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ABSTRAK 

 

Riani, Nurul, 2018. Pengaruh Kualitas Layanan 

Pembelajaran dan Kualitas Layanan 

Perpustakaan terhadap Kepuasan Mahasiswa 

Pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan tahun 

2017, Tesis, Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Muhammad Ali, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kepuasan Mahasiswa, Kualitas Layanan 

Pembelajaran, Kualitas Layanan Perpustakaan. 

 

Kepuasan mahasiswa adalah ringkasan evaluatif 

pengalaman pendidikan langsung, didasarkan pada 

kesenjangan antara harapan sebelumnya dan kinerja yang 

dirasakan setelah melewati siklus pendidikan. Faktor yang 

dapat mempengaruhi kepuasan mahasiswa adalah kualitas 

layanan pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan. 

Kepuasan mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo dinilai 

kurang maksimal hal ini mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas layanan 

pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan terhadap 

kepuasan mahasiwa pascasarja IAIN Ponorogo. Tujuan 

penelitian ini adalah  untuk menganalisis: (1) pengaruh 

kualitas layanan Pembelajaran terhadap kepuasan 

mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo, (2) Pengaruh 

kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan 

mahasiswa pascasarjanaIAIN Ponorogo, dan (3) Pengaruh 

kualitas layanan pembelajaran dan kualitas layanan 

perpustakaan secara bersama-sama terhadap kepuasan 

mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Lokasi penelitian ini di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampel jenuh. Populasi penelitian ini 

adalah mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan 

2017 sebanyak 118 mahasiswa. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket. Uji hipotesis menggunakan uji 

regresi linier sederhana yaitu uji t dan uji regresi berganda 

menggunakan uji F. 

Hasil penelitianmenunjukkan: (1) Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan kualitas layanan 

pembelajaran terhadap kepuasan mahasiswa, dengan hasil 

thitung sebesar 4,214 > ttabel sebesar 1,658dengan koefisien 

determinan 0,133 maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

mahasiswa 13,3% dipengaruhi oleh kualitas layanan 

pembelajaran. (2) Terdapat pengaruh positif dan 

signifikankualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan 

mahasiswa, dengan thitung sebesar 3,320 >ttabel sebesar 1,658 

dengan koefisien determinan 0,087 maka dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan mahasiswa 8,7%. dipengaruhi oleh 

kualitas layanan perpustakaan. (3) Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan secara bersama-sama kualitas layanan 

pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan terhadap 

kepuasan mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo dengan 

Fhitung 12,130 > Ftabel sebesar 3,040 dengan koefisien 

determinan 0,174 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

layanan pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan 

17,4%. berpengaruh baik secara parsial maupun simultan 

terhadap kepuasan mahasiswa . 
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ABSTRACK 

 

Riani, Nurul, 2018. The Influence of Learning Quality 

Service and Library Quality Service on 

Postgraduate Student Satisfaction Islamic State 

Institut Ponorogo AcademicYear 2017, Thesis, 

Islamic Education Management Program, 

Postgraduate Program,Islamic State Institut (IAIN) 

Ponorogo. Supervisor: Dr. Muhammad Ali, M.Pd 

 

Key Word: Student Satisfaction, Learning Quality Service, 

Library Quality Service 

 

Postgraduate student satisfaction is evaluatif 

resume of education, based on gap of expectations and 

perceived perfomance felt after passing the education cycle. 

Factors that can affect college student satisfaction are the 

learning quality service and library quality service. 

Satisfaction of postgraduate student Islamic state Institut is 

considered less than optimal, that might caused the writer to 

do researchhow the influenceof Learning Quality Service 

and Library Quality Service on Postgraduate Student 

Satisfaction Islamic State Institut Ponorogo AcademicYear 

2017. The aims of this recearch is to analize: (1) the 

influence of learning quality service onpostgraduate student 

satisfaction islamic state institut ponorogo academicyear 

2017, (2) the influence of library quality service on 

postgraduate student satisfaction islamic state institut 

ponorogo academicyear 2017, (3) the influence of learning 

quality service and library quality service on postgraduate 

student satisfaction islamic state institut ponorogo 

academicyear 2017. 

This research uses quantitative approach. The 

location of this research is in Islamic state Institut (IAIN) 
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Ponorogo. Sampling in this research usedsampel jenuh. The 

subjects analyzed in this research were postgraduate student 

of Islamic State Institut (IAIN) Ponorogo academic year 

2017, with all of population as sample which is 118 student. 

The technique of collection data using questionnaires. Test 

the validity of the data  used are validity and reliability 

testing. The prasarate analysis test includes normality test, 

linearity test, heteroscedasticity test, and multicollinearity 

test. Hypothesis test using simple linear regression test that 

is t test and multiple regression test using F test. 

The results of this study indicate: (1) there is a 

positive and significant influence of learning quality service 

onpostgraduate student satisfaction islamic state institut 

ponorogo academicyear 2017, indicated by t test obtained 

tcount> ttable (4,214 >1,658) with determinant coefficient 

0.133,which mean 13,3% student satisfaction is influence 

by learning quality service, (2) there is a positive and 

significant influence of library quality service on 

postgraduate student satisfaction islamic state institut 

ponorogo academicyear 2017, indicated by t test obtained 

tcount> ttable (3,320 > 1,658) with determinant coefficient 

0,087 which mean 8,7% student satisfaction is influence by 

library quality service, (3) the influence of learning quality 

service and library quality service on postgraduate student 

satisfaction islamic state institut ponorogo academicyear 

2017, indicated by t test obtained tcount> ttable (12,130 

>3,040) with determinant coefficient 0,174which mean 

17,4% student satisfaction is influence by learning quality 

service and library quality service. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberlangsungan suatu lembaga, baik perusahaan 

maupun lembaga pendidikan tidak akan terlepas dari peran 

pelanggan yang dimiliki. Menurut Schnaars tujuan suatu 

bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa 

puas.
1
Sedangkan tujuan dari lembaga pendidikan sebagai 

lembaga non provit adalah untuk menghasilkan insan-insan 

akademik yang berkualitas baik dari segi penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, beretos kerja, serta memiliki 

sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur serta 

bertindak aktif, kreatif dan inovatif.Tujuan pendidikan 

dapat terwujud apabila faktor-faktornya dapat terpenuhi, 

baik dari faktor mahasiswa maupun faktor di luar 

mahasiswa. Faktor-faktor tersebut meliputi pelayanan 

kemahasiswaan yang diberikan  oleh pegawai, dosen, serta 

sarana prasarana yang diberikan oleh pihak kampus.
2
 

                                                           
1
 Mira Amelia, ― Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Siswa Dalam Mengikuti Kursus di Lembaga Bimbingan 

Belajar (Studi pada Siswa SMA Lembaga Bimbingan Belajar IPIEMS 

Cabang Banyumanik Semarang)”, 1-14. 
2
 Marzuki Mahmud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2012),57. 



 

9 

 

Sebagian pelanggan mendasarkan kepuasannya 

semata-mata hanya pada dorongan harga, sedangkan 

sebagian pelanggan lainya mendasarkan kepuasannya pada 

keputusan pembelian atas dasar tingkat kepuasan produk 

yang mereka butuhkan. Kepuasan pelanggan dapat diukur 

dengan berbagai cara antara lain: umpan balik pasar secara 

volunteer seperti komentar tertentu yang tidak diminta, 

survei pelanggan, riset pasar, dan forum diskusi 

pemantauan online.
3
 

 Kepuasan pelanggan merupakan suatu indikator 

kedepan akan keberhasilan bisnis perusahaan, yang 

mengukur bagaimana baiknya tanggapan pelanggan 

terhadap masa depan bisnis perusahaan, karena kepuasan 

pelanggan dapat digunakan sebagai kekuatan untuk 

pendorong bagi masa depan dan profitabilitas suatu 

perusahaan. Oleh karena itu suatu perusahaan akan selalu 

berupaya untuk menjaga  dan memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk dapat memuaskan pelanggan.
4
Kepuasan 

konsumen terhadap perusahaan jasa diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana harapan konsumen terhadap pelayanan 

sesuai dengan kenyataan yang diterima tentang pelayanan 

                                                           
3
 Sofjan Assauri, Strategic Marketing(Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), 11-12. 
4
Ibid. 

2 
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yang diberikan kepada konsumen. Jika pelayanan suatu 

perusahaan jasa tersebut dibawah harapan konsumen maka 

konsumen akan kecewa, sebaliknya jika layanan yang 

diberikan memenuhi harapan konsumen, maka konsumen 

akan senang. harapan konsumen dapat diketahui dari 

pengalaman mereka sendiri saat menerima pelayanan suatu 

perusahaan jasa, omongan orang lain, dan informasi iklan.
5
 

Kepuasan menurut Kotler merupakan tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) 

yang ia rasakan dengan harapan-harapannya.
6
 Menurut 

Sugito kepuasan  pelanggan  adalah suatu keadaan 

terpenuhinya keinginan, harapan,  dan  kebutuhan  

pelanggan. Bila  pelayanan  yang  diberikan  dapat 

memenuhi keinginan, harapan, dan kebutuhan  pelanggan,  

dinilai  pelayanan itu memuaskan.
7
Menurut Tjiptono 

kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen yang 

                                                           
5
Januar Efendi Panjaitan & Ai Lili Yulianti, ―Pengaruh Kualitas 

Pelayan terhadap Kepuasan Pelanggan Pada JNE Cabang Bandung‖, 

DeReMa Jurnal Manajement, 2 (September, 2016), 265-286. 
6
I Komang Mahanaya Putra & Nyoman Kerti Yasa, ―Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap Kepuasan Mahasiswa, Citra, dan Positif Word of 

Mouth PoliteknikNegeri Bali‖.Bisnis dan Kewirausahaan, 1 (Maret, 

2015), 90-100. 
7
I Gusti Ayu Made Srinadi dan Desak Putu Eka Nilakusmawat,‖Faktor-

Faktor Penentu Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelayanan Fakultas 

sebagai Lembaga Pendidikan (Studi Kasus di FMIPA, Universitas 

Udayana)‖ Cakrawala Pendidikan, 2 (November 2008), 218. 
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diperoleh setelah konsumen melakukan/menikmati 

sesuatu.
8
Lovelock dan Wright mendefinisikan kepuasan 

pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional pada 

evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau 

jasa berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, 

netralitas, kegembiraan, dan kesenangan.
9
Assauri 

menyatakan bahwa kepuasan  mahasiswa  adalah  suatu  

bentuk  perasaan  seseorang  yang  mendapatkan  

pengalaman  kinerja  (atau  hasil)  yang  telah  memenuhi  

harapannya,  yang meliputi  1) Waktu yang digunakan  

untuk menunggu dilayani  2)  Kecepatan  dan  ketepatan  

dalam  pelayanan  kepada  mahasiswa  3)  Ketepatan  dalam  

melaksanakan  janji  4)  Keramahan  dan  kesopanan  

pimpinan,  dosen  dan  karyawan dalam bersikap dan 

berbicara 5) Pengetahuan dosen dan karyawan dalam  

pelayanan 6) Prosedur dalam pelayanan dan penyelesaian 

layanan 7) Kemudahan  pimpinan,  dosen  dan  karyawan  

dalam  dihubungi  8)  Tempat  pelayanan  nyaman,  bersih 

bagi mahasiswa 9) Menciptakan kelancaran dalam 

                                                           
8
Diana Rahmawati,‖ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kepuasan Mahasiswa‖, Economia, 1, (April, 2013), 1-14. 
9
Januar Efendi Panjaitan & Ai Lili Yulianti, ―Pengaruh Kualitas 

Pelayan terhadap Kepuasan Pelanggan Pada JNE Cabang Bandung‖, 

DeReMa Jurnal Manajement, 2 (September, 2016), 265-286. 
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pelayanan 10) Keramahan pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan mahasiswa.
10

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan 

berdasarkan hasil evaluasi terhadap kualitas produk atau 

pelayanan yang diberikan suatu lembaga atau perusahaan, 

yang mana kepuasan pelanggan ini menjadi penentu akan 

keberlangsungan suatu perusahaan atau lembaga. 

Perusahaan atau lembaga yang tidak dapat memenuhi 

kepuasan pelanggan dapat dipastikan tidak akan mampu 

bertahan, karena pelangganyang tidak merasakan kepuasan 

terhadap suatu produk atau pelayanan yang diberikan satu 

perusahaan akan cenderung mencari perusahaan lain yang 

dapat memenuhi kepuasannya dan yang lebih buruk ia akan 

menyampaikan kepada pelanggan atau calon pelanggan lain 

akan ketidakpuasanya terhadap kualitas produk atau 

pelayanan suatu perusahaan atau lembaga. 

Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh beberapa 

faktor:
11

 (1) Kualitas produk, konsumen akan puas bila 

hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang 

                                                           
10

 Abdullah Taman et. al, ―Analisis Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta‖, Jurnal Nominal, 1 (2013), 99-109 
11

 Tjiptono, Manajement Jasa (Yogyakarta: Andi, 2006), 25. 

6 
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mereka gunakan berkualitas; Produk dikatakan berkualitas 

bagi seseorang jika produk itu dapat memenuhi 

kebutuhanya.Kualitas produk ada dua yaitu eksternal dan 

internal; (2) Kualitas pelayanan, Konsumen akan merasa 

puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai 

dengan harapan. Dalam lembaga pendidikan terdapat 

beberapa pelayanan yang seharusnya diterima secara prima 

oleh mahasiswa sebagai pelanggan eksternal meliputi: 

pertama, layanan Informasi. Kedua,layanan sarana 

prasaranaKetiga, layanan administrasi akademik. Keempat, 

layanan bimbingan akademik yang meliputi layanan 

bimbingan oleh penasihat akademik dalam proses 

perkuliahan seperti menentukan dan mengambil beban 

studi, layanan pembelajaran
12

, layanan bimbingan penulisan 

karya tulis ilmiah. KelimaLayananpengembangan potensi 

bakat dan minat.Keenam, layanan kesejahteraan 

Mahasiswa; (3) Emosional; (4) Harga, Produk yang 

mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga 

yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih 

tinggi; (5) Biaya, yang mana konsumen yang tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang 

                                                           
12

 Marzuki Mahfud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada,2012), 73. 
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waktu untuk mendapatkan suatu produk  atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan salah satu diantaranya adalah kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga terhadap 

pelangganya. Dari beberapa penelitian menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan yang diberikan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Pertama penelitian yang dilakukan oleh 

Septiyan Hudan Fuadi
13

 di BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo menunjukkan bahwa faktor kualitas layanan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kedua hasil 

penelitian yang dilakukan Abdullah Taman, Sukirno,Annisa 

Ratna Sari, Ngadirin Setiawan, Adeng Pustikaningsih
14

 

yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta menunjukkan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Ketiga, 

penelitian yang dilakukan oleh Johan Wahyu Tri 

                                                           
13

 Septian Huda Fuadi, ―Pengaruh Kualitas Produk, Layanan dan Nilai 

terhadap Kepuasan Nasabah BMT Surya Abadi‖  (Tesis, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo, 2015,Ponorogo) 
14

Abdullah Taman et.al, ―Analisis Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta‖,Jurnal Nominal, 2 (2013), 1-13 
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Astuti
15

yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Iklim 

Sekolah terhadap Kepuasan Siswa (Studi kasus pada kelas 

VII dan VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) di 

Kedunggalar Ngawi menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan siswa. 

Kualitas pelayanan merupakan suatu pernyataan 

tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dari perbandingan 

antara ekspektasi/ harapan dengan kinerja/ hasil.Kualitas 

pelayanan juga merupakan ukuran sejauh mana suatu 

pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan 

pelanggan.Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan, 

kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.dengan kata 

lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, 

yaitu expected service dan perceived service atau kualitas 

jasa yang diharapkan dan kualitas jasa yang diterima atau 

                                                           
15

 Johan Wahyu Tri Astuti, ―Pengaruh Kualitas Layanan dan Iklim 

Sekolah terhadap Kepuasan Siswa: Studi kasus pada kelas VII dan VIII 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) Kedunggalar Ngawi tahun 

pelajaran 2016-2017‖ ,(Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 

Ponorogo, 2016). 

8 



 

16 

 

dirasakan.
16

 Dari beberapa research yang menyatakan 

bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap terhadap 

kepuasan pelanggan (mahasiswa) menunjukkan betapa 

penting kualitas pelayanan dalam suatu lembaga, baik 

lembaga pendidikan maupun lembaga non pendidikan. 

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa pelayanan 

pada lembaga pendidikan terdiri dari beberapa hal 

yaitupertama, layanan Informasi. Kedua,layanan sarana 

prasaranaKetiga, layanan administrasi akademik. Keempat, 

layanan bimbingan akademik yang meliputi layanan 

bimbingan oleh penasihat akademik dalam proses 

perkuliahan seperti menentukan dan mengambil beban 

studi, layanan pembelajaran
17

, layanan bimbingan penulisan 

karya tulis ilmiah. KelimaLayananpengembangan potensi 

bakat dan minat.Keenam, layanan kesejahteraan 

Mahasiswa.Kotler & Fox juga mengemukakan bahwa 

terdapat enam dimensi utama dalam kualitas pelayanan 

pada perguruan tinggi, yaitu: dimensi Kualitas layanan 

pembelajaran (quality of instruction), dimensi bimbingan 

akademik (academic advising), dimensi Sumber daya 

pendukung (library resources), dimensi Aktivitas 

                                                           
16

 Tjiptono, Manajemen, 59. 
17

 Marzuki Mahfud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada,2012), 73. 
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Ekstrakulikuler (extracurricular activity), dimensi aspek 

komunikasi dengan pimpinan staf universtas (opportunities 

to talk with faculty members), dimensiaspek pelayanan 

administrasi (job placement service).
18

 

Dalam penelitian ini difokuskan pada dua dimensi 

dari kualitas pelayanan yaitu kualitas layanan pembelajaran 

dan kualitas layanan perpustakaan. Yang mana Kualitas 

layanan pembelajaran (quality of Instruction) berkaitan 

dengan kemampuan dosen / instruktur dalam penguasaan 

materi, menyampaikan materi, keramahanya, objektivitas 

dalam memberikan nilai,  penguasaan metode mengajar, 

pengendalian emosi, dan kedisiplinan.
19

 Sedangkan kualitas 

layanan perpustakaan merupakankegiatan yang diawarkan 

oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang 

bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.
20

Pelayanan 

perpustakaan adalah kegiatan interaksi yang dilakukan 

antara staf dan pemustaka dengan menggunakan peralatan, 

                                                           
18

Philip Kotler & Karen F. A. Fox, Strategic Marketing for Educational 

Institution, Second Ed. (Englewood Cliffts: New Jersey, 1995). 
19

 Buchori Alma, Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa 

Pendidikan Fokus pada Mutu dan Layanan Prima (Bandung: Alfabeta, 

2009),22-23. 
20

 Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional 

(Yogyakarta: DIVA Press, 2012), 241. 
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sarana prasarana untuk membantu menyeleseikan masalah 

dari pemustaka.
21

 

Kualitas layanan memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas memberikan 

suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan.Dalam jangka 

panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan saksama harapan pelanggan serta 

kebutuhan mereka.
22

Dengan demikian, perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya 

kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau 

loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang memberikan 

kualitas memuaskan. 

