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Abstrack 

The purpose of this study was to determine and analyze how to analyze the role of 

service quality and facilities on student satisfaction at SMP Negeri SATAP 1 

Ladongi, the subjects of East Kolaka in this study were all students of SMP Negeri 

SATAP 1 Ladongi, the respondents of the study were 25 students. and using data 

using observation, interview, and documentation techniques. The results of this study 

also show that the quality of school services and facilities has an important role in 

student satisfaction at SMPN SATAP 1 LADONGI, which means that the strength of 

the services provided by the school and its facilities can meet the expectations of 

students.In fact, students' feelings of satisfaction or dissatisfaction are largely 

determined by the quality of the school services and facilities they receive and their 

impression of the SATAP 1 LADONGI SMP Negeri itself. The higher the school 

performance services and facilities provided, the more positive the impression on the 

institution and in the end it increases the satisfaction score which has a good impact 

on the school. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sesuatu 

yang berlangsung secara berkelanjutan 

sejak seorang masih berada dalam 

lingkungan keluarga. sekolah 

menengah pertama (SMP), merupakan 

lembaga menengah yang 

menghasilkan lulusan yang berpotensi 

untuk melanjutkan ke jenjang 

berikutnya (SMA). Seiring dengan 

meningkatnya peran pendidikan dalam 

mendukung program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas hidup yang 

layak, menuntut sekolah menengah 

pertama untuk terus menerus 

meningkatkan pelayanan yang di 

berikan kepada siswa. Kepuasan siswa 

membentuk persepsi yang positif 

terhadap pihak sekolah, sehingga hal 

ini dapat memposisikan  lembaga di 

mata siswa.pelayanan yang bagus 

adalah pelayan yang dapat memahami 

keinginan  dan kebutuhan  siswa serta 

berusaha untuk memberikan  nilai 

lebih kepada siswa. 

 SMP Negeri SATAP 1 

LADONGI sebagai salah satu sekolah 

menengah pertama negeri di kabupaten 

kolaka timur yang kurang mempuyai 

daya saing dengan sekolah menengah 

lainya, hal ini menjadi suatu keharusan 

bagi sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dan fasilitas 

sekolah yang memadai agar bisa 

berdaya saing di tingkat nasional. 

Berdasarkan hal-hal diatas, 

dengan ini peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul 

“analisis kualitas pelayanan  dan 

fasilitas terhadap kepuasan siswa di 

SMP Negeri SATAP 1 LADONGI”. 

Dengan perumusan masalah  

bagaimana pengaruh kualitas 

pelayanan dan fasilitas  secara 



simultan dan parsial terhadap kepuasan 

siswa di sekolah SMPN SATAP 1 

LADONGI. Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut, maka penelitian ini  

bertujuan untuk dapat di jadikan  dasar 

bahan evaluasi atau referensi untuk 

membuat kebijkan dalam 

meningkatkan kinerja guru, kualitas 

pelayanan dan fasilitas yang baik 

terhadap kepuasan siswa di masa 

mendatang.hasil penilitian ini juga 

dapat di jadikan pertimbangan bagi 

pengelolah sekolah mengenai haL-hal 

yang harus mereka perbaiki dan 

tingkatkan dalam rangka memberikan 

pelayanan yang baik dan 

meningkatkan kualitas yang baik. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Kualitas pelayanan 

 Pelayanan pada dasarnya 

adalah bagian dari sistem operasi jasa.. 

di dalam dalam operasional bisnis ada 

operasional bisnis, ada input, proses 

dan output. Input dari pelayanan dapat 

terdiri dari tangible yang berupa 

bentuk fisik, para pegawai atau 

karyawan hotel dan menejernya, 

mesin, peralatan. Pelayanan adalah 

proses yang dapat terdiri dari layanan 

yang menimbulkan kesan reliability, 

kemampuan responsiveness assurance 

dan kemapuan empahaty, yang 

menghasilkan output kualitas 

pelayanan dan memberi efek kepada 

kepuasan pelamggan (R Panday, 

2012). 

