terhadap kemampuan dan 

pengetahuan Guru  TK Al-Ya’lu 

     

                                                                    
X5 EMPATI  

Keterangan : variabel X5 adalah dimensi kualitas jasa yang berkaitan dengan 

penilaian terhadap sikap empati atau kesediaan untuk peduli , dan memberi 

perhatian secara pribadi pada orang tua siswa/ wali murid 

 
No Pernyataan SS S N TS STS

1  Guru TK Al-Ya’lu sangat mudah ditemui 

untuk berdiskusi atau kosultasi sewaktu - 

waktu mengenai perkembangan akademik dan 

kejiwaan siswa 

     

2  Guru dan kepala sekolah TK Al-Ya’lu 

bersedia untuk mendengarkan sumbang saran 

dari para orang tua / wali murid  

     

3  Guru dan karyawan TK Al-Ya’lu telah 

memberikan perhatian individual kepada anda 

     

4 Guru & Karyawan TK Al-Ya’lu 

mengutamakan kepentingan anda 

     

 

C. TINGKAT KEPUASAN ORANG TUA/WALI MURID  

Mohon untuk memberi jawaban yang sesuai dengan memberi tanda (Ѵ) 

pada kotak yang tersedia mengenai SEBERAPA SETUJU anda terhadap pernyataan 

berikut mengenai kepuasan akan pelayanan sekolah taman kanak-kanak (TK). 

Alternatif jawaban adalah :  

SS S N TS STS 

Sangat Setuju  Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 

 
No Pernyataan SS S N TS STS

1 Anda merasa puas akan pelayanan yang 

telah diberikan oleh TK Al-Ya’lu 

     

 
                                 