Kualitas pelayanan adalah ciri, karakteristik atau 

sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan  konsumen. 

Kualitas pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa, 

karena inti produk yang dipasarkan adalah suatu kinerja 

(yang berkualitas), dan kinerja yang dibeli oleh pelanggan. 

Konsep pelayanan yang baik akan memberikan peluang 

                                                           
21

Eni Supriati,‖Manajemen LayananPerpustakaan dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan diUniversitas Muhammadiyah Ponorogo‖, (Tesis, 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo, 2015. 
22
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bagi perusahaan untuk bersaing dalam merebut 

konsumen.
23

Dalam penelitian ini yang dimaksud konsumen 

adalah mahasiswa sebagai salah satu elemen penting dalam 

sebuah lembaga pendidikan.Mahasiswa adalah konsumen/ 

pelanggan dari suatu lembaga pendidikan tinggi 

(universitas) sehingga konsep kepuasan mahasiswa dapat 

disamakan dengan kepuasan pelanggan yaitu tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau 

hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya.  

Mahasiswa sebagai salah satu elemen terpenting 

pada instansi pendidikan perlu didengarkan apakah 

pelayanan yang selama ini diberikan sudah sesuai dengan 

harapannya atau belum, lembaga yang baik tentunya harus 

selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mahasiswanya, 

akan tetapi tak jarang lembaga pendidikan yang justru 

kurang memperhatikan suara mahasiswa khususnya dalam 

hal ini terkait dengan kualitas layanan yang diberikan, 

padahal hal itu penting untuk mengetahui apa yang 

sebenarnya diharapkan, apa yang selama ini dipersepsikan 

oleh mahasiswa atas kualitas pelayanan yang diterimanya 

                                                           
23

Ni Nyoman Yuliarmi Dan Putu Riyasa,‖ Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan PDAM Kota 

Denpasar Jurusan Ilmu Ekonomi‖(Fakultas Ekonomi, Universitas 

Udayana, Denpasar). 
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guna memperbaiki kualitas lembaga dan sebagai bahan 

referensi untuk mengevaluasi terhadap kualitas pelayanan 

yang telah diberikan apakah sudah sesuai ekspektasi 

mahasiswa atau belum. Idealnya seseorang dikatakan puas 

apabila hasil yang diperoleh sesuai atau lebih dari 

ekspektasinya sebagaimana pendapat parasuraman bahwa 

pelayanan dikatakan memuaskan jika layanan yang 

dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang 

diharapkan.
24

 

Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah 

lembaga. Jika lembaga pendidikan tidak memberikan 

layanan yang berkualitas, bukan tidak mungkin pada 

saatnya akan ditinggalkan mahasiswanya lantaran mereka 

tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Di sisi lain, 

dengan masuknya perguruan tinggi asing di Indonesia, yang 

cenderung memberikan layanan akademik dan administrasi 

dengan memanjakan konsumen (mahasiswa), maka 

                                                           
24

I Nyoman Rinala et.all,‖ Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik 

terhadapKepuasan dan Loyalitas Mahasiswapada Sekolah Tinggi 

Pariwisata Nusa Dua Bali‖,E-Journal Program Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi 

Pendidikan, 4,(2013). 
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tuntutan untuk memberikan layanan yang berkualitas dan 

menyenangkan itu menjadi semakin kuat.
25

 

Marzuki Mahmud
26

dalam bukunya menyatakan 

bahwa mahasiswa banyak yang merasa kurang puas dengan 

pelayanan kemahasiswaan yang diberikan oleh perguruan 

tinggi baik secara personal maupun kelembagaan, baik oleh 

pihak rektorat, dekanat, maupun jurusan/ program studi dan 

tak kalah pentingnya layanan sarana prasarana. Mahasiswa 

sering mengeluhkan kualitas layanan pembelajaran 

khususnya tatap muka diruang perkuliahan dimana dosen 

tidakmemberikan silabus perkuliahan, tidak merancang 

pelaksanaan pembelajaran dengan baik, bahkan didapati 

dosen yang memberikan perkuliahan hanya tiga kali dalam 

satu semester, yakni pertemuan pertama memberikan 

silabus, pertemuan kedua ujian tengah semester, dan 

pertemuan terakhir pembahasan kisi-kisi ujian akhir 

semester. Selain itu mahasiswa juga mengeluhkan terkait 

proses bimbingan penyusunan karya tulis ilmiah dimana 

dosen pembimbing sulit ditemui, tidak memberikan 

                                                           
25

Ilyas, ―Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik 

Dosen Pendidikan Agama Islam (Penelitian pada Mahasiswa Semester 

II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang)‖ Jurnal 

Penelitian Pendidikan, 31, (2014). 
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Marzuki Mahmud, Manajemen Mutu Pendidikan, 57. 
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bimbingan dengan maksimal, dan cenderung menyalahkan 

tanpa memberikan solusi. 

Mahasiswa juga mengeluhkan tentang tidak 

tersedianya sarana prasarana yang memadai, seperti 

ketersediaan ruang kelas yang dilengkapi sarana 

penerangan yang memadai, sirkulasi udara yang cukup, 

meja dan kursi yang nyaman untuk dipergunakan selama 

berjam-jam dalam mengikuti perkuliahan, media 

pembelajaran (OHP,LCD, Laptop). Selanjutnya terkait 

dengan ketersediaan gedung perpustakaan, mahasiswa 

kesulitan mendapatkan buku-buku referensi di perpustakaan 

diperpustakaan karena jumlah eksemplar buku yang 

tersedia dalam jumlah yang minim dan terbatas.  

Hal diatas menunjukkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh pihak perguruan tinggi kurang maksimal, 

oleh karena itu perguruan tinggi perlu meningkatkan 

kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan 

kemahasiswaan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan 

tercapainya kepuasan mahasiswa dalam menempuh 

studinya diperguruan tinggi. Kualitas pelayanan 

kemahasiswaan yang tidak maksimal, mengakibatkan 

kepuasan mahasiswa tidak terpenuhi sehingga banyak 

mahasiswa yang tidak dapat menyeleseikan studi tepat 
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waktu, mengalami dropt out, dan banyak didapati prestasi 

mahasiswa  lebih rendah dari yang seharusnya. Jika 

demikian maka lembaga harus berupaya untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan, karena 

kepuasan mahasiswa berdampak pula terhadap loyalitas 

mahasiswa.Mahasiswa yang loyal terhadap institusi dimana 

ia belajar akan memberikan informasi-informasi positif 

kepada masyarakat tentang apa yang ia rasakan dan 

dapatkan selama masa studinya, hal ini dapat membangun 

opini masyarakat tentang bagaimana kualitas pelayanan 

institusi tersebut dan secara tidak langsung akan 

mempengaruhi masyarakat untuk merekomendasikan dan 

memilih intsitusi tersebut, baik untuk dirinya sendiri, 

kerabat, maupun teman-temanya.
27

Dari kasus diatas maka 

kepuasan mahasiswa ini perlu dikaji demi perbaikan 

kualitas lembaga khususnya kualitas pelayanan mahasiswa 

pada perguruan tinggi. 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

merupakan salah satu perguruan tinggi dikota Ponorogo 

yang mana institut ini baru saja mengalami alih status dari 

Sekolah tinggi menjadi Institut, dan saat ini telah 

menambah beberapa fakultas baru pada beberapa tahun 

                                                           
27

Ibid, 57. 
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terakhir dengan akreditasi yang baik, hal ini merupakan 

capaian yang baik dan tentu saja dalam prosesnya 

diperlukan adanya manajemen yang baik oleh para civitas 

akademik maupun non akademik untuk terus melakukan 

upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas lembaga 

termasuk didalamnya memperbaiki kualitas layanan demi 

memenuhi kepuasan pelanggan (mahasiswa) yang 

diharapkan nantinya mahasiswa memiliki loyalitas terhadap 

almamaternya sehingga eksistensi lembaga tetap  terjaga 

dan bahkan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 

universitas yang patut diperhitungkan.
28

 

Jika melihat dari prestasi yang diperoleh oleh 

perguruan tinggi tersebut, maka sudah barang tentu bahwa 

lembaga tersebut adalah lembaga yang berkualitas, baik 

dari segi mutu pendidikan maupun layanannya, akan tetapi 

berdasarkan observasi awal Institut Agama Islam Negeri 

yang merupakan satu-satunya Institut Agama Islam Negeri 

di Ponorogo ini ditemukan keluhan-keluhan mengenai 

beberapa pelayanan yang diberikan oleh lembaga 

diantaranya adalah (1) kualitas layanan pembelajaran; (2) 

kualitas layanan perpustakaan yang diterimanya, hal ini 

menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih 

                                                           
28
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dalam mengenai kualitas layanan yang diberikan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo sebagai faktor yang 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa khususnya mengenai 

kualitas layanan pembelajaran dan kualitas layanan 

perpustakaan. Maka, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan 

Pembelajaran dan Kualitas Layanan Perpustakaan Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas layanan pembelajaran berpengaruh 

secarasignifikan  terhadap kepuasan mahasiswa 

pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan tahun 2017? 

2. Apakah kualitas kualitas layanan perpustakaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan tahun 

2017? 

3. Apakah kualitas layanan pembelajaran dan 

kualitaslayanan perpustakaan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa 

pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan tahun 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan 

Pembelajaran terhadap kepuasan mahasiswa 

pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan tahun 2017. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan 

perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa 

pascasarjanaIAIN Ponorogo angkatan tahun 2017. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan 

pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan 

terhadap kepuasan mahasiswa pascasarjanaIAIN 

Ponorogo angkatan tahun 2017. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk 

memperluas dan mengembangkan kajian ilmu Manajemen 

Pendidikan Islam, terutama mengenai kualitas pelayanan 

pada lembaga perguruan tinggi dan pengaruhnya terhadap 

kepuasan mahasiswa.Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kontribusi terhadap pengembangan konsep ilmu 

pengetahuan serta wawasan mengenai pentingnya 

pelayanan yang berkualitas dalam memberikan kepuasan 

terhadap mahasiswa sebagai elemen penting dalam 

perguruan tinggi. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil-hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dari 

segi praktis. Adapun manfaatnya adalah: 

a. Memberikan informasi atau gambaran kepada pihak 

pengelola institusipendidikan khususnya perguruan 

tinggi tentang kualitas layanan pembelajaran dan 

kualitas layanan perpustakaan. 

b. Memberikan masukan kepada pengelola Institusi tentang 

kepuasan mahasiswa yang dipengaruhi oleh kualitas 

layanan pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan 

sehingga dengan dilakukannya penelitian ini dapat 

menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas 

layanan di perguruan tinggi khususnya layanan 

pembelajaran dan layanan perpustakaan.  

c. Memberikan informasi bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian selanjutnya di bidang yang sama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian tentang kepuasan pelanggan telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Septiyan Hudan Fuadi
29

 

dalam penelitian yang berjudul―pengaruh kualitas produk, 

layanan dan nilai terhadap kepuasan nasabah BMT Surya 

Abadi‖, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif.Pengambilan sampel menggunakan quota 

sampling dengan jumlah responden 50 nasabah syariah dan 

50 nasabah konvensional.Analisis data menggunakan uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji 

multikolinieritas, uji auto korelasi, uji heteroskedastisitas, 

uji normalitas), uji regresi dan uji independent sample T-

test. 

 Hasil penelitian, dari uji regresi diketahui besarnya 

pengaruh kualitas produk, layanan dan nilai terhadap 

kepuasan nasabah pengguna produk syariah sebesar 42,2%. 

Sedangkan besarnya pengaruh terhadap nasabah 
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 Septian Huda Fuadi, ―Pengaruh Kualitas Produk,Layanan dan Nilai 

terhadap Kepuasan Nasabah BMT Surya Abadi‖  (Tesis, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo, 2015), 6. 
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konvensional sebesar 80,01%. Dan dari uji independent 

sample T-test bahwa tidak terdapat perbedaan kepuasan 

antara nasabah pengguna produk syariah dengan pengguna 

produk konvensional. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah 

Taman, Sukirno,Annisa Ratna Sari, Ngadirin Setiawan, 

Adeng Pustikaningsih
30

 yang berjudul Analisis Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini 

mengkaji kualitas layanan yang disediakan oleh FE UNY 

dan pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan mahasiswa di 

FE UNY.Lebih spesifik lagi, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh keandalan, ketulusan, jaminan, 

keberwujudan dan ketanggapan terhadap kepuasan 

mahasiswa. Penelitian ini termasuk penelitian kausal-

komparatif, yaitu penelitian untuk menguji variabel satu 

mempengaruhi varaibel lain. Pengumpulan data dilakukan 

dengan kuesioner yang dibagikan kepada para mahasiswa 

FE UNY dari semua program studi, baik S1 maupun D3, 

mahasiswa yang berkuliah di Kampus UNY Karangmalang, 
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Abdullah Taman et.al, ―Analisis Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta‖, JURNAL NOMINAL, 2 (2013), 1-13. 
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maupun di UNY Wates, dengan menggunakan metode 

proportional random sampling. Teknik analisis data dengan 

menggunakan regresi berganda, dengan melihat uji-t dan 

uji-F. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan keandalan terhadap 

kepuasan mahasiswa; terdapat pengaruh positif dan 

signifikan ketulusan terhadap kepuasan mahasiswa; tidak 

terdapat pengaruh jaminan terhadap kepuasan mahasiswa; 

terdapat pengaruh positif dan signifikan keberwujudan 

terhadap kepuasan mahasiswa; terdapat pengaruh positif 

dan signifikan ketanggapan terhadap kepuasan mahasiswa. 

Secara simultan kelima variabel berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, dengan koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,814. Artinya, kelima variabel 

independen mempengaruhi variabel kepuasan mahasiswa 

sebesar 81,4%, sedangkan selebihnya (18,6%) dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Johan 

Wahyu Tri Astuti
31

 yang berjudul ―Pengaruh Kualitas 
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 Johan Wahyu Tri Astuti, ―Pengaruh Kualitas Layanan dan Iklim 

Sekolah terhadap Kepuasan Siswa: Studi Kasus pada Kelas VII dan 

VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kedunggalar Ngawi Tahun 
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Layanan dan Iklim Sekolah terhadap Kepuasan Siswa 

(Studi kasus pada kelas VII dan VIII Madrasah Tsanawiyah 

Negeri (MTsN) Kedunggalar Ngawi tahun pelajaran 2016-

2017)‖.penelitian ini menggunakan pendeatan 

kuantitatif.Pengambilansample pada penelitian ini dengan 

menggunakan teknik proportionate stratified 

randomsampling. Teknik analisis data dengan 

menggunakan angket.Uji keabsahan data yang digunakan 

adalah ujivaliditas dan uji reliabilitas, uji prasarat analisis 

meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, 

dan uji multikolinieritas.Uji hipotesis menggunakan uji 

regresi linier sederhana yaitu uji t dan uji regresi berganda 

menggunakan uji F. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) terdapat 

pengaruh positif dan signifikan kualitas layanan madrasah 

terhadap kepuasan siswa VII dan VIII Mdrasah Tsanawiyah 

Negeri (MTsN) Kedunggalar Ngawi ditunjukkan dengan uji 

t diperoleh harga t hitung > t tabel (5,884 > 1,645),dengan 

koefisienn determinan sebesar 0,133; (2) terdapat pengaruh 

positif dan signifkan iklim madrasah terhadap kepuasan 

siswa VII dan VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 

                                                                                                                    
Pelajaran 2016-2017‖ ,(Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 

Ponorogo, 2016). 
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Kedunggalar Ngawi dengan hasil uji t diperoleh harga t 

hitung > t tabel (6,873 > 1,645), dengan koefisien 

determinan sebesar 0, 174; (3) terdapat pengaruh positif  

dan signifikan secara bersama-sama antara kualitas layanan 

madrasah dan iklim madrasah terhadap kepuasan siswa VII 

dan VIII Mdrasah Tsanawiyah Negeri (MTS N) 

Kedunggalar Ngawi yang dibuktikan dengan hasil F yaitu 

nilai F hitung > F tabel (30,110 > 3,040) dengan 

sumbangan efektif sebesar 21,2%.Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas layanan madrasah dan iklim 

madrasah mempunyai pengaruh terhadap kepuasan siswa 

baik secara parsial maupun simultan. 