Kualitas pelayan adalah upaya 

pemenuhan dan keinginan konsumen 

serta ketetapan penyampaian dalam 

mengimbangi harapan konsumen. 

(Yusuf, Arifin, & S, 2016). 

Layanan-kualitas sebagai gap 

dalam pelanggan persepsi antara 



kinerja dan harapan (Annamdevula & 

Bellamkonda, 2016).  

Kualitas pelayanan adalah 

suatu cara kerja perusahan yang 

berusaha mengadakan perbaikan mutu 

secara terus-menerus terhadap proses, 

produk dan service yang di hasilkan 

perusahaan (Efendi & Lili, 2016). 

FASILITAS 

 Fasilitas dan sarana adalah 

bangunan dari tangible dalam masalah 

kualitas layanan seperti yang di bahas 

dalam (R Panday, 2012).  

Fasilitas merupakan komponen 

individual dari penawaran yang mudah 

di tumbuhkan atau di kurangi tanpa 

mengubah kualitas dan model jasa. 

Fasilitas (Mongkaren, 2013) 

fasilitas adalah menyediakan 

perlengkapan-perlengkapan fisik untuk 

memberikan kemudahan kepada para 

konsumen dalam melaksanakan 

aktivitas-aktivitasnya atau kegiatan-

kegetiannya, sehingga kebutuhan-

kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. 

Yusuf, Arifin, & S, (2016). 

Fasilitas  fisik seperti layanan 

perpustakaan, teknologi fasilitas, dan 

ruang kuliah berpengaruh signifikan 

terhadap pengalaman pendidikan 

siswa. (Farahmandian,2013) 

Kepuasan siswa 

 Kepuasan adalah perasan senag 

atau kecewa seseorang yang berasal 

dari perbandingan antara kesannya 

terhadap kinerja (atau hasil) suatu 

produk dan harapa-harapannya.(Efendi 

& Lili, 2016) kepuasan pelanggan 

telah menjadi konsep sentral dalam 

wacana bisnis dan manajemen (Ilyas, 

2014) kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi purnabeli di mana alternative 

yang di pilih sekurang-kurangnya 

memberikan hasil (out come) sama 



atau melampaui harapan pelanggan, 

sedangkan sebaliknya adalah 

ketidakpuasan ( Wibowo, 2014). 

 

METODE PENELITIAN  

Metode yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ialah metode 

penelitian kualitatif.  

Metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. Bogdan dan Taylor ( 

dalam moleong, 2006) 

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif karena peneliti 

menganggap permasalahan yang 

diteliti cukup kompleks dan dinamis 

sehingga data yang diperoleh dari para 

narasumber tersebut dijaring interview 

langsung dengan para narasumber 

sehingga didapatkan jawaban yang 

alamiah. Penelitian kualitatif juga 

terdapat tujuannya, adapun tujuannya 

yaitu sangat bervariasi karena 

penelitian itu sendiri, kepentingan 

evaluasi, penyelesaian disertai atau 

untuk kepentingan pribadi. 

Jenis penelitian ini 

dimaksudkan agar peneliti dapat 

mengetahui dan mengerti megenai 

kualitas pelayanan dan fasilitas 

terhadap kepuasan siswa di SMP 

Negeri SATAP 1 Ladongi. 

Lokasi penelitian dilakukan di 

SMP Negeri SATAP 1 Ladongi yang 

terdapat di sebuah desa pelosok yang 

di kecamatan Ladongi, Kabupaten 

Kolaka Timur. 

 Adapun subjek dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa di 

SMP Negeri SATAP 1 LADONGI 

yang berjumlah 25 siswa dan siswi 

Yang terdiri dari: 



• Kelas VII,  10 orang siswa 

siswi yaitu Megawati, 

Nurwahesi, Anugrah, Risqi 

natasya, marsella, Ririn 

alprianti, Haerul umur, Muh. 

Syakir,dan Haikal. 