Penelitian Intan Laili
32

 yang berjudul ―Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Perpustakaan Sekolah dan Motivasi 

Belajar terhadap Kepuasan Siswa di MTsN Dolopo Madiun 

tahun Akademik 2016/2017‖.Penelitian ini menggunakan 

pendekatankuantitatif.Lokasi penelitian di MTsN Dolopo 

Madiun 2016/2017.Teknik pengambilan sampel dengan 

simple random sampling sedangkan teknit pengumpulan 

data dengan menggunakan angket.Uji prasyarat analisis 
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menggunakan uji normalitas, uji linieritas, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.Uji hipotesis 

menggunakan uji regresi linier sederhana yaitu uji t dan uji 

regresi linier berganda dengan uji F. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) tidak terdapat 

pengaruh kualitas pelayanan perpustakaan terhadap 

kepuasan siswa di MTsN Dolopo Madiun tahun akademik 

2016/2017 hal ini dibuktikan dengan 0,776 < 1,977 (thitung  < 

ttabel) dengan koefisien determinan (r2) sebessar 0,004; (2) 

tidak terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap kepuasan 

siswa di MTsN Dolopo Madiun tahun akademik 

2016/2017, hal ini dibuktikan dengan -0.036 < 1,990 (thitung  

< ttabel) dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,001; (3) 

tidak terdapat pengaruh secara simultan kualitas pelayanan 

perpustakaan dan motivasi belajar terhadap kepuasan siswa 

di MTsN Dolopo Madiun tahun akademik 

2016/2017dibuktikan dengan 0,465 < 3,907 (thitung  < ttabel) 

dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,006 yang berarti 

mempunyai pengaruh sebessar 0,6 %. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini ditinjau dari metode penelitian yaitu sama-sama 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data 

menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik 
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(uji multikolinieritas, uji auto korelasi, uji 

heteroskedastisitas, uji normalitas), uji regresi dan uji 

independent sample T-test. Selanjutnya variabel dependen 

yang diteliti sama-sama mengkaji tentang kepuasan. 

Sedangkan perbedaan dari masing-masing 

penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada 

variabel independen yang diteliti. Penelitian yang pertama 

milik Septiyan Hudan, variabel independennya adalah 

kualitas produk, layanan dan nilai terhadap kepuasan. 

Kedua, penelitian Abdullah Taman, Sukirno,Annisa Ratna 

Sari, Ngadirin Setiawan, Adeng Pustikaningsihvariabel 

independennya adalah kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan mahasiswa. Ketiga, penelitian Johan Wahyu Tri 

Astutiyaitu kualitas layanan dan iklim sekolah terhadap 

kepuasan siswa. Keempat, penelitian Intan 

Lailiyaitukualitas pelayanan perpustakaan sekolah dan 

motivasi belajar terhadap kepuasan siswa. Tigadariempat 

hasil penelitian terdahulu yakni penelitian Septiyan, 

Abdullah, dan Johan menunjukkan bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Sedangkan penelitian ini variabel independennya adalah 

kualitas layanan pembelajaran dan kualitas layanan 
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perpustakaan, selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi 

penelitian. 

 

B. Landasan Teori 

a. Kepuasan Mahasiswa 

a. Definisi Kepuasan 

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa 

latin ―satis‖ (artinya cukup baik, memadai) dan ―facio‖ 

(melakukan atau membuat). Kepuasan bisa diartikan 

sebagai ―upaya pemenuhan sesuatu‖ atau ―membuat 

sesuatu‖. Dalam kajian literatur kepuasan pelanggan yang 

dilakukan Giese & Cote (2000), kepuasan pelanggan 

merupakan (1) kepuasan pelanggan merupakan respon 

(emosional atau kognitif); (2) respon tersebut menyangkut 

fokus tertentu (ekspestaksi, produk, pengalaman konsumsi, 

dst); dan (3) respon terjadi dalam waktu tertentu (setelah 

konsumsi, setelah pemilihan produk/jasa, berdasarkan 

pengalaman akumulatif, dan lain-lain). Secara singkat 

kepuasan terdiri atas tiga komponen dan respon 

menyangkut fokus tertentu yang ditentukan pada waktu 

tertentu.
33

Kepuasan pelanggan merupakan konstruk yang 
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berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh kualitas 

pelayanan.Kualitas pelayanan juga dapat mempengaruhi 

loyatitas pelanggan secara langsung dan mempengaruhi 

loyalitas pelanggan secara tidak langsung melalui 

kepuasan.
34

 

Kotler mengemukakan bahwa kepuasan merupakan 

tingkat perasaan setelah membandingkan kinerja yang  ia 

rasakan dengan harapan-harapannya. Menurut Schnaars 

tujuan suatu bisnis adalah untuk menciptakan para 

pelanggan merasa puas.
35

 Parasuraman mengemukakan 

bahwa dalam mengevaluasi jasa yang bersifat intangible, 

konsumen umumnya menggunakan atribut : (1) bukti 

langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi; (2) keandalan (reliability), 

yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat dan memuaskan; (3) daya tanggap 

(responsibility), yaitu keinginan para staff dan karyawan 

untuk membantu para konsumen dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap; (4) jaminan (assurance), 

mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 
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dapat dipercaya yang dimiliki para staff, bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu-raguan; (5) empati (empathy), meliputi 

kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

konsumen.
36

 

Kepuasan mahasiswa didefinisikan sebagai 

ringkasan evaluatif pengalaman pendidikan langsung, yang 

didasarkan pada kesenjangan antara harapan sebelumnya 

dan kinerja yang dirasakan setelah melewati siklus 

pendidikan. Kepuasanmerupakan keadaan psikologis, 

sehingga upaya mengukur kepuasan seringkali sarat dengan 

peringatan. 

Kepuasan mahasiswa dapat diketahui dan diukur 

dengan melakukan penelitian khusus.Kepuasan dapat 

berupa kepuasan terhadap layanan pembelajaran,kelancaran 

administrasi, keramahan pelayanan kejelasan peraturan dan 

sebagainya.
37

Banyak  lembaga pendidikan tinggi 

melakukan beberapa evaluasi kualitas pendidikan yang 

diberikan kepada siswa, serta penilaian kepuasan siswa. 

Menurut Ramsden, kepuasan mahasiswa merupakan 

indikator yang semakin penting dari kualitas kinerja 
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pengajaran dan juga dapat dianggap sebagai ukuran hasil 

dari proses pendidikan. Mengukur kepuasan siswa bukanlah 

tugas yang mudah untuk dicoba.Oleh karena itu, indikator 

yang digunakan berbeda dari satu peneliti dengan peneliti 

lainnya.Sebagai contoh, Browne menemukan bahwa 

kepuasan global dalam sebuah universitas didorong oleh 

penilaian siswa tentunya kualitas dan faktor kurikulum 

terkait lainnya yang berhubungan dengan 

universitas.Borden menemukan bahwa kepuasan siswa 

berkaitan dengan perbandingan antara prioritas mahasiswa 

dan lingkungan kampus. 

Dalam salah satu pendapat menyatakan bahwa 

kualitas yang dirasakan dari kegiatan dalam lembaga 

pendidikan tinggi dapat digambarkan juga dalam hal 

kepuasan dengan seperangkat karakteristik universitas 

umum. Kepuasan siswa yang dikembangkan oleh Noel-

Levitz menilai tingkat kepentingan dan kepuasan yang 

dirasakan dengan 11 dimensi sebagai berikut:  

1) Academic advising effectiveness 

2) Campus climate/iklim kampus 

3) Campus life/kehidupan kampus 

4) Campus support services/layanan pendukung kampus 

5) Concern for the individual/kepedulian individu 
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6) Instructional effectiveness/efektifitas instruksional 

7) Recruitment and financial aid effectiveness/perekrutan 

dan efektivitas bantuan keuangan 

8) Registration effectiveness/efektivitas pendaftaran 

9) Campus safety and security/keselamatan dan keamanan 

kampus,  

10) Service excellence/pelayanan prima 

11) Student centeredness/pusat kesiswaan  

b. Hal-Hal yang Mempengaruhi Kepuasan 

Kepuasan adalah perasaan seseorang tentang rasa 

senang atau kecewa karena membandingkan antara kinerja 

anggapan produk atau hasil dalam hubungannya dengan 

ekspektasinya.Kepuasan/ketidakpuasan adalah hasil 

evaluasi dari sebuah transaksi yang spesifik atau 

pengalaman konsumsi.Kepuasan pelanggan adalah sebuah 

konsep abstrak. 

Manifestasi kepuasan bervariasi dari satu orang ke 

orang lain dan dari satu produk ke produk yang lain. 

Keadaan dari apa yang disebut "kepuasan" tergantung pada 

sejumlah variabel psikologis dan fisik, dan 

menghubungkannya dengan perilaku tertentu.Diantara 

variabel-variabel psikologis, keyakinan pribadi, sikap dan 

evaluasi dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam 
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konteks ini, sikap terhadap kualitas pendidikan tinggi 

diyakini mempengaruhi kepuasan individu. Menurut Oliver, 

kepuasan pelanggan adalah relatif sementara dan konsumsi-

spesifik, sedangkan sikap relatif  bertahan. Westbrook dan 

Oliver berpendapat bahwa kepuasan adalah evaluasi dari 

totalitas situasi pembelian relatif terhadap harapan, 

sedangkan sikap adalah keinginan untuk suatu produk atau 

jasa yang tidak memiliki unsur perbandingan.Oleh karena 

itu,dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kepuasan dapat bervariasi, tergantung pada alternatif yang 

tersedia untuk pelanggan. 

Produk jasa yang berkualitas mempunyai peranan 

penting untuk membentuk kepuasan pelanggan.Semakin 

berkualitas produk dan jasa yang diberikan, makakepuasan 

yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi.Tingkat 

kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan.
38

Kepuasan konsumen 

dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
39

 

 

1) Kualitas Produk 
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Konsumen akan puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi seseorang 

jika produk itu dapat memenuhi kebutuhanya.Kualitas 

produk ada dua yaitu eksternal dan internal. 

2) Kualitas pelayanan 

Konsumen akan merasa puas apabila mendapatkan 

pelayanan yang baik atau sesuai dengan harapan. Dalam 

lembaga pendidikan terdapat beberapa pelayanan yang 

seharusnya diterima secara prima oleh mahasiswa sebagai 

pelanggan eksternal meliputi beberapa hal yaitu
40

: 

a) Layanan Informasi yaitu layanan yang diberikan kepada 

mahasiswa baik berupa lisan maupun tulisan.Layanan 

informasi yang harus diberikan kepada mahasiswa 

diawali dari kejelasan informasi bagi calon mahasiswa 

yang ingin mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan 

mengenai prosedur pendaftaran, pengumuman 

kelulusan seleksi, dan bagaimana melakukan 

heregestrasisebagai mahasiswa baru. Layanan 

selanjutnya mengenai tata cara perkuliahan, serta 
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mengenai hak dan kewajiban selama menjadi 

mahasiswa, tata cara dan prosedur mendapatkan 

pelayanan kemahasiswaan baik yang 

bersifatadministrasi akademik,maupun layanan 

bimbingan. Informasi tersebutharus telah disediakan 

oleh pihak perguruan tinggi melalui informasi tertulis 

berupa buku pedoman akademik.Informasi secara 

keseluruhan hendaknya dapat diakses dengan mudah 

melalui situs yang dibuat oleh pihak rektorat maupun 

dekanat secara langsung melalui jaringan 

komputeronline yang disediakan pihak perguruan tinggi 

serta dapat diakses melalui internet dimanapun 

mahasiswa berada.  

b) Layanan sarana prasarana yang meliputi gedung 

perkuliahanyang dilengkapi sarana pendukung,  area 

parkir yang memadai yakni dapat menampung seluruh 

kendaraan yang datang baik dosen, mahasiswa, pegawai, 

serta orang-orang yang  memiliki kepentingan 

didalamnya. Selain itu area parkir juga  harus mampu 

memberikan rasa aman kepada pemiliknya. Selanjutnya 

gedung perpustakaan,yang mana perpustakaan ini sangat 

mendukung pengembangan akademik 

mahasiswa.Perpustakaan yang baik hendaknya 
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dilengkapi dengan katalog, ruang referensi, buku dalam 

jumlah yang proporsional dengan jumlah 

jurusan/program studi yang dibuka.Idealnya 

perpustakaan dilengkapi pelayanan online melalui 

komputer serta multimedia yang prima, serta didukung 

oleh petugas perpustakaan yang dapat memberikan 

pelayanan secara cepat, cermat, ramah dan sopan santun, 

selain itu juga di dukung dengan adanya labolatorium 

yang disesuaikan dengan fakultas, program studi dan 

keilmuan masing-masing fakultas dan jurusan. 

c) Layanan administrasi akademik. Layanan administrasi 

meliputi layanan yang berkaitan dengan heregistrasi, 

layanan pembuatan indek prestasi semester, 

indekprestasi kumulatif studi, layanan pengajuan cuti 

kuliah, dan pembuatan surat keterangan, layanan 

pengajaran yang diawali dengan proses penyiapan 

program pendidikan, proses penyiapan mahasiswa, 

proses penjadwalan, proses penyelenggaraan acara-acara 

pendidikan, dan proses pelaporan hasil evaluasi. 

d) Layanan bimbingan akademik.Layanan bimbingan 

akademik ini bertalian dengan dosen yang menjadi 

pembimbing akademik dalam kontinuitas, kesabaran, 

ketelitian, dan ketersediaan waktu dalam memberikan 

36 
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bimbingan akademik dan sebagainya.Layanan 

bimbingan akademik meliputi: (1) Layanan bimbingan 

oleh penasihat akademik dalam proses perkuliahan 

seperti menentukan dan mengambil beban studi; (2) 

Layanan pembelajaran. Mutu layanan pembelajaran 

dapat dilihat dari kehadiran dosen, informasi silabi dan 

SAP, Penggunaan media pembelajaran, penguasaan 

bahan pembelajaran, dinamika kelas,
41

 penyampaian 

materi, keramahan, objektivitas dalam memberikan nilai, 

pengendalian emosi; (3) layanan bimbingan penulisan 

karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, atau 

disertasi. 

e) Layanan pengembangan potensi bakat dan 

minat.Layanan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan 

keorganisasian mahasiswa yang mana mahasiswa 

diberikan otonom untuk menjalankan kegiatanya akan 

tetapi masih dalam bimbingan dan kendali lembaga 

terkaitlayanan pengembangan bakat, minat serta 

keterampilan mahasiswa dilakukan melalui organisasi 

intra kampus yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler bagi para mahasiswa. 
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f) Layanan kesejahteraan Mahasiswa.Layanan 

kesejahteraan mahasiswa merupakan layanan yang 

diberikan kepada mahasiswa untuk memberikan 

kemudahan dalam hal administrasi. Bentuk layanan 

kesejahteraan mahasiswa adalah pemberian beasiswa 

berprestasi khususnya dari kalangan yang tidak mampu 

serta keringanan SPP, serta pemberian beasiswa kepada 

mahasiswa yang berhak mendapatkanya. 

3) Emosional 

4) Harga 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan 

nilai yang lebih tinggi. 

5) Biaya 

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk 

mendapatkan suatu produk  atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa tersebut.Kepuasan juga dapat 

diartikan suatu keadaan dimana diri seseorang atau 

sekelompok orang yang telah berhasil mendapatkan sesuatu 

yang dibutuhkan dan diinginkanya. Sumarno merumuskan 

kepuasan dan membandingkan antara harapan dan 
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kenyataan bahwa:
42

‖ apabila kinerja lebih dari harapan 

maka pelanggan sangat puas, jika kinerja sama dengan 

harapan maka pelanggan puas, dan apabila kinerja kurang 

dari kinerja maka pelanggan kecewa‖ 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa selain lima hal yang mempengaruhi kepuasan yaitu 

kualitasproduk,kualitas pelayanan, emosional, harga dan 

biaya kepuasan juga dipengaruhi oleh kinerja. Halitu 

terbukti dari pendapat diatas yang menyatakan bahwa 

apabila kinerja melebihi yang diharapkan konsumen maka 

ia merasa sangat puas dan sebaliknya jika kinerja kurang 

dari yang diharapkan konsumen maka konsumen akan 

kecewa atau tidak puas. 

Menurut Elliot dan Healy terdapat lima faktor yang 

memengaruhi kepuasan pelanggan / Mahasiswa yaitu 

keterpustakaan, iklim kampus, efektifitas pembelajaran, 

keunggulan layanan, dan dukungan layanan atau jasa.
43

 

 

c. Model dan Tipe-Tipe Kepuasan 
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Secara garis besar, riset-riset kepuasan pelanggan 

didasarkan pada tiga teori utama: contrast theory, 

assimilation theory, dan assimilation-contrast theory
44

. 

Contrast theory berasumsi bahwa konsumen akan 

membandingkan kinerja produk aktual dengan ekspektasi 

pra-pembelian. Apabila kinerja aktual lebih besar atau sama 

dengan ekspektasi, maka pelanggan akan merasa puas. 

Sebaliknya jika kinerja aktual lebih rendah dibandingkan 

ekspektasi,maka konsumen akan tidak puas. 

Assimilation theory menyatakan bahwa evaluasi 

purna beli merupakan fungsi positif dari ekspektasi 

konsumen pra-pembelian, karena proses dikonfirmasi 

secara psikologis tidak enak dilakukan,konsumen 

cenderung secara konseptual mendistorsi perbedaan antara 

ekspektasi dan kinerjanya kearah ekspektasi awal. Dengan 

kata lain, penyimpangan dari ekspektasinya cenderung akan 

diterima oleh konsumen yang bersangkutan. 

Assimilation-contrast theory berpegangan bahwa 

terjadinya efek asimilasi (assimilation effect) atau contrast 

efek (contrast efect) merupakan fungsi dari tingkat 

kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja 
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aktual.Apabilakesenjanganya besar,konsumen akan 

memperbesar gap tersebut,sehingga produk dipersepsikan 

jauh lebih bagus/buruk dibandingkan kenyataan 

(sebagaimana halnya contrast theory). Namunjika 

kesenjangannya tidak terlampau besar assimilation theory 

yang berlaku. Dengan kata lain rentang deviasi yang bisa 

diteima (acceptable deviations) dilewati, maka kesenjangan 

antara ekspektasi dan kinerja akan menjadi signifikan dan 

disitulah efek kontras berlaku.  

Sementara tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan 

menurut Staus dan Neuhaus membedakan tiga tipe 

kepuasan dan dua tipe ketidakpuasan berdasarkan 

kombinasi antara emosi-emosi speesfik terhadap penyedia 

jasa, berperilaku untuk memilih lagi penyedia jasa yang 

bersangkutan. Tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan 

tersebut adalah demainding satisfaction, stable satisfaction, 

resigned satisfaction, stable dissatisfaction, demainding dis 

satisfaction. 

1) Demainding customer satisfaction, tipe ini merupakan 

tipe kepuasan yang aktif.Relasi dengan penyedia jasa 

diwarnai emosi positif, terutama optimisme dan 

kepercayaan. Berdasarkan pengalaman positif dimasa 

lalu, pelanggan dengan tipe kepuasan ini berharap bahwa 
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penyedia jasa bakal mampu memuaskan ekspektasi 

mereka yang semakin meningkat dimasa depan. 

Selainitu mereka bersedia meneruskan relasi yang 

memuaskan dengan penyedia jasa. Kendati demikian, 

loyalitas akan tergantung pada kemampuan penyedia 

jasa dalam meningkatkan kinerjanya seiring dengan 

meningkatnya tuntutan pelanggan. 

2) Stablecustomer satisfaction,pelanggan tipe ini memiliki 

tingkat aspirasi pasif dan perilaku yang demainding. 

3) Resigned satisfaction, pelanggan tipe ini juga merasa 

puas, akan tetapi kepuasanya bukan disebabkan oleh 

pemenuhan ekspektasi, namun lebih didasarkan pada 

kesan bahwa tidak realistis untuk berharap 

lebih.Keempat; stable dissatisfaction,pelanggan tipe ini 

tidak puas dengan kinerja penyedia jasa, namun mereka 

cenderung tidak melakukan apa-apa.Kelima; demainding 

dissatisfaction, tipe ini bercirikan tingkat aspirasi aktif 

dan perilaku demainding.Pada tingkat emosi 

ketidakpuasannya menimbulkan protes dan oposisi. Hal 

ini menyiratkan bahwa mereka akan aktif dalam 

menuntut perbaikan. Pada saat bersamaan mereka 

bersikap tidak perlu loyal terhadap penyedia jasa. 

d. Dimensi Kepuasan Mahasiswa 
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Sallis mengemukakan beberapa dimensi terkait 

kepuasan mahasiswa, diantaranya adalah; (1) pelayanan 

yang diterima/didapatkan dari dosen kepada mahasiswa; (2) 

pelayanan terhadap fasilitas belajar dikampus.
45

 

Sedangkan Robbins
46

 menambahkan beberapa 

dimensi yang juga harus diperhatikan dalam hal kepuasan 

mahasiswa; (1) exit, perilaku ini terkait kepada stakeholder 

yang kurang puas dengan layanan perguruan tinggi 

sehingga ia meninggalkan tempat dimana ia 

melangsungkan kegiatan belajar. Namun bagi stakeholder 

yang puas dengan layanan yang diberikan, tentu ia akan 

nyaman dan betah berada di lingkungan kampus; (2) voice 

(suara),hal ini terkait dengan pemberitaan yang dilontarkan 

mahasiswa kepada keluarga dan masyarakat luas akan 

pelayanan dan fasilitas yang ia dapatkan selama ia berada di 

lingkungan kampus. Pemberitaan yang dilontarkan bisa 

positif ataupun negatif; (3) kesetiaan(loyalty), dampak dari 

pelayanan yang memuaskan menimbulkan kesetiaan dari 

stakeholder, mungkin tidak hanya untuk dirinya saja, tetapi 

ia akan memasukan anak dan cucunya pada perguruan 
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tinggi yang sama; dan (4) Pengabaian(neglect), hal ini 

terkait dengan tidak dilakukannya komplein oleh 

stakeholder atas pelayanan yang diberikan, ketika 

stakeholder tidak puas atas pelayanan tersebut ia akan 

menyatakannya dengan membiarkan kondisi memburuk. 

Pelanggan yang puas adalah pelanggan yang akan 

berbagi kepuasan dengan produsen atau penyedia jasa. 

Bahkan, pelanggan yang puas akan berbagi rasa dan 

pengalaman dengan pelanggan lain. Menurut Kotler 

kepuasan pelanggan adalah penilaian dari pelanggan atas 

penggunaan barang atau jasa dibandingkan dengan harapan 

sebelum penggunaanya.Formula yang digunakan untuk 

menentukan kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: 

S= F, (E,P) 

Dimana, 

S= Kepuasan (satisfaction) 

E= Harapan (exspectation) 

P= Kinerja yang dirasakan (perceived performance) 

Assauri menyatakan bahwa kepuasan  mahasiswa  

adalah  suatu  bentuk  perasaan  seseorang  yang  

mendapatkan  pengalaman  kinerja  (atau  hasil)  yang  telah  

memenuhi  harapannya,  yang meliputi:  1) Waktu yang 

digunakan  untuk menunggu dilayani; 2)  Kecepatan  dan  

44 



 

52 

 

ketepatan  dalam  pelayanan  kepada  mahasiswa; 3)  

Ketepatan  dalam  melaksanakan  janji; 4)  Keramahan  dan  

kesopanan  pimpinan,  dosen  dan  karyawan dalam 

bersikap dan berbicara; 5) Pengetahuan dosen dan 

karyawan dalam  pelayanan; 6) Prosedur dalam pelayanan 

dan penyelesaian layanan; 7) Kemudahan  pimpinan,  dosen  

dan  karyawan  dalam  dihubungi; 8)  Tempat  pelayanan  

nyaman,  bersih bagi mahasiswa 9) Menciptakan 

kelancaran dalam pelayanan; 10) Keramahan pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa.
47

 

b. Kualitas Layanan Pembelajaran 

a. Definisi Kualitas Layanan 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
48

 Dalam 

definisi lain kualitas merupakan derajat yang dicapai oleh 

karakteristik yang berkaitan dalam memenuhi persyaratan. 

Fandy Tjiptono mendefinisikan kualitas pelayanan 

merupakan suatu pernyataan tentang sikap, hubungan yang 

dihasilkan dari perbandingan antara ekspektasi/ harapan 
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dengan kinerja/ hasil.Kualitas pelayanan juga merupakan 

ukuran sejauh mana suatu pelayanan yang diberikan dapat 

memenuhi harapan pelanggan. 

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan, 

kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.Dengankata 

lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, 

yaitu expected service dan perceived service atau kualitas 

jasa yang diharapkan dan kualitas jasa yang diterima atau 

dirasakan.
49

 

Menurut Kotler dan Keller, kualitas pelayanan 

dilihat dari sudut pandang pelanggan adalah bagaimana 

keinginan dan persepsi (percieved perfomance). Menurut 

Zeithaml dan Bitner kualitas pelayanan merupakan 

pemberian pelayanan yang baik untuk memenuhi harapan 

pelanggan, puncaknya yaitu pelanggan yang menentukan 

kualitas daripelayanan tersebut berdasarkan persepsi 
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mereka terhadap hasil pelayanan yang diterima dan dengan 

cara bagaimana hasil tersebut diberikan.
50

 

Menurut Tjiptono, terdapat 5 macam perpektif 

kualitas
51

: 

1) Transcendental Approach 

Kualitas dipandang sebagai innate execellence, 

dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit 

didefinisikan dan dioperasionalkan, biasanya diterapkan 

dalam dunia seni. 

2) Product Based Approach 

Kualitas merupakan karakteristik atau atribut yang 

dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur.Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa 

unsur atau astribut yang dimiliki peroduk. 

3) User Based Approach 

Kualitas tergantung pada orang yang 

memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan 

preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas 

tinggi. 

4) Manufacturing Based Approach 
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Kualitas sebagai kesesuaian/ sama dengan 

persyaratan. Dalam sektor jasa bahwa kualitas sering kali 

didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan 

penekanan biaya. 

5) Value Based Approach 

Kualitas dipandang dari segi nilai dan 

harga.Kualitas dalam pengertian ini bersifat relatif, 

sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi 

belum tentu produk yang paling bernilai. 

Kotler & Fox
52

 mengemukakan bahwa terdapat 

enam dimensi utama dalam kualitas pelayanan pada 

perguruan tinggi, yaitu: quality of instruction, academic 

advising, library resources, extracurricular activity, 

opportunities to talk with faculty members, job placement 

service. Masing-masing dari dimensi tersebut dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Dimensi kualitas pembelajaran (quality of instruction) 

berkaitan dengan kemampuan dosen / instruktur dalam 

penguasaan materi, menyampaikan materi, 

keramahanya, objektivitas dalam memberikan nilai,   
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penguasaan metode mengajar, pengendalian emosi, dan 

kedisiplinan.
53

 

2) Dimensibimbingan akademik (academic advising) 

berkaitan dengan dosen yang menjadi pembimbing 

akademik dalam kontinuitas, kesabaran, ketelitian, dan 

ketersediaan waktu dalam memberikan bimbingan 

akademik dan sebagainya. 

3) Dimensisumberdaya pendukung (library resources) 

meliputi ketersediaan labolatorium, perpustakaan, ruang 

kuliah, lahan parkir yang memadai dan sebagainya. 

4) Dimensi aktivitas ekstrakulikuler (extracurricular 

activity) meliputi jumlah dan daya tarik berbagai 

aktivitas ekstra kurikuler, dukungan universitas terhadap 

kegiatan mahasiswa, dan sebagainya. 

5) Dimensi aspek komunikasi dengan pimpinan staf 

universtas (opportunities to talk with faculty members)  

berkaitan dengan aspek kemudahan untuk menghubungi 

pimpinan/ staf pada tingkat universitas, fakultas, jurusan 

atau program studi. 

6) Dimensiaspek pelayanan administrasi (jobplacement 

service) meliputi kemampuan dan kecepatan staf bagian 
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administrasi pada tingkat universitas, fakultas, maupun 

jurusan atau program studi dalam memberikan 

pelayanan.  

b. Kualitas Layanan Pembelajaran 

Pembelajaran atau pengajaran pada dasarnya 

merupakan kegiatan guru/ dosen menciptakan situasi agar 

siswa/ mahasiswa belajar, sehingga tujuan utama dari 

pembelajaran adalah agar mahasiswa belajar. Mahasiswa 

bukan hanya menerima materi dari dosen,akan tetapi 

mengolah, memadukan, mengaplikasikan dan kalau 

memungkin mengembangkan hal baru. 

Dosen adalah salah satu elemen TSM (Total Service 

Management) yang perlu diperhatikan oleh PT.
54

 Dosen 

merupakan unsur utama, selain mahasiswa dalam 

masyarakat akademik perguruan tinggi.Tugas dan fungsi 

pokok dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat.Ketiga kegiatan tersebut merupakan 

inti dari semua aktivitas dosen dalam masyarakat akademik 

perguruan tinggi.
55
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Dosen merupakan sumber daya yang sangat 

potensial bagi PT karena dosen dapat memberikan 

pelayanan dengan mutu tinggi kepada mahasiswa serta 

menimbulkan daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa. 

Permasalahan ini sangat peka serta mudah menyentuh rasa 

simpati mahasiswa terhadap kegiatan akademik dan akan 

membangun dan memberikan penilaian tersendiri terhadap 

lembaga.  Apabila dosen memiliki kemampuan yang baik 

terhadap penguasan materi, penyampaian materi, 

keramahan, keobjektifan dalam penilaian, disiplin serta 

memiliki komitmen yang tinggi, maka citra lembaga akan 

baik dan mahasiswa akan menginformasikan kepada 

masyarakat, artinya mahasiswa merasakan kepuasan 

terhadap kualitas pembelajaran yang diberikan oleh dosen 

sehingga akan membawa keuntungan bagi dosen dan juga 

lembaga.  

Dalam memberikan pelayanan pendidikan dosen 

tidak hanya berperan sebagai pemberi pengetahuan tetapi 

juga pendorong, pengawas, penilai, pembimbing proses 

pembelajaran. Lebih jauh dosen sebagai pendidik juga 

berperan memberikan teladan kepada para 

mahasiswa.Layanan pembelajaran yang berkualitas adalah 

yang memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan 
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kepada peserta didik sebagai pelanggan pendidikan.
56

Untuk 

mencapai layanan pembelajaran yang berkualitas maka 

dibutuhkan dosen yang berkualitas. 

Kualitas layanan dosen yang baikmenurut Buchori 

Alma dapat dilihat dari:
57

 

1) Kompetensi keilmuan 

Seorang dosen yang baik adalah dosen yang 

menguasai ilmu dan materi yang akan diajarkan, dosen 

tampil dengan percaya diri, tidak ragu-ragu sehingga materi 

perkuliahan tidak banyak menyimpang dari yang 

seharusnya dibahas. Namun demikian diharapkan pula 

dosen mempunyai pengetahuan yang bersifat umum. 

2) Penguasaan metode mengajar 

Sangat diharapkan oleh mahasiswadosen datang 

memberikan kuliah dengan lancar, sistematis, mudah 

dimengerti,dan dapat menguasai kelas.Disamping serius 

mengajar dosen jugadiharapkan mampu memberikan 

sedikit humor untuk mengurangi kebosanan mahasiswa 

dalam mengikuti peruliahan sehingga suasana kelas tidak 
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tegang dan monoton. Selain itu dosen juga harus mampu 

untuk  membaca situasi kelas.   

3) Pengendalian emosi 

Mahasiswa menyatakan dosen baik, jika dosen tidak 

emosional, tidak mudah tersinggung, tidak berwajah 

angker, tidak sok pintar, dan dapat berkomunikasi dengan 

baik terhadap mahasiswa. 

4) Disiplin 

Mahasiswa akan simpati terhadap dosen yang 

disiplin, selalu hadir dalammemberikan perkuliahan, 

berwibawa, datang tepat waktu, serta ada pemberitahuan 

apabila berhalangan hadir. Sehingga waktu mahasiswa 

tidak terbuang percuma untuk menunggu kehadiran dosen 

tanpa ada kepastian. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kualitas layanan pembelajaran 

merupakan pemberian pelayanan yang baik oleh 

dosenterhadap mahasiswa untuk memenuhi harapan 

mahasiswa berdasarkan kompetensi keilmuan, penguasaan 

metode mengajar, pengendalian emosi, dan kedisiplinan 

dalam memberikan layanan pembelajaran. 

c. Pengaruh Kualitas Layanan Pembelajaran terhadap 

kepuasan mahasiswa 
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Dalam lembaga pendidikan terdapat beberapa 

pelayanan yang seharusnya diterima secara prima oleh 

mahasiswa sebagai pelanggan eksternal meliputi:
58

pertama, 

layanan Informasi. Kedua,layanan sarana prasarana. Ketiga, 

layanan administrasi akademik. Keempat, layanan 

bimbingan akademik yang meliputi layanan bimbingan oleh 

penasihat akademik dalam proses perkuliahan seperti 

menentukan dan mengambil beban studi, layanan 

pembelajaran, layanan bimbingan penulisan karya tulis 

ilmiah. Kelimalayananpengembangan potensi bakat dan 

minat.Keenam, layanan kesejahteraan Mahasiswa. 

Menurut Browne et dan Guolla bahwa kualitas 

pelayanan yang dirasakan siswa adalah penyebab kepuasan 

siswa.Menurut Elliot dan Healy terdapat lima faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan/ mahasiswa yaitu 

keterpustakaan, iklim kampus, efektifitas layanan 

pembelajaran, keunggulan layanan, dan dukungan layanan 

atau jasa.
59

 Berdasarkan penelitian oleh Muhammad Riska 

tentang pengaruh kualitas pembelajaran dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa 
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menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa.
60

Menurut Popi Sopiatin 

faktor pendorong yang paling penting dalam pendidikan 

untuk menghasilkan kepuasan mahasiswa adalah kualitas 

layanan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar 

di dalam kelas.
61

 

c. Kualitas Layanan Perpustakaan 

Layanan pendukung pada lembaga pendidikan 

meliputi ketersediaan labolatorium, perpustakaan, ruang 

kuliah, lahan parkir yang memadai dan sebagainya.Dalam 

penelitian pembahasan difokuskan pada layanan 

perpustakaan yang merupakan salah satu faktor penting 

dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang 

berkualitas. 

a. Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan berasal dari kata dasar 

pustaka.Menurut kamus besar bahasaIndonesia,pustaka 

artinya kitab, buku atau buku primbon. Dalam bahasa 

Inggris, dikenal dengan library yang berasal dari bahasa 
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latin liber atau libri artinya buku. International Federation 

of Library Associations (IFLA) mendefinisikan 

perpustakaan sebagai kumpulan materi tercetak dan dan 

media non cetak  dan atau sumber informasi dalam 

komputer yang disusun secara sistematis untuk digunakan 

pemakai. Sulistyo Basuki menyatakan bahwa perpustakaan 

mencakup unsur koleksi, penyimpanan dan 

pemakai.
62

Secara umum perpustakaan merupakan suatu 

tempat yang didalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, 

pengolahan, dan penyebarluasan (pelayanan) segala macam 

informasi baik yang tercetak maupun yang terekam dalam 

berbagai media seperti buku, majalah, surat kabar, film, 

kaset dan lain-lain.
63

 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 43 tahun 2007 pasal satu dijelaskan bahwa 

perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, 

karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional 

dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi 
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para pemustaka.
64

Sedangkan perpustakaan perguruan tinggi 

merupakan perpustakaan yang terdapat di perguruan tinggi, 

maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, 

dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai 

tujuanya yang dikenal dengan istilah Tri Dharma perguruan 

tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). 