• Kelas VIII terdiri 13 siswa 

siswi yaitu Adelia putri, Dewi 

mentari, Hadijah, Elsa, Mirna, 

Mayadah, Yuli ana, Sitti aysa, 

Sitriyani, Rahmatia, Muthia, 

Lavi, dan Muh.aris. 

• Kelas IX terdiri 2 siswa yaitu 

             Faisal dan Rizal, 

Bahan dan alat pengumpulan 

data yaitu panduan wawancara, buku, 

jurnal dan skripsi. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Negeri SATAP 1 

LADONGI KABUPATEN KOLAKA 

TIMUR. 

Sumber data pada penelitian ini 

terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer peneliti 

didapatkan melalui wawancara atau 

interview kepada sumber data primer 

peserta didik di SMP Negeri  SATAP 

1 Ladongi. sedangkan Data sekunder 

peneliti dapatkan melalui bacaan-

bacaan yang relevan dengan penelitian 

ini. 

Menurut M. Ngalin Purwanto 

(2009: 194),“observasi ialah metode 

atau cara-cara menganalisis  dan 

mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati 

individu atau kelompok secara 

langsung.”  

Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode 

pengamatan (observasi), dokumentasi, 

dan wawancara. Teknik obeservasi 



adalah suatu teknik yang digunakan 

dengan cara mengadakan pengamatan 

secara teliti serta pencatatan secara 

sistematis. 

Teknik wawancara (interview) 

adalah suatu metode atau cara yang 

digunakan untuk mendapatkan 

jawaban dari responden dengan jalan 

tanya jawab sepihak, dikatakan 

sepihak karena dalam wawancara ini 

responden tidak diberi kesempatan 

sama sekali untuk mengajukan 

pertanyaan.  

Teknik (dokumentasi) adalah 

metode bantu atau pelengkap untuk 

memperoleh data yang berbentuk 

catatan atau dokumen, seperti catatan, 

rekaman, foto dan lainnya untuk 

mendapatkan catatan penting tentang 

bagaimana kualitas pelayanan dan 

fasilitas terhadap kepuasan siswa. 

penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif mengingat data yang 

terkumpul sebagian besar data 

kualitatif. teknik ini tepat digunakan 

bagi peneliti yang menghasilkan data 

kualitatif, yaitu data yang tidak bisa 

dikategorikan secara statistik. 

Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan dan wawancara 

(Sugiyono 2008: 335). 

Analisis data kualitatif adalah 

bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh 

selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Maka dalam analisis data ini 

terdapat komponen analisis data 

menurut Sugiyono yaitu: 

a. Data reduction (reduksi data), 

mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal  

yang pokok, memfokuskan 



pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. 

b. Data display (Penyajian data), 

setelah dilakukannya reduksi 

data maka langkah yang 

selanjutnya adalah mendisplay 

data yaitu dengan menjadikan 

data tersebut dengan teks yang 

bersifat naratif. 

c. Conclucation drawing 

(verifikasi), langkah yang 

ketiga yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 

Dalam hal ini kesimpulan 

masih berupa kesimpulan 

sementara dan akan 

berkembang selama proses 

penelitian sehingga harus tetap 

dilakukannya verifikasi secara 

bertahap selama proses 

penelitian. 

Keabsahan data, uji keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif meliputi 

uji credibility (validitas internal), 

transferability (validitas eksternal), 

dependabily (reliabilitas) dan 

confirmability (obyektivitas). 

Keabsahan data penelitian ini 

menggunakan uji kredibilitas, 

pengujian ini dilakukan dengan 

cara. Panulis memutuskan 

menggunakan uji kreadibilitas 

dengan cara triangulasi, dalam 

berbagai cara dan berbagai waktu. 

Pengecekan dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi, dalam 

cara ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai 

sumebr dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Pengecekan dalam 

penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber data dan 



triangulasi teknik pengumpulan 

data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian di atas 

menunjukan bahwa dalam kualitas 

pelayanan dan fasilitas sekolah 

berpengaruh pada kepuasan siswa di 

SMP Negeri SATAP 1 LADONGI 

sudah cocok, yang berarti bahwa 

kekuatan pada pelayanan yang di 

berikan sekolah dan fasilitasnya sudah 

dapat memenuhi harapan mahasiswa. 