Keberadaan perpustakaan yang dalam perguruan 

tinggi sangat penting, karena pendidikan tidak mungkin 

terselenggara dengan baik tanpa didukung dengan 

perpustakaan yang memadai dengan kualitas layanan yang 

baik. Peran perpustakaan tidak hanya membantu tugas-

tugas pembelajaran saja, tetapi juga dapat membangun 

kultur akademik berupa  kebiasaan untuk mengembangkan 

diri secara berkelanjutan.
65

 

Karakteristik layanan perpustakaan yang berkualitas 

dapat dilihat dari segi
66

: 

1) Koleksi perpustakaan  

Koleksi perpustakaan adalah keseluruhan bahan 

pustaka yang dikumpulkan atau dihimpun oleh 
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perpustakaan, dengan tujuan untuk disajikan kepada 

pemustaka. Menurut proyek pembakuan sarana pendidikan 

departemen pendidikan dan kebudayaan yang dikutip Andi 

Prastowo, koleksi perpustakaan adalah sekumpulan sumber 

informasidalam berbagai bentuk yang telah dipilih sesuai 

dengan program sekolah yang bersangkutan,mencakup dan 

menunjang semua bidang studi,memberikan pengetahuan 

umum yang sesuai dengan tingkat kecerdasan, kemampuan 

baca, serta perkembangan jiwa murid dan tuntutan profesi 

guru. Dian Sinaga mendefinisikan bahwa koleksi 

perpustakaan merupakan sekumpulan bahan pustaka yang 

terdiri atas book materials dan nonbook materials yang 

dimiliki oleh suatu perpustakaandariberbagai sumber 

pengadaan.
67

 

Koleksi perpustakaan mencakup:
68

 

a) Kuantitas, berkaitan dengan banyaknya jumlah koleksi 

yang dimiliki.Perpustakaan nasional mengemukakan 

bahwa setiap perpustakaan sekolah setidaknya 
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memiliki koleksi dasar dengan perbandingan 10 

(sepuluh)judul buku untuk setiap siswa/ mahasiswa.
69

 

b) Kualitas, berkaitan dengan kemutakhiran, kelengkapan 

koleksi dan mutu, yaitu tingkat baik buruknya koleksi 

ditinjau dari segi fisik, isi, dan kesesuaian dengan 

kebutuhan pemustaka.
70

 

2) Fasilitas perpustakaan, berkaitan dengan: 

a) Kelengkapan perpustakaan yang menyangkut layanan 

dan ketersediaan sarana pendukung. 

b) Kenyamanan memperoleh layanan.berkaitan dengan 

lokasi, ruangan, petunjuk, ketersediaan informasi, dan 

kebersihan. 

3) Sumber Daya Manusia 

a) Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberi 

layanan, terutama bagi petugas yang berinteraksi 

langsung dengan pemustaka. 

b) Tanggung jawab dalam melayani pemustaka. 

c) Empati dan adil dalam memecahkan masalah dan 

menangani keluhan pemustaka. 

d) Professional. Profesionalisme petugas perpustakaan 

dibagian layanan pemustaka tercermin dalam diri 
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petugas yang mengutamakan pelayanan, 

menyenangkan dan menarik, antusias/ bangga pada 

profesi, ramah dan menghargai pemustaka. 

4) Layanan Perpustakaan 

a) Ketepatan waktu layanan, berkaitan dengan waktu 

tunggu dan waktu proses. 

b) Akurasi layanan, berkaitan dengan layanan yang 

meminimalkan kesalahan. 

c) Kemudahan mendapatkan layanan, berkaitan dengan 

banyaknya petugas yang melayani dan fasilitas 

pendukung seperti komputer. 

b. Fungsi Perpustakaan 

Perpustakaan memiliki empat fungsi umum, yaitu 

edukatif, informatif, rekreasi dan riset ataupun penelitian 

sederhana.
71

 

1) Fungsi edukatif, yaitu secara keseluruhan segala 

fasilitas dan sarana yang ada pada perpustakaan, 

terutama koleksi yang dikelola banyak membantu 

para mahasiswa untuk belajar dan memperoleh 

kemampuan dasar dalam mentransfer konsep-konsep 
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pengetahuan sehingga dapat mengembangkan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

2) Fungsi informatif. Fungsi ini berkaitan dengan 

pengupayaan penyediaan koleksi pepustakaan yang 

bersifat ―memberitahu‖ akan hal-hal yang 

berhubungan dengan kepentingan mahasiswa dan 

dosen.  

3) Fungsi rekreasi. Dimaksudkan bahwa dengan 

disediakan koleksi buku-buku yang bersifat ringan 

seperti surat kabar, buku fiksi, dan sebagainya 

diharapkan dapat menghibur pembacanya disaat 

yang memungkinkan. Ini memang bukan merupakan 

fungsi utama dari perpustakaan namun sebagai 

pelengkap guna memenuhi akan kebutuhan hiburan 

intelektual. Meski demikian kedudukannya sangat 

penting guna peningkatan kesadaran intelektual dan 

pembangunan inspirasi. 

4) Fungsi riset atau penelitian, artinya koleksi yang 

dimiliki perpustakaan dapat bahan untuk membantu 

dilakukanya kegiatan penelitian sederhana.  
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5) Fungsi tanggung jawab administratif.
72

 Fungsi ini 

tampak pada kegiatan sehari-hari diperpustakaan, 

dimana pustakawan mencatat setiap peminjaman dan 

pengembalian buku-buku perpustakaan. Selain itu 

setiap pemustaka harus menunjukkan kartu anggota 

perpustakaan setiap mengunjungi perpustakaan, 

pemberian hukuman berupa denda apabila ada 

pemustaka yang terlambat mengembalikan buku, dan 

mengganti buku apabila pemustaka menghilangkan 

buku yang ia pinjam dari perpustakaan. 

c. Pelayanan Perpustakaan 

Pelayanan perpustakaan secara umum merupakan  

kegiatan yang diawarkan oleh organisasi atau perorangan 

kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak 

dapat dimiliki.
73

Pelayanan perpustakaan adalah kegiatan 

interaksi yang dilakukan antara staf dan pemustakan dengan 

menggunakan peralatan, sarana prasarana untuk membantu 

menyeleseikan masalah dari pemustaka.
74
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Sutarno menjelaskan bahwa pelayanan perpustakaan 

adalah suatu kegiatan dalam rangka menyediakan, 

menyajikan, dan memberdayakan sumber informasi di 

perpustakaan kepada pemustaka.
75

 Menurut Pawit M dan 

Yaya Suhedar, pelayanan perpustakaan adalah proses 

penyebarluasan segala informasi kepada masyarakat luas. 

Dian Sinaga mendefinisikan lebih spesifik mengenai 

pelayanan perpustakaan yaitu suatu upaya dari pihak 

pustakawan untuk memberikan kesempatan kepada 

pemakai perpustakaan dalam mendayagunakan bahan-

bahan pustaka dan fasilitas-fasilitas perpustakaan secara 

optimal.
76

Sementara itu dalam pandangan Bafadal, 

pelayanan perpustakaan sesungguhnya lebih tertuju kepada 

pelayanan pembaca, artinya kegiatan pemberian pelayanan 

kepada pengunjung perpustakaan dalam menggunakan 

buku-buku dan bahan pustaka lainya. 

Pelayanan perpustakaan berdasarkan sifatnya 

diklasifikasikan kedalam dua kategori yaitu pelayanan 

langsung dan pelayanan tidak langsung.Pelayan langsung 

meliputi pelayanan pinjaman koleksi, pelayanan referensi, 

dan pelayanan bimbingan kepada pengguna atau 
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pembaca.Sedangkan pelayanan tidak langsung ialah bentuk 

pelayanan yang mempunyai sifat tidak langsung atas 

terjadinya transaksi antara petugas perpustakaan dengan 

pengguna perpustakaan. Kegiatan Pelayanan tidak langsung 

terdiri dari  pengadaan koleksi secara terus menerus, 

melakukan kerjasama pelayanan dengan perpustakaan lain, 

melakukan kegiatan pembinaan minat baca, dan 

melaksanakan kegiatan promosi perpustakaan. 

d. Kualitas Layanan Perpustakaan
77

 

Layanan perpustakaan mengalami perubahan 

paradigma dengan adanya kemajuan dibidang teknologi 

informasi. Perubahan paradigma tersebut berakibat pada: 

(1) prestasi perpustakaan bukan lagi diukur berdasarkan 

pada koleksi dan jumlah pengunjung, melainkan dari 

jumlah orang yang menggunakan layanan meskipun mereka 

tidak datang secara fisik ke perpustakaan. (2) penyediaan 

fasilitas perpustakaan berteknologi tinggi, harus lebih 

mengerahkan pustakawan pada penyediaan muatan 

informasi yang dapat disediakan kepada pemustaka. 

Pustakawan harus mengubah  sikap dan budaya kerja yang 

menuntut kerja cepat, tepat, dan efisien. Dengan demikian 
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maka layanan perpustakaan yang diberikan harus 

berorientasi pada kepuasan pemustaka (mahasiswa) artinya 

layanan yang diberikan harus berkualitas. 

Kualitas produk dan jasa menentukan kepuasan 

pelanggan.Hal ini mengisyaratkan bahwa jika sebuah 

lembaga berorientasi pada kepuasan oran-orang yang 

dilayani (pelanggan), maka kualitas menjadi hal utama 

yang harus diperhatikan.  Untukmemberikan layanan yang 

berkualitas tinggi, lembaga harus memberikan sesuatu 

melebihi apa yang diharapkan pelanggan. 

Menurut Kotler kualitas layanan merupakan suatu 

bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan  yang 

diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang 

diharapkan (expected service). Kualitas perpustakaan 

ditentukan kepada usaha dan kemampuan perpustakaan 

menyediakan layanan perpustakaan dalam rangka 

memenuhi harapan pemustaka.
78

 Perpustakaan akan dinilai 

baik apabila pelayanan yang dilakukan baik, dan pelayanan 

dikatakan buruk apabila pelayanan yang dilakukan buruk. 

Pelayanan yang baik dapat dilakukan dengan menonjolkan 

kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan dan 

tanggung jawab yang baikdan terkoordinasi. 

                                                           
78
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e. Pengukuran Kualitas Layanan Perpustakaan 

Sebagaimana kualitas pelayanan pada perusahaan 

bisnis, kepuasan pemustaka (mahasiswa) terhadap layanan 

perpustakaan diukur menggunakan analisis kesenjangan 

(gap analysis) antara harapan pengguna dengan layanan 

yang diberikan.Pengukuran kualitas layanan perpustakaan 

dapat dilakukan dengan metode LibQual
+TM

. 

1) Metode Pengukuran LibQual+
TM 79

 

Metode LibQual+
TM 

adalah pengembangandari 

SerQual+
TM 

yang merupakan metode khususuntuk 

mengukur kualitas layanan di perpustakaan. LibQual+
TM 

adalah salah satu panduan layanan yang digunakan 

perpustakaan untuk mengumpulkan, memetakan, 

memahami, dan bertindak atas pendapat pengguna 

perpustakaan terhadap kualitas layanan perpustakaan. 

2) Dimensi metode pengukuran Metode LibQual+
TM 

 

Menurut Kyrillidou terdapat tiga dimensi dalam 

LibQual+
TM 

yang dijabarkan dan disesuaikan dengan 

kondisi perpustakaan di Indonesia oleh para peneliti di 

Indonesia, salah satunya seperti penelitian yang dilakukan 
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oleh Rahayuningsih yang menjabarkan LibQual+
TM 

 

sebagai berikut: 

a) Kinerja petugas dan pelayanan (affect of service), yaitu 

kemampuan, sikap dan mentalitas petugas 

perpustakaan dalam melayani pemustaka. Kepuasan 

Mahasiswa pada dimensi ini dapat dilihat dari indikator 

yang pertama, assurance yaitu pengetahuan, wawasan, 

kemampuan, dan keramahan pustakawan/ petugas 

perpustakaan dalam melayani pemustaka. Kedua, 

empathy yaitu kepedulian dan perhatian kepada 

pemustaka. Ketiga, resonsiveness artinya pustakawan/ 

petugas perpustakaan selalu siap dan tanggap 

membantu pemustaka yang mengalami kesulitan, dan 

selalu membuka diri untuk membantu. Keempat, 

reliability yaitu ketepatan dalam memberikan janji, 

artinya kemampuan pustakawan dalam memberikan 

janji dan harapan kepada pemustaka dalam hal 

pelayanan dan menepatinya secara tepat dan akurat. 

b) Kualitas informasi dan akses informasi (informations 

control), berkaitan dengan ketersediaan informasi dan 

akses informasi yang berkualitas. Indikator kualitas 

informasi dan akses informasi mencakup cakupan 

informasi (scope of content), kemudahan navigasi (ease 
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of navigation), aktualitas (timelines), peralatan 

(equipment), kenyamanan (convenience), kepercayaan 

diri (self reliance).  

Cakupan isi (scope of content),terdiri dari aspek 

koleksi yang memadai, kekuatan koleksi yang dimilik 

dan kemudahan akses dalam menemukan 

koleksi.Navigasi (ease of navigation) yaitu kemudahan 

pemustaka untuk mengakses informasi yang dimiliki 

oleh perpustakaan baik melalui katalog, digital, 

maupun secara langsung pada rak koleksi.Aktualitas 

(timelines) yaitu waktu yang dibutuhkan dalam 

mendapatkan informasi, ketiadaan hambatan dalam 

mengakses informasi pada saat dibutuhkan, kecepatan 

pemustaka untuk mengakses informasi, yang didukung 

oleh kesesuaian data pada katalog digital dengan data 

koleksi dijajaran rak perpustakaan, dan keteraturan 

koleksi di rak perpustakaan.Peralatan     (equipment) 

peralatan yang dimaksud adalah peralatan yang dapat 

digunakan pemustaka untuk mengakses informasi, 

yakni kecukupan jumlah komputer penelusuran dan 

kecepatan fasilitas hotspot untuk mengakses 

informasi.Kenyamanan (convenience) yaitu 

kenyamanan pemustaka dalam mengakses informasi, 
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hal ini berkaitan dengan kenyamanan pemustaka dalam 

mengaksesinformasi tanpa harus datang ke 

perpustakaan dan kejelasan petunjuk dalam 

pelayanan.Kepercayaan diri (self reliance) adalah 

kepercayaan diri pemustaka dalam 

memanfaatkanfasilitas perpustakaan, artinya 

bagaimana pemustaka memiliki keyakinan secara 

mandiri untuk mengakses informasi baik melalui 

komputer maupun secara langsung di jajaran rak 

perpustakaan. 

c) Sarana Perpustakaan(library as place), yaitu 

ketersediaan fasilitas dan ruang yang bermanfaat bagi 

aktivitas pembelajaran pemustaka diperpustakaan yang 

terdiri dari aspek bukti fisik (tangible), ruang yang 

bermanfaat(utilitarian space), berbagai makna (symbol 

term)dan refuge.  

Bukti fisik (tangible), yaitu kemampuan 

perpustakaan dalammenampilkan sesuatu secara 

nyataberupa fasilitas fisik/ gedung dan penampilan 

pustakawan yang rapidan menarik.Ruang yang 

bermanfaat(utilitarian space), bahwa perpustakaan 

memiliki ruangan yang tenang yang mendukung 

belajar mandiri dan kelompok, selain itu ruang 
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perpustakaan memiliki desain yang menginspirasi 

untuk belajar. 

Berbagai makna (symbol term), yaitu 

perpustakaan terbuka bagi seluruh civitas akademika 

dan mampu menumbuhkan kreatifitas mereka.Refuge, 

yaitu perpustakaan sebagai tempat belajar yang 

nyaman, tenang, dan selalu dalam kondisi yang bersih 

dan rapi. 

f. Pengaruh Kualitas Layanan Perpustakaan Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa 

Menurut Tjiptono, salah satu hal yang mempegaruhi 

kepuasan mahasiswa adalah kualitas pelayanan.
80

Kotler & 

Fox mengemukakan bahwa terdapat enam dimensi utama 

dalam kualitas pelayanan pada perguruan tinggi, yaitu: 

dimensi kualitas layanan pembelajaran (quality of 

instruction), dimensi Bimbingan akademik (academic 

advising), dimensi Sumber daya pendukung (library 

resources), dimensi aktivitas ekstrakulikuler 

(extracurricular activity), dimensi aspek komunikasi 

dengan pimpinan staf universtas (opportunities to talk with 
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faculty members), dimensiaspek pelayanan administrasi 

(job placement service).
81

 

Menurut Fransisca kepuasan pemustaka 

(mahasiswa) dipengaruhi oleh faktor koleksi perpustakaan, 

fasilitas yang memadahi, jenis jasa perpustakaan yang 

diberikan serta bagaimana tenaga perpustakaan 

memberikan jasa kepada pemustakanya.
82

Haning Tri 

Novianti dkk dalam penelitianya tentang pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pemustaka di kota Malang 

menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa.
83

Dari uraian diatas 

disimpulkan bahwa kualitas layanan perpustakaan 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa. 

d. Pengaruh Kualitas Layanan Pembelajaran dan 

Kualitas Layanan Perpustakaan Terhadap Kepuasan 

Mahaiswa. 

Dalam lembaga pendidikan terdapat beberapa 

pelayanan yang seharusnya diterima secara prima oleh 
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mahasiswa sebagai pelanggan eksternal meliputi
84

: 

pertama, layanan informasi. Kedua,layanan sarana 

prasarana. Ketiga, layanan administrasi akademik. 

Keempat, layanan bimbingan akademik yang meliputi 

layanan bimbingan oleh penasihat akademik dalam proses 

perkuliahan seperti menentukan dan mengambil beban 

studi, layanan pembelajaran, layanan bimbingan penulisan 

karya tulis ilmiah. Kelimalayanan pengembangan potensi 

bakat dan minat.Keenam, layanan kesejahteraan 

Mahasiswa. 

Menurut Browne dan Guolla bahwa kualitas 

pelayanan yang dirasakan siswa adalah penyebab kepuasan 

siswa.Menurut Elliot dan Healy terdapat lima faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan/ Mahasiswa yaitu 

keterpustakaan, iklim kampus, efektifitas layanan 

pembelajaran, keunggulan layanan, dan dukungan layanan 

atau jasa.
85

 Berdasarkan penelitian oleh Muhammad Riska 

tentang pengaruh kualitas pembelajaran dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa 

menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran berpengaruh 

                                                           
84
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terhadap kepuasan mahasiswa.
86

Menurut Popi Sopiatin 

faktor pendorong yang paling penting dalam pendidikan 

untuk menghasilkan kepuasan mahasiswa adalah kualitas 

layanan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar 

di dalam kelas.
87

 

Menurut Fransisca kepuasan pemustaka 

(mahasiswa) dipengaruhi oleh faktor koleksi perpustakaan, 

fasilitas yang memadahi, jenis jasa perpustakaan yang 

diberikan serta bagaimana tenaga perpustakaan 

memberikan jasa kepada pemustakanya.
88

 Haning Tri 

Novianti dkk dalam penelitiannya tentang pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pemustaka di kota 

Malang menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan 

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa.
89

Berdasarkan 

pemaparan diatas menunjukkan bahwa kualitas layanan 
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pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan 

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. 

C. Hipotesis 

Untuk mengetahui gambaran jawaban yang bersifat 

sementara dari penelitian ini, maka diperlukan hipotesis. 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara setelah 

peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka 

konseptual melalui rumusan masalah penelitian.
90

 

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka penulis 

mengajukan hipotesa penelitian sebagai berikut: 

1. Pengaruh kualitaslayanan pembelajaran terhadap 

kepuasan mahasiswa pascasarjanaIAIN 

Ponorogoangkatan tahun 2017. 

H0 :kualitas layanan pembelajaran tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa 

pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan tahun 2017. 

Ha :kualitas layananpembelajaran berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasanmahasiswa pascasarjana 

IAIN Ponorogo angkatan tahun 2017. 
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2. Pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap 

kepuasan mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo 

angkatan tahun 2017. 

H0 :kualitas layanan perpustakaan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa 

pascasarjanaIAIN Ponorogo angkatan tahun 2017. 

Ha :kualitas layanan perpustakaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan mahasiswa pascasarjana 

IAIN Ponorogo angkatan tahun 2017. 

3. Pengaruh kualitas layanan pembelajarandankualitas 

layanan perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa 

pascasarjanaIAIN Ponorogo angkatan tahun 2017. 

H0 : kualitas layanan pembelajaran dan kualitas layanan 

perpustakaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo 

angkatan tahun 2017. 

Ha : kualitas layanan pembelajaran  dan kualitas layanan 

perpustakaan berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan mahasiswa pascasarjanaIAIN Ponorogo 

angkatan tahun 2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

yaitu pendekatan dalam penelitian yang bekerja dengan 

angka, datanya berupa bilangan yang dianalisis dengan 

menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau 

hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik dan untuk 

melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu 

mempengaruhi variabel yang lain.
91

 Penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada fasilitas 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
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ditetapkan.
92

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

independen dan variabel dependen, yang mana variabel 

independenya adalah kualitas layanan pembelajaran dan 

kualitas layanan perpustakaan, sedangkan variabel 

dependenya adalah kepuasan mahasiswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif yang 

disebut juga dengan penelitian ex post facto yaitu 

penyelidikan empiris yang sistematis dimana ilmuwan tidak 

mengendalikan variable bebas secara langsung karena 

eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi, atau karena 

variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat 

dimanipulasi.Kesimpulan tentang adanya hubungan 

diantara variabeltersebut dibuat berdasarkan perbedaan 

yang mengiringi variabel bebas dan variabel terikat, tanpa 

intervensi langsung.
93

 

Penelitian ex post facto dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang telah terjadi kemudian meruntut kebelakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan 

kejadian tersebut. Penelitian ex post facto bertujuan untuk 
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melacak kembali, jika dimungkinkan, apa yang menjadi 

faktor penyebab terjadinya sesuatu.
94

 

Penelitian semacam ini dirujuk sebagai penelitian 

setelah fakta (ex post facto) karena pengaruh dan yang 

mempengaruhi telah terjadi dan diteliti oleh peneliti dalam 

tinjauan kebelakang (restrospect).
95

 

Rancangan penelitian ini dapat disajikan dalam 

paradigma sebagai berikut:  

 

r x1.y 

 r x1 x2.y 

r x2.y r x2y
 

 

Gambar 3.1 Paradigma Penelitian 

B. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional 

Variabel 

1. Variabel Penelitian  

Variabel adalah suatu atribut atau karakteristik dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

                                                           
94

 Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003), 120. 
95

 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan,119-120. 

Kualitas Layanan 

Pembelajaran 

Layanan 

Perpustakaan 

Kepuasan 

Mahasiswa 



 

86 

 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.
96

Dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. 

a. Kualitas layanan pembelajaran sebagai variabel bebas 

(independent) yaitu variabel yang mempengaruhi. (x1) 

b. Kualitas layanan perpustakaan sebagai variabel bebas 

(independent) yaitu variabel yang mempengaruhi. (x2) 

c. Kepuasan mahasiswa sebagai variabel terikat 

(dependent) yaitu variabel yang dipengaruhi. (Y) 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional menurut Singarimbun adalah 

suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi 

dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok 

atau individu tertentu yang menjadi pusat perhatian.
97

 

a. Kepuasan Mahasiswa 

Dalam penelitian ini yang dimaksud kepuasan 

mahasiswa adalah kepuasan mahasiswa Pascasarjana 

Institrut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo angkatan 

tahun 2017 di Ponorogo. Pelanggan yang puas adalah 

pelanggan yang akan berbagi kepuasan dengan produsen 
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atau penyedia jasa. Bahkan, pelanggan yang puas akan 

berbagi rasa dan pengalaman dengan pelanggan lain. 

Assauri menyatakan bahwa kepuasan  mahasiswa  

adalah  suatu  bentuk  perasaan  seseorang  yang  

mendapatkan  pengalaman  kinerja  (atau  hasil)  yang  telah  

memenuhi  harapannya,  yang meliputi:
98

 

1) Waktu yang digunakan  untuk menunggu dilayani. 

2) Kecepatan  dan  ketepatan  dalam  pelayanan  kepada  

mahasiswa. 

3) Ketepatan  dalam  melaksanakan  janji. 

4) Keramahan  dan  kesopanan  pimpinan,  dosen  dan  

karyawan dalam bersikap dan berbicara. 

5) Pengetahuan dosen dan karyawan dalam  pelayanan. 

6) Prosedur dalam pelayanan dan penyelesaian layanan. 

7) Kemudahan  pimpinan,  dosen  dan  karyawan  dalam  

dihubungi. 

8) Tempat  pelayanan  nyaman,  bersih bagi mahasiswa. 

9) Menciptakan kelancaran dalam pelayanan. 

10) Keramahan pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan mahasiswa. 

b. Kualitas Layanan Pembelajaran 
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Dalam penelitian ini yang dimaksud layanan 

pembelajaran adalah layanan yang diberikan oleh dosen 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo terhadap 

mahasiswaPascasarjana di IAIN Ponorogo angkatan 2017 

tahun ajaran 2017/2018.  

Kualitas layanan dosen yang baik dapat dilihat 

dari:
99

 

5) Kompetensi keilmuan 

Seorang dosen yang baik adalah dosen yang 

menguasai ilmu dan materi yang akan diajarkan, dosen 

tampil dengan percaya diri, tidak ragu-ragu sehingga materi 

perkuliahan tidak banyak menyimpang dari yang 

seharusnya dibahas. Namun demikian diharapkan pula 

dosen mempunyai pengetahuan yang bersifat umum. 

6) Penguasaan metode mengajar 

Sangat diharapkan oleh mahasiswadosen datang 

memberikan kuliah dengan lancar, sistematis, mudah 

dimengerti,dan dapat menguasai kelas.Disamping serius 

mengajar dosen jugadiharapkan mampu memberikan 

sedikit humor untuk mengurangi kebosanan mahasiswa 

dalam mengikuti perkuliahan sehingga suasana kelas tidak 
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tegang dan monoton. Selain itu dosen juga harus mampu 

untuk  membaca situasi kelas.   

 

7) Pengendalian emosi 

Mahasiswa menyatakan dosen baik, jika dosen tidak 

emosional, tidak mudah tersinggung, tidak berwajah 

angker, tidak sok pintar, dan dapat berkomunikasi dengan 

baik terhadap mahasiswa. 

8) Disiplin 

Mahasiswa akan simpati terhadap dosen yang 

disiplin, selalu hadir dalammemberikan perkuliahan, 

berwibawa, datang tepat waktu, serta ada pemberitahuan 

apabila berhalangan hadir. Sehingga waktu mahasiswa 

tidak terbuang percuma untuk menunggu kehadiran dosen 

tanpa ada kepastian. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kualitas layanan pembelajaran 

merupakan pemberian pelayanan yang baik oleh 

dosenterhadap mahasiswa untuk memenuhi harapan 

mahasiswa berdasarkan kompetensi keilmuan, penguasaan 

metode mengajar, pengendalian emosi, dan kesisiplinan 

dalam memberikan layanan pembelajaran. 
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d. Kualitas layanan Perpustakaan 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kualitas 

layanan perpustakaan adalah kualitas layanan perpustakaan 

terhadap mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo angkatan 2017 tahun ajaran 

2017/2018.  Dengan indirator kualitas layanan perpustakaan 

sebagai berikut:
100

 

1) Kinerja petugas dan pelayanan (affect of service) 

a) Assurance yaitu pengetahuan, wawasan, 

kemampuan, dan keramahan pustakawan/ petugas 

perpustakaan dalam melayani pemustaka.  

b) Empathy yaitu kepedulian dan perhatian kepada 

pemustaka. 

c) Resonsiveness artinya pustakawan/ petugas 

perpustakaan selalu siap dan tanggap membantu 

pemustaka yang mengalami kesulitan, dan selalu 

membuka diri untuk membantu.  

d) Reliability yaitu ketepatan dalam memberikan janji, 

artinya kemampuan pustakawan dalam memberikan 

janji dan harapan kepada pemustaka dalam hal 

pelayanan dan menepatinya secara tepat dan akurat. 
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2) Kualitas informasi dan akses informasi (informations 

control) 

a) Cakupan isi (scope of conten) 

b) Kemudahan navigasi (ease of navigation) 

c) Aktualitas (timelines) 

d) Kenyamanan (convenience) 

e) Kepercayaan diri (self reliance) 

3) Sarana perpustakaan (library as place) 

a) Bukti fisik (tangible) yaitu kemampuan perpustakaan 

dalammenampilkan sesuatu secara nyataberupa 

fasilitas fisik/ gedung dan penampilan pustakawan 

yang rapidan menarik 

b) Ruang yang bermanfaat(utilitarian space)bahwa 

perpustakaan memiliki ruangan yang tenang yang 

mendukung belajar mandiri dan kelompok, selain itu 

ruang perpustakaan memiliki desain yang 

menginspirasi untuk belajar. 

c) Berbagai makna (symbol term), yaitu perpustakaan 

terbuka bagi seluruh civitas akademika dan mampu 

menumbuhkan kreatifitas mereka. 

d) Refuge, yaitu perpustakaan sebagai tempat belajar 

ynag nyaman, tenang, dan selalu dalam kondisi yang 

bersih dan rapi. 
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C. Instrumen Penelitian 

1. Kisi-kisi Instrumen 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial 

yang diamati.Secara spesifik semua fenomena ini disebut 

variabel penelitian.
101

Untuk memperoleh data-data dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

angket/kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu 

teknik atau cara pengumpulam data secara tidak langsung 

(peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan 

responden).
102

 Kuesioner adalah sejumlah pernyataan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-

hal yang ia ketahui.
103

Dengan demikian kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi diperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
104
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Angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
105

Angket yang digunakan yaitu dengan skala 

likert yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan.
106

 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif. Jawaban itu dapat diberi skor sebagai 

berikut:
107

 

Selalu (SL)   : 4 

Sering (SR)   : 3 

Kadang-kadang (KD)  : 2 

Tidak pernah (TP)  : 1 
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Peneliti menggunakan jenjang empat (jawaban netral 

dihilangkan), agar mengurangi bias kecenderungan pilihan 

tengah (netral).
108

 

Penyusunan instrumen penelitan dilakukan 

berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator 

No Angket 

Sebelum 

Validasi 

Sesudah 

validasi 

Kualitas 

Layanan 

Pembelajaran 

(X2) 

(Buchori 

Alma) 

Kompetensi 

keilmuan 

 

Dosen menguasai 

ilmu dan materi 

yang diajarkan 

1,2,3,4 1,2,3,4 

Dosen tampil 

percaya diri 

5,6,7 5,6,7 

Dosen memiliki 

pengetahuan yang 

bersifat umum 

8,9,10 8,9,10 

Penguasaan 

metode 

mengajar 

 

Dosen dapat 

memberikan kuliah 

dengan lancar 

11,12,13 11,12,13 

Dosen memberikan 

kuliah dengan 

sistematis 

14,15,16 14,15,16 

Dosen dalam 

memberikan 

pembelajaran 

mudah dimengerti 

17,18,19 17,18,19 

Dosen dapat 

menguasi kelas 

20,21,22

,23 

20,21,23 

Pengendalian 

emosi 

Dosen tidak 

emosional 
24,25,26 

24,25,26 
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Lanjutan Tabel 3.1  

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator 

No Angket 

Sebelum 

Validasi 

Sesudah 

validasi 

 

 

Dosen tidak mudah 

tersinggung 
27,28,29 

27,28,29 

Dosen tidak 

berwajah angker 

30,31,32 30,31,32 

  Dosen tidak sok 

pintar 

33,34,35 33,34,35 

Dosen 

berkomunikasi 

dengan baik 

terhadap mahasiswa 

36,37,38 36,37,38 

Disiplin Dosen selalu hadir 

dalam memberikan 

kuliah 

39,40,41 39,40,41 

Dosen berwibawa 42,43,44 42,43,44 

Dosen hadir tepat 

waktu 

45,46,47 46,47 

Dosen memberitahu 

mahasiswa apabila 

berhalangan hadir 

48,49,50 48,49,50 

Kualitas 

Layanan 

Perpustakaan 

(x2) 

 

 

 

 

 

 

(Fransisca 

Rahayuningsih) 

Kinerja 

petugas dan 

pelayanan 

(Affect of 

service) 

 

 

Assurance yaitu 

pengetahuan, 

wawasan, 

kemampuan, dan 

keramahan 

pustakawan / 

petugas 

perpustakaan dalam 

melayani 

pemustaka.  

1,2,3,4 1,2,3 

Responsiveness 

artinya pustakawan 

/ petugas 

perpustakaan selalu 

siap dan tanggap 

membantu 

pemustaka yang 

mengalami 

kesulitan, dan selalu 

membuka diri untuk 

membantu. 

5,6,7  5,6,7 
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Lanjutan Tabel 3.1  

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator 

No Angket 

Sebelum 

Validasi 

Sesudah 

validasi 

  Reliability yaitu 

ketepatan dalam 

memberikan janji, 

artinya kemampuan 

pustakawan dalam 

memberikan janji 

dan harapan kepada 

pemustaka dalam 

hal pelayanan dan 

menepatinya secara 

tepat dan akurat. 

8,9,10 8,9,10 

Empathy yaitu 

kepedulian dan 

perhatian kepada 

pemustaka. 

11,12,13 11,12,13 

Kualitas 

informasi 

dan akses 

informasi 

(Informatio

ns control) 

Cakupan isi (scope 

of conten) 

14,15,16

,17 

16,17 

Kemudahan 

navigasi (ease of 

navigation) 

18,19,20 18,20 

Aktualitas 

(timelines) 

21,22,23 21,22 

Kenyamanan 

(convenience) 

24,25,26 25,26 

Kepercayaan diri 

(self reliance)  

27,28,29 27,28,29 

Sarana 

Perpustakaan 

(library as a 

place) 

Bukti fisik 

(tangible)yaitu 

kemampuan 

perpustakaan dalam 

menampilkan 

sesuatu secara nyata 

berupa fasilitas 

fisik/ gedung dan 

penampilan 

pustakawan yang 

rapi dan menarik 

30,31,32 30,31,32 
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Lanjutan Tabel 3.1  

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator 

No Angket 

Sebelum 

Validasi 

Sesudah 

validasi 

 

 

Ruang yang 

bermanfaat(utilitari

an space)bahwa 

perpustakaan 

memiliki ruangan 

yang tenang yang 

mendukung belajar 

mandiri dan 

kelompok, selain itu 

ruang perpustakaan 

memiliki desain  

yang menginspirasi 

untuk belajar. 

33,34,35 33,34,35 

Kualitas 

Layanan 

Perpustakaan 

(x2) 

 

(Fransisca 

Rahayuningsih) 

Sarana 

Perpustakaa

n (Library 

as place) 

 

Berbagai makna 

(symbol term), yaitu 

perpustakaan 

terbuka bagi seluruh 

civitas akademika 

dan mampu 

menumbuhkan 

kreatifitas mereka. 

36,37,38 36,38 

Kepuasan 

Mahasiswa 

(Y) 

Assauri 

 

Refuge, yaitu 

perpustakaan 

sebagai tempat 

belajar ynag 

nyaman, tenang, 

dan selalu dalam 

kondisi yang bersih 

dan rapi. 