Pada dasarnya bahwa perasaan 

puas atau tidak puasnya siswa sangat 

ditentukan oleh kualitas layanan dan 

fasilitas sekolah yang mereka terima 

dan kesannya terhadap sekolah SMP 

Negeri SATAP 1 LADONGI itu 

sendiri. Semakin tinggi layanan kinerja 

sekolah dan fasilitas  yang di berikan 

membuat semakin positif kesannya 

atas lembaga dan pada akhirnya 

mempertinggi tingkat kepuasannya 

yang berdampak baik bagi sekolah 

SMP Negeri SATAP 1 LADONGI 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

 Namun di hasil penelitian ini, 

ada beberapa siswa yang di peroleh 

nilai kualitas pelayan memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan siswa 

yang berdampak negatif, yang berarti 

pelayan yang di berikan belum 

memenuhi harapan siswa sebagai 

penerimajasa layanan sehingga siswa 

merasa kurang bahkan tidak puas.hal 

ini perlu di perhatikan sebagai suatu 

masalah yang perlu adanya solusi atau 

pemecahan masalah berupa pemulihan 

layanan dan fasilitas untuk mencegah 

hal yang tidak di inginkan terjadi 

karena lemahnya pelayanan dan 

fasilitas akan membawa kesan buruk 



bagi siswa.manfaat dari kualitas dan 

fasilitas memberikan pelayanan dalam 

memenuhi dan memuaskan yang 

bertujuan memberdayakan sumber 

daya manusia yang berkualitas dalam 

segi pelayanan dan kepekaan terhadap 

banyak orang sehingga menimbulkan 

kepercayaan yang menjadikan modal 

baik dalam segi kerja sama sebagai 

acuan pengembangan, penyusunan 

standar pelayanan. 

Data hasil penelitian dalam 

bentuk foto disajikan pada gambar di 

bawah ini 

 

 



 

KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kualitas pelayanan dan 

fasilitas terhadap kepuasan siswa di 

SMP Negeri SATAP 1 Ladongi, di 

mana jumlah responden penelitian ini 

adalah 25 orang peserta didik yang 

menggunakan teknik pengumpulan 

data observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian di atas juga 

menunjukan bahwa dalam kualitas 

pelayanan dan fasilitas sekolah 

memiliki peran penting terhadap 

kepuasan siswa di SMP Negeri 

SATAP 1 LADONGI sudah cocok, 

yang berarti bahwa kekuatan pada 

pelayanan yang di berikan sekolah dan 

fasilitasnya sudah dapat memenuhi 

harapan mahasiswa. Pada dasarnya 

bahwa perasaan puas atau tidak 

puasnya siswa sangat ditentukan oleh 

kualitas layanan dan fasilitas sekolah 

yang mereka terima dan kesannya 

terhadap sekolah SMP Negeri SATAP 

1 LADONGI itu sendiri. Semakin 

tinggi layanan kinerja sekolah dan 

fasilitas  yang di berikan membuat 

semakin positif kesannya atas lembaga 

dan pada akhirnya mempertinggi 

tingkat kepuasannya yang berdampak 

baik bagi sekolah. 

Tetapi dari hasil penelitian ini 

ada beberapa siswa yang di peroleh 

nilai kualitas pelayanan memiliki 



pengaruh terhadap kepuasan siswa 

yang berdampak negatif, yang berarti 

pelayan yang di berikan belum 

memenuhi harapan siswa sebagai 

penerima jasa layanan sehingga siswa 

merasa kurang bahkan tidak puas. Hal 

ini perlu di perhatikan sebagai suatu 

masalah yang perlu adanya solusi atau 

pemecahan masalah berupa pemulihan 

layanan dan fasilitas untuk mencegah 

hal yang tidak di inginkan terjadi 

karena lemahnya pelayanan dan 

fasilitas akan membawa kesan buruk 

bagi siswa dan sekolah. 
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