39,40,41 39,40,

41 

Kecepatan  dan  

ketepatan  dalam  

pelayanan  kepada  

mahasiswa 

4,5,6 5,6 

Ketepatan  dalam  

melaksanakan  janji 

7,8,9 8,9 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator 

No Angket 

Sebelum 

Validasi 

Sesudah 

validasi 

  

Keramahan  dan  

kesopanan  

pimpinan,  dosen  

dan  karyawan 

dalam bersikap dan 

berbicara 

10,11,12 11,12 

Pengetahuan dosen 

dan karyawan 

dalam  pelayanan 

13,14,15 13,14,15 

Prosedur dalam 

pelayanan dan 

penyelesaian 

layanan 

16,17,18

,19 

17,19 

Kemudahan  

pimpinan,  dosen  

dan  karyawan  

dalam  dihubungi  

20,21,22

,23,24,2

5 

20,21,23

,24,25 

   

2. Uji Coba Instrumen 

Uji instrumen penelitian meliputi dua hal yaitu, uji 

validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas 

instrumen sangat penting karena berkaitan dengan proses 

pengukuran yang cenderung keliru. Sebagai upaya untuk 

memaksimalkan kualitas instrumen penelitian dan 

meminimalkan kecenderungan kekeliruan maka uji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian perlu 

dilakukan.Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 
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valid tidaknya suatu kuesioner.
109

Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Tujuan  dari uji validitas adalah untuk mengukur 

apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah di buat 

betul-betul dapat mengukur apa yang hendak di ukur. 

Uji validitas terhadap instrumen dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah instrumen yang dipergunakan 

dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat.Uji validitas instrumen yang penulis lakukan meliputi 

validitas isi/logis dan validitas empirik. 

a. Uji Validitas Isi 

Validitas isi adalah derajat di mana sebuah tes 

mengukur cakupan substansi yang ingin diukur.
110

 Validitas 

isi berkaitan dengan apakah item-item instrumen 

menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang ingin 

diukur. Validitas isi pada umumnya ditentukan oleh 

pertimbangan tim panel ahli (jugdment expert)setelah 

instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan 

diukur dengan berlandaskan teori tertentu. Jumlah tenaga 
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ahli yang digunakan minimal tiga orang yang telah bergelar 

doktor.
111

 Dalam penelitian ini validasi dilakukan oleh Dr. 

Shinta Maharani, M.Ak, Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd, Dr. 

Mukhibat, M.Ag, dan Dr. Irfan Riyadi, M.Ag. Tidak ada 

formula matematis untuk menghitung dan tidak ada cara 

untuk menunjukkan secara pasti. Tetapi untuk memberikan 

gambaran suatu instrumen penelitian divalidasi dengan 

menggunakan validitas isi, pertimbangan tim panel ahli 

tersebut dilakukan dengan cara tim panel ahli, diminta 

untuk mengamati secara cermat semua item dalam 

instrumen penelitian yang hendak divalidasi.Kemudian 

diminta untuk mengoreksi semua item yang telah 

dibuat.Dan pada akhir perbaikan, diminta untuk 

memberikan pertimbangan tentang bagaimana instrumen 

tersebut menggambarkan cakupan isi yang hendak diukur. 

Pertimbangan tim panel ahli mencakup juga apakah semua 

aspek yang hendak diukur telah dicakup melalui item-item 

pernyataan dalam instrumen penelitian. 
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b. Uji Validitas Empirik 

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan 

berdasarkan hasil pengalaman.
112

Sebuah instrumen 

penelitian dikatakan memiliki validitas apabila sudah teruji 

dari pengalaman.Dengan demikian syarat instrumen 

dikatakan memiliki validitas apabila sudah dibuktikan 

melalui pengalaman, yaitu melalui sebuah uji 

coba.Instrumen penelitian ini diujicobakan kepada 30 orang 

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo. 

Uji validitas digunakan untuk mendapatkan tingkat 

kevalidan dan kesahihaninstrumen untuk mendapatkan 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

dengan data yang dapat dikumpulkan peneliti.Perhitungan 

validitas empirik instrumen kualitas layanan pembelajaran 

(X1), kualitas layanan perpustakaan (X2), dan kepuasan 

mahasiswa(Y) dibantu dengan menggunakan program SPSS 

Statistic Version 16. 

Cara menentukan valid atau tidaknya instrumen 

terhadap responden uji coba sebanyak 30 mahasiswa adalah 

dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi 

dengan tabel nilai koefisien korelasi product moment 

                                                           
112

Maman Abdurahman, Dasar-dasar Metode Statistik untuk Penelitian 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 50 



 

102 

 

pearsonpada taraf kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 

0,361 (df = 30-2 = 28). Apabila rhitung>rtabel dengan taraf 

signifikansi 5% maka soal dinyatakan valid dan apabila 

rhitung< rtabelmaka soal dinyatakan tidak valid.
113

 

1) Uji Validitas Instrumen kualitas layanan 

pembelajaran 

Variabel kualitas layanan pembelajaran dijabarkan 

menjadi 50 pernyataan.Setelah dilakukan uji validitas 

diperoleh 48 butir pernyataan yang tergolong valid dan2 

pernyataan yang dianggap gugur/tidak valid yaitu butir 

pernyataan 22 dan 45 (lihat lampiran 4). Adapun ringkasan 

hasil uji validitas untuk instrumen lkualitas layanan 

pembelajaran terdapat pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Hasil uji validitas instrumen kualitas layanan 

pembelajaran 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,516 0,361 Valid  

2 0,731 0,361 Valid 

3 0,548 0,361 Valid 

4 0,734 0,361 Valid 

5 0,677 0,361 Valid 

6 0,696 0,361 Valid 

7 0,662 0,361 Valid 

8 0,854 0,361 Valid 

9 0,656 0,361 Valid 

10 0,671 0,361 Valid 

11 0,750 0,361 Valid 

Lanjutan Tabel 3.2  
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No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

12 0,483 0,361 Valid 

13 0,589 0,361 Valid 

14 0,564 0,361 Valid 

15 0,697 0,361 Valid 

16 0,383 0,361 Valid 

17 0,709 0,361 Valid 

18 0,792 0,361 Valid 

19 0,660 0,361 Valid 

20 0,392 0,361 Valid 

21 0,579 0,361 Valid 

22 0,289 0,361 Tidak Valid 

23 0,673 0,361 Valid 

24 0,548 0,361 Valid 

25 0,750 0,361 Valid 

26 0,694 0,361 Valid 

27 0,634 0,361 Valid 

28 0,730 0,361 Valid 

29 0,477 0,361 Valid 

30 0,460 0,361 Valid 

31 0,483 0,361 Valid 

32 0,571 0,361 Valid 

33 0,425 0,361 Valid 

34 0,746 0,361 Valid 

35 0,716 0,361 Valid 

36 0,627 0,361 Valid 

37 0,511 0,361 Valid 

38 0,651 0,361 Valid 

39 0,410 0,361 Valid 

40 0,407 0,361 Valid 

41 0,512 0,361 Valid 

42 0,596 0,361 Valid 

43 0,405 0,361 Valid 

44 0,578 0,361 Valid 
Lanjutan Tabel 3.2  

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 
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45 0,359 0,361 Tidak Valid 

46 0,522 0,361 Valid 

47 0,586 0,361 Valid 

48 0,463 0,361 Valid 

49 0,701 0,361 Valid 

50 0,549 0,361 Valid 

 

2) Uji Validitas Instrumen kualitas layanan 

perpustakaan 

Variabel kualitas layanan pembelajaran dijabarkan 

menjadi 41 pernyataan. Setelah dilakukan uji validitas 

diperoleh 34butir pernyataan yang tergolong valid 

dan7pernyataan yang dianggap gugur/tidak valid yaitu butir 

pernyataan 4, 14, 15, 19, 23, 24, 37 (lihat lampiran 4). 

Adapun ringkasan hasil uji validitas untuk instrumen 

kualitas layanan perpustakaan terdapat pada tabel 3.3 

berikut: 

Tabel 3.3 Hasil uji validitas kualitas layanan perpustakaan 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,688 0,361 Valid  

2 0,820 0,361 Valid 

3 0,683 0,361 Valid 

4 -.120 0,361 Tidak Valid 

5 0,479 0,361 Valid 

6 0,525 0,361 Valid 

7 0,786 0,361 Valid 

8 0,687 0,361 Valid 

9 0,784 0,361 Valid 

10 0,665 0,361 Valid 

Lanjutan Tabel 3.3  
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No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

11 0,443 0,361 Valid 

12 0,782 0,361 Valid 

13 0,752 0,361 Valid 

14 0,339 0,361 Tidak Valid 

15 0,351 0,361 Tidak Valid 

16 0,488 0,361 Valid 

17 0,471 0,361 Valid 

18 0,440 0,361 Valid 

19 0,362 0,361 Tidak Valid 

20 0,719 0,361 Valid 

21 0,627 0,361 Valid 

22 0,475 0,361 Valid 

23 0,261 0,361 Tidak Valid 

24 0,242 0,361 Tidak Valid 

25 0,640 0,361 Valid 

26 0,527 0,361 Valid 

27 0,413 0,361 Valid 

28 0,591 0,361 Valid 

29 0,477 0,361 Valid 

30 0,621 0,361 Valid 

31 0,609 0,361 Valid 

32 0,705 0,361 Valid 

33 0,676 0,361 Valid 

34 0,527 0,361 Valid 

35 0,436 0,361 Valid 

36 0,410 0,361 Valid 

37 0,331 0,361 Tidak Valid 

38 0,602 0,361 Valid 

39 0,555 0,361 Valid 

40 0,611 0,361 Valid 

41 0,388 0,361 Valid 

 

3) Uji validitas Kepuasan Mahasiswa 

Variabel kepuasan mahasiswa dijabarkan menjadi 

25 pernyataan.Setelah dilakukan uji validitas diperoleh 19 

butir pernyataan yang tergolong valid dan6pernyataan yang 
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dianggap gugur/tidak valid yaitu butir pernyataan 4, 10, 18, 

dan 22 (lihat lampiran 4). Adapun ringkasan hasil uji 

validitas untuk instrumen kepuasan mahasiswa terdapat 

pada tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 Hasil uji validitas instrumen kepuasan mahasiswa 

No 

Pernyataan 
Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,526 0,361 Valid  

2 0,665 0,361 Valid 

3 0,534 0,361 Valid 

4 0,355 0,361 Tidak Valid 

5 0,761 0,361 Valid 

6 0,588 0,361 Valid 

7 0,342 0,361 Tidak Valid 

8 0,577 0,361 Valid 

9 0,777 0,361 Valid 

10 0,307 0,361 Tidak Valid 

11 0,647 0,361 Valid 

12 0,530 0,361 Valid 

13 0,781 0,361 Valid 

14 0,513 0,361 Valid 

15 0,604 0,361 Valid 

16 0,318 0,361 Tidak Valid 

17 0,717 0,361 Valid 

18 0,353 0,361 Tidak Valid 

19 0,616 0,361 Valid 

20 0,517 0,361 Valid 

21 0,534 0,361 Valid 

22 0,344 0,361 TidakValid 

23 0,709 0,361 Valid 

24 0,638 0,361 Valid 

25 0,534 0,361 Valid 

 

e. Uji Reliabilitas 
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Reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan.Suatu tes dapat mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap.Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes.
114

Uji reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi komputer 

SPSS Statistics version 16 

Selanjutnya nilai alpha dikonsultasikan dengan tabel 

r product moment, jika nilai alpha lebih besar maka 

konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel 

adalah reliabel.
115

 Untuk menentukan tingkat reliabilitas 

instrumen peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi
116

 

sebagaimana terdapat pada tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 

0,00 – 0,200 Sangat Rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,400 – 0,600 Cukup  

0,600 – 0,800 Tinggi 

0,800– 1,000 Sangat tinggi 

 

Setelah dilakukan uji reliabilitas pada masing-

masing variabel dengan menggunakan bantuan aplikasi 

                                                           
114

Ibid.,86. 
115

Ibid., 112. 
116

Ibid.,75. 
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komputer SPSS Statistics version 16 diperoleh data 

sebagaimana terdapat pada tabel 3.6 berikut: 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No Variabel Conbach 

Alpha 

Keterangan 

1 Kualitas Layanan 

Pembelajaran (X1) 

0,926 

 

Reliabel 

2 Kualitas Layanan 

Perpustakaan (X2) 

0,947 

 

Reliabel 

3 Kepuasan Mahasiswa 

(Y) 

0,966 

 

Reliabel 

 

1) Instrumen kualitas layanan pembelajaran memiliki 

koefisien reliabilitas sebesar 0,926> 0,361 sehingga 

instrumen dikatakan reliabel dengan tingkat 

keterandalan sangat tinggi.  

2) Instrumen kualitas layanan perpustakaan memiliki 

koefisien reliabilitas sebesar 0,947> 0,361 sehingga 

instrumen dikatakan reliabel dengan tingkat 

keterandalan sangat tinggi.  

3) Instrumen kepuasan mahasiswa memiliki koefisien 

reliabilitas 0,966> 0,361 sehingga instrumen dikatakan 

reliabel dengan tingkat keterandalan sangat tinggi. 

 

D. Lokasi, Populasi, dan Sampel 

1. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo yang terletak dijalan Pramuka No. 

156Ronowijayan Ponorogo.Pemilihanlokasi ini berdasarkan 

pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan dan 

kesesuaian dengan topik penelitian yang dipilih yaitu 

pengaruh kualitas layanan pembelajaran dan kualitas 

layanan perpustakaanterhadap kepuasan mahasiswa 

pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

angkatan tahun 2017. 

2. Populasi 

Populasi merupakan sumber data dalam penelitian 

tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas.
117

 Populasi 

diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulanya.
118

Dalam penelitian ini, 

jumlah populasi Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo 

angkatan tahun 2017adalah 118 Mahasiswa. 

3. Sampel 

                                                           
117

 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), 137. 
118

 Kuncoro Mudrajad, Metode Kuantitatif, Teori dan 

Aplikasinya(Yogyakarta: AMPYKPN, 2004),61 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi.Menurut Arikunto ukuran 

sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai 

500.
119

Sampel ditentukan peneliti berdasarkan 

pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan 

instrument penelitian, disamping petimbangan waktu, 

tenaga, dan pembiayaan.
120

 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan tahun 

2017 yang berjumlah 118 Mahasiswa.  Dalam penelitian ini 

teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, 

yang mana keseluruhan populasi dijadikan sebagai 

sampel.
121

Peneliti menggunakan teknik ini memiliki tujuan 

untuk memperkecil kesalahan dalam penelitian. 

 

 

 

 

E. Tahap-tahap Penelitian 

                                                           
119

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 127. 
120

Ibid.,138. 
121

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014),85 
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1. Langkah-langkah yang Ditempuh dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam 

penelitian ini mengikuti pendapat Uhar Suharsaputra 

sebagaimana berikut:
122

 

a. Menentukan dan merumuskan masalah yang akan 

diteliti, 

b. Mengkaji teori/generalisasi empiris dan memilih 

proposisi yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti, 

c. Menentukan konsep-konsep dan atau variabel-variabel, 

d. Menentukan desain penelitian serta hipotesis, 

e. Menjabarkan konsep/variabel menjadi operasional, 

f. Menentukan indikator-indikator konsep/variabel, 

g. Membuat instrumen penelitian, 

h. Mengumpulkan data, menganalisis, dan 

menyimpulkan, 

i. Melaporkan. 

2. Kualifikasi dan Jumlah Petugas yang Terlibat 

dalam Pengumpulan Data 

                                                           
122

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Tindakan (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 56 
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Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan 

pengumpulan data dengan bantuan tiga orang mahasiswa 

pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan tahun 2017. Peneliti 

memberikan angket penelitian dan menjelaskan tata cara 

pengisian angket, selanjutnya untuk disebarkan ke kelas 

masing-masing. Kemudian peneliti menarik kembali hasil 

pengisian angket setelah diisi oleh responden.  

F. Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk 

mengorganisasi data, menyajikan, dan menganalisis 

data.Cara untuk menggambarkan data adalah dengan teknik 

statistik seperti membuat tabel, distribusi frekuensi, dan 

diagram atau grafik. Penelitian ini menggunakan bantuan 

komputer dengan program SPSS Statistics Version 16, yang 

mana akan dibahas mengenai harga rerata (mean), standar 

deviasi (SD), median (Me), modus (Mo), range, nilai 

maksimum, dan nilai minimum, yang selanjutnya disajikan 

dalam bentuk tabel dan diagram. 

Mean merupakan jumlah dari keseluruhan angka 

yang ada, dibagi dengan banyaknya angka tersebut. Median 

(Me) merupakan suatu nilai atau suatu angka yang 

membagi suatu distribusi data ke dalam dua bagian yang 
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sama besar. Modus (Mo) merupakan suatu nilai yang 

mempunyai frekuensi paling banyak.
123

 

Penetapan jumlah kelas interval, rentang data, dan 

panjang kelas menurut Retno Widyaningrum ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut:
124

 

a. Jumlah kelas = 1 + 3,322 log n, dengan n adalah 

jumlah responden penelitian. 

b. Rentang data = data terbesar – data terkecil. 

c. Panjang kelas = rentang data : jumlah kelas 

interval. 

Diagram histogram dibuat untuk menyajikan data 

hasil penelitian.Histogram ini dibuat berdasarkan data 

frekuensi yang telah ditampilkan dalam tabel distribusi 

frekuensi.Untuk menentukan kategori tinggi, sedang, dan 

rendah dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan 

patokan sebagai berikut: 

Mx + 1. SDx = kategori tinggi 

Mx – 1. SDx = kategori rendah 

Antara Mx + 1.SDx sampai Mx – 1. SDx = kategori sedang 

 

Keterangan  : 

                                                           
123

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2015), 50-63. 
124

Ibid., 16-17. 
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Mx   = Rata-Rata (Mean) 

SDx  = Standar Deviasi 

2. Uji Persyaratan Analisis 

Sebelum melakukan analisis regresi ada beberapa 

asumsi residual/error yang harus dipenuhi, diantaranya:
125

 

a. Residual/error berdistribusi normal (jika asumsi ini 

tidak terpenuhi maka kesimpulan dari hasil uji 

signifikansi pada model menjadi tidak valid). 

b. Residual/error mempunyai varians yang sama (jika 

tidak sama akan terjadi hetcroskedastivity). 

c. Antar variabel bebas (x) harus saling independen (jika 

ada korelasi maka akan terjadi multicollinicrity). 

Beberapa uji asurnsi yang akan diuji sebelum 

melakukan analisis regresi adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

 Sebelum menggunakan rumus statistika peneliti 

perlu mengetahui asumsi yang digunakan dalam 

penggunaan rumus.Dengan mengetahui asumsi dasar dalam 

menggunakan rumus, maka peneliti bisa lebih bijak dalam 

penggunaannya dan penghitungannya.Peneliti diwajibkan 

melakukan uji asumsi/persyaratan tersebut agar dalam 

                                                           
125

 Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik Terapan untuk 

Penelitian Kuantitatif (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 131. 
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penggunaan rumus tersebut dan hasil yang didapatkan tidak 

menyimpang dari ketentuan yang berlaku.Uji persyaratan 

ini berlaku untuk penggunaan rumus parametrik yang 

datanya diasumsikan normalitas.
126

 

 Adapun untuk mengetahui apakah distribusi 

frekuensi masing-masing variabel normal atau tidak, yaitu 

dengan membandingkan probabilitas signifikansi dengan 

alpha 0,05. Jika probabilitas hasil hitung lebih dari 0,05 

maka frekuensi data berdistribusi normal, sebaliknya Jika 

probabilitas hasil hitung kurang dari 0,05 maka frekuensi 

data berdistribusi tidak normal.
127

Dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16.0 for 

windows. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis 

regresi.Digunakan pada analisis regresi linier sederhana dan 

analisis regresi linier ganda. Uji linieritas dilakukan dengan 

cara mencari model garis regresi dari variabel independen 

                                                           
126

Retno Widyaningrum, Statistik Edisi Revisi (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2009), 203. 
127

Sugiyono, Stastistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), 

159. 
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X terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan model garis 

regresi tersebut, dapat diuji linieritas garis regresinya.
128

 

Untuk mempercepat perhitungan uji linieritas, 

peneliti juga memanfaatkan program SPSS Statistics 

Version 16. Selanjutnya apabila P-value lebih besar dari 

alpha 0,05 maka garis regresi X1 terhadap Y dan X2 

terhadap Y linier.
129

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji 

mengenai sama atau tidak varian dari residual dari 

observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika 

residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi 

homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama/berbeda 

disebut terjadi heteroskedastisitas. Analisis uji asumsi 

heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik 

scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan 

variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai 

residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu 

Y = Y prediksi – Y riil).
130

 

                                                           
128

Dessy Wulansari, Statistika Parametrik, 55-57. 
129

Ibid., 61. 
130

Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus dilengkapi Contoh 

Penelitian Bidang Ekonomi (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 125. 
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Dasar Analisis:
131

 

1) Ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas atau terjadi 

homoskedastisitas. 

 Untuk mempercepat perhitungan, peneliti juga 

memanfaatkan program SPSS Statistics Version 16. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk 

analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih 

variabel bebas/independen variable (x1, x2, x3, x4,....., xn), 

dimana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan 

antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien 

korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinieritas jika 

koefisien korelasi antar variabel bebas (x1 dan x2, x2 dan 

x3, x3 dan x4, dan seterusnya) lebih besar dari 0,60 

(pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

                                                           
131

Ibid. 
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lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ˂ 0,60). Dalam 

menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat 

menggunakan cara sebagai berikut:
132

 

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (ɑ) 

2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor 

inflansi penyimpangan baku kuadrat. Nilai tolerance 

(ɑ) dan variance inflation factor (VIF) dapat dicari 

dengan menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai 

berikut: 

Besar nilai tolerance (ɑ) : ɑ = 1/VIF 

Besar nilai variance inflation factor (VIF) : VIF = 1/ ɑ 

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika :ɑ hitung < 

ɑ dan VIF hitung > VIF. Variabel bebas tidak mengalami 

multikolinieritas jika :ɑ hitung > ɑ dan VIF hitung < 

VIF.
133

Untuk pengujian uji multikolinieritas peneliti 

menggunakan aplikasi SPSS statistics version 16. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan 

masalah no 1 dan 2 yaitu dengan menggunakan analisis 

                                                           
132

Ibid., 121-122. 
133
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regresi linier sederhana untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang ada dalam model mempunyai pengaruh 

yang nyata terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh 

variabel kualitas layanan pembelajaran (X1) terhadap 

kepuasan mahasiswa (Y) dan pengaruh variabel kualitas 

layanan perpustakaan(X2) terhadap kepuasan mahasiswa 

(Y). Peneliti  menggunakan aplikasi SPSS versi 16for 

windows untuk mengolah data. Adapun langkah-langkah 

pengambilan keputusan output SPSS berdasarkan pendapat 

V. Wiratna Sujarweni adalah sebagai berikut:
134

 

1) Cara 1  :Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig 

< 0,05 maka H0  ditolak. 

2) Cara 2   :Jika –t tabel < t hitung < t tabel maka H0 

diterima dan jika t hitung > -t tabel atau t 

hitung > t tabel maka H0 ditolak. 

r : untuk menentukan koefisien korelasi. 

r
2 

: untuk menentukan koefisien determinasi. 

Uji t : untuk pengujian signifikansi regresi sederhana. 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi 

sederhana menunjukkan H0 ditolak maka artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat 

                                                           
134

V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Pers, 2014), 148. 
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sehingga perlu analisis lebih lanjut. Untuk mengetahui 

besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

yaitu dengan melihat output SPSS tabel Anova B. Untuk 

mengetahui berapa besar persentase variabel terikat 

dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu dengan cara 

mengalikan R Square dengan 100%.  

b. Uji Regresi Berganda 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan 

masalah no 3 yaitu dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda, untuk mengetahui pengaruh antara kedua 

variabel bebas yaitu kualitas layanan pembelajaran (X1) dan 

kualitas layanan perpustakaan (X2) secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat yaitu kepuasan mahasiswa 

(Y).Peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 16for 

windows untuk mengolah data. Adapun langkah-langkah 

pengambilan keputusan output SPSS berdasarkan pendapat 

V. Wiratna Sujarweni adalah sebagai berikut:
135

 

1) Cara 1  :Jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig 

< 0,05 maka H0 ditolak. 

2) Cara 2   :Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima dan 

jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak. 
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r : untuk menentukan koefisien korelasi. 

r
2 

: untuk menentukan koefisien determinasi. 

Uji F : untuk pengujian signifikansi regresi ganda yaitu 

untuk melihat pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi 

ganda menunjukkan H0 ditolak maka artinya ada pengaruh 

secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel 

terikat sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. Untuk mengetahui besar pengaruh variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu 

dengan melihat output SPSS tabel Anova B. Untuk 

mengetahui berapa besar persentase variabel terikat 

dipengaruhi oleh variabel bebas secara bersama-sama yaitu 

dengan cara mengalikan R Square dengan 100%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

Penelitian ini dilakukan di Institut agama Islam 

Negeri (IAIN) di Ponorogo. IAIN Ponorogo awalnya 

merupakan bagian dari Akademi Syariah (ASA) yang 

didirikan pada tahun 1968 yang kemudian dinegerikan pada 

tahun 1970 menjadi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 

Ponorogo. Seiring tuntutan perkembangan maka pada tahun 

1997 pemerintah mengeluarkan keputusan yang merubah 

Fakultas Syariah Ponorogo menjadi Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo
136

. Hingga pada tahun 

2016 STAIN telah beralih status menjadi IAIN Ponorogo.  

IAIN Ponorogo memiliki dua program pendidikan 

yaitu program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang 

mana program sarjana (S1) dipimpin oleh Dr. Hj. Siti 

Maryam Jusuf M.Pd sedangkan program pascasarjana 

dipimpin oleh Dr. Aksin Wijaya M,Pd. Program 

pascasarjana memiliki empat jurusan yaitu Manajemen 

Pendidikan Islam, Pendidikan bahasa Arab, Ekonomi 

                                                           
136

Kementerian Agama RI,  Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(Ponorogo), Rencana Induk Pengembangan, (Ponorogo, 

STAINPO Press:2014) 
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Syariah, dan Ahwal Syakhsiyyah. Pascasarjana IAIN 

Ponorogo memiliki 42 tenaga pendidik yang telah memiliki 

gelar doktor dan 118 mahasiswa aktif angkatan tahun 2017. 

B. Deskripsi Data Khusus 

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

data variabel Kepuasan mahasiswa (Y), data variabel 

kualitas layanan pembelajaran (X1), dan data variabel 

kualitas layanan perpustakaan (X2) dapat dilihat pada 

lampiran (angket setelah uji coba). Deskripsi data pada 

masing-masing variabel diperoleh berdasarkan data di 

lapangan. Data dari masing-masing variabel yang berupa 

nilai rerata (mean), nilai tengah (median), modus (mode), 

dan standar deviasi (SD) akan digunakan untuk 

mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel X 

terhadap Y. Selain itu, akan disajikan tabel distribusi 

frekuensi setiap variabel dan dilanjutkan dengan penentuan 

kecenderungan masing-masing variabel. Deskripsi dari 

masing-masing variabel dapat dirinci sebagai berikut:  

1. Statistik Deskriptif Kepuasan Mahasiswa 

Data mengenai kepuasan siswa diperoleh dari 

angket yang terdiri dari 19 butir pernyataan. Skor yang 

diberikan pada setiap butir maksimal empat dan minimal 

satu. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh skor 
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tertinggi ideal 76 dan skor terendah ideal 19. Data 

penelitian diolah menggunakan bantuan komputer program 

SPSS statistics version 16, hasil analisis deskriptif variabel 

kepuasan mahasiswa memiliki skor tertinggi sebesar 69, 

skor terendah sebesar 41, mean sebesar 58,81 median 

sebesar 59,50, modus sebesar 60, dan standar deviasi 

sebesar 5,757 (data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 8). Adapun langkah-langkah menyusun tabel 

distribusi frekuensi variabel kepuasan mahasiswa dapat 

dilihat pada lampiran 8. Adapun tabel distribusi frekuensi 

variabel kepuasan mahasiswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Mahasiswa 

No Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

1 41-45 1 0,8 

2 46-49 8 6,8 

3 50-54 15 12,7 

4 55-59 35 29,7 

5 60-64 41 34,7 

6 65-69 18 15,3 

7 70-74 0 0 

8 75-79 0 0 

Jumlah 118 100 
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Tabel 4.1 dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Batang Frekuensi Kepuasan Mahasiswa 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui 

banyaknya mahasiswa dengan skor tertentu yaitu dengan 

melihat rentang skor, namun belum dapat diketahui berapa 

banyak mahasiswa yang memiliki kepuasan tinggi, sedang, 

dan rendah sehingga perlu pengkategorian empiris. 

Pengkategorian empiris dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai rata-rata angket dan nilai rata-rata 

ideal maka dapat diketahui kecenderungan skor variabel 

kepuasan siswa, perhitungannya dengan mengetahui skor 

tertinggi dan skor terendah. Adapun penghitunganya adalah 

sebagai berikut: 

108 



 

126 

 

Skor tertinggi = M + 1.SD 

= 58,81 + 1. 5,75 

= 64,56 

= 65 

Skor terendah = M – 1.SD 

= 58,81 – 1. 5,75 

= 53,06 

=53 

Maka dapat disimpulkan bahwa skor tertinggi 

kepuasan mahasiswa adalah 65 dan skor terendah kepuasan 

mahasiswa adalah 53. Adapun tabel kategori kepuasan 

mahasiswa adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.2 Kategori Kepuasan Mahasiswa 

No Rentang Skor Frekuensi Frekuensi% Kategori 

1 Kurang dari 53 20 16,9 Rendah 

2 53-65 80 80 Sedang 

3 Lebih dari 65 18 15,3 Tinggi 

 Jumlah 118 100,0  

Sumber: Data Primer yang telah diolah. 

Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel 

kepuasan mahasiswa dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Diagram batang kategori kepuasan mahasiswa 

 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 

kepuasan mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo kategori 

rendah sebesar 16,9 % atau 20 mahasiswa, kategori sedang 

80 % atau 80 mahasiswa, dan kategori tinggi sebesar 15,3% 

atau 18 mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo 

angkatan tahun 2017 berada pada kategori sedang. 

2. Statistik Deskriptif Kualitas Layanan Pembelajaran 

Data mengenai kualitas layanan pembelajaran 

diperoleh dari angket yang terdiri dari 48 butir pernyataan. 

Skor yang diberikan pada setiap butir maksimal empat dan 

minimal satu. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh 
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skor tertinggi ideal 192 dan skor terendah ideal 48. Data 

penelitian diolah menggunakan bantuan komputer program 

SPSS statistics version 16, hasil analisis deskriptif variabel 

kualitas layanan pembelajaran memiliki skor tertinggi 

sebesar 192, skor terendah sebesar 92, mean sebesar 

146,2627 median sebesar 148,5, modus sebesar 144, dan 

standar deviasi sebesar 22,07695 (data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 8). Adapun langkah-langkah 

menyusun tabel distribusi frekuensi variabel kualitas 

layanan pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 8. 

Adapun tabel distribusi frekuensi variabel kualitas layanan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Layanan 

Pembelajaran 

No Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

1 92-104 9 7,3 

2 105-117 5 4,1 

3 118-130 9 7,4 

4 131-143 22 18,4 

5 144-156 34 30,2 

6 157-169 23 19,2 

7 170-182 12 10,9 

8 183-195 3 2,5 

 Jumlah 118 100,0 
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Tabel 4.3 dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3  Diagram batang frequensi kualitas layanan 

pembelajaran 

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui 

banyaknya mahasiswa dengan skor tertentu yaitu dengan 

melihat rentang skor, namun belum dapat diketahui kualitas 

layanan pembelajaran tinggi, sedang, dan rendah sehingga 

perlu pengkategorian empiris. Pengkategorian empiris 

dilakukan dengan cara dengan membandingkan nilai rata-

rata angket dan nilai rata-rata ideal maka dapat diketahui 

kecenderungan skor variabel kualitas layanan 

pembelajaran, perhitungannya dengan mengetahui skor 

tertinggi dan skor terendah. Adapun penghitunganya adalah 

sebagai berikut: 
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Skor tertinggi = M + 1.SD 

= 146,2627 + 1. 22,07695 

= 168 

Skor terendah = M – 1.SD 

= 146,2627 – 1. 22,07695 

= 124,18 =124 

Maka dapat disimpulkan bahwa skor tertinggi 

kualitas layanan pembelajaran mahasiswa adalah 168 dan 

skor terendah adalah 124. Adapun tabel kategori kepuasan 

mahasiswa adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.4 Kategori Kualitas Layanan Pembelajaran 

No 
Rentang 

Skor 
Frekuensi Frekuensi% Kategori 

1 Kurang dari 

124 

18 15,3 Rendah 

2 124-168 84 71,1 Sedang 

3 Lebih dari 

168  

16 13,6 Tinggi 

 Jumlah 118 100,0  
 

Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel 

kualitas layanan pembelajaran dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.4  diagram batang kategori kualitas layanan 

pembelajaran 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 

kategori kualitas layanan pembelajaran pascasarjana IAIN 

Ponorogo berdasarkan persepsi mahasiswa yaitu kategori 

tinggi sebesar 13,6 % atau 16 mahasiswa, kategori sedang 

71,1 % atau 84 mahasiswa, dan kategori rendah sebesar 

15,3 % atau 18 mahasiswa. Dengan demikian dapat 

didsimpulkan bahwa kualitas layanan pembelajaran 

pascasarjana IAIN Ponorogo berada pada kategori sedang. 

3. Statistik Deskriptif Kualitas Layanan Perpustakaan 

Data mengenai kualitas layanan perpustakaan 

diperoleh dari angket yang terdiri dari 34 butir pernyataan. 

Skor yang diberikan pada setiap butir maksimal empat dan 

minimal satu. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh 

skor tertinggi ideal 136 dan skor terendah ideal 34. Data 
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penelitian diolah menggunakan bantuan komputer program 

SPSS statistics version 16, hasil analisis deskriptif variabel 

kualitas layanan perpustakaan memiliki skor tertinggi 

sebesar 133, skor terendah sebesar 64, mean sebesar 

102,4831 median sebesar 104, modus sebesar 104, dan 

standar deviasi sebesar 13,49817 (data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 8). Adapun langkah-langkah 

menyusun tabel distribusi frekuensi variabel kepuasan 

siswa dapat dilihat pada lampiran 8. Adapun tabel distribusi 

frekuensi variabel kualitas layanan perpustakaan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel kualitas layanan 

perpustakaan 

No Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

1 64-73 3 2,5 

2 74-83 9 7,7 

3 84-93 15 12,7 

4 94-103 31 26,3 

5 104-113 37 31,3 

6 114-123 18 15,3 

7 124-133 5 4,2 

8 134-143 0 0 

 Jumlah 118 100,0 

 

 

Tabel 4.5 dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 Diagram batang frequensi kualitas layanan 

perpustakaan 

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui 

banyaknya mahasiswa dengan skor tertentu yaitu dengan 

melihat rentang skor, namun belum dapat diketahui berapa 

banyak mahasiswa yang memiliki kepuasan kualitas 

layanan perpustakaan tinggi, sedang, dan rendah sehingga 

perlu pengkategorian empiris. Pengkategorian empiris 

dilakukan dengan cara dengan membandingkan nilai rata-

rata angket dan nilai rata-rata ideal maka dapat diketahui 

kecenderungan skor variabel kualitas layanan 

pembelajaran, perhitungannya dengan mengetahui skor 
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tertinggi dan skor terendah. Adapun penghitunganya adalah 

sebagai berikut: 

Skor tertinggi = M + 1.SD 

= 102,4831 + 1. 13,49817 

= 115,9 

= 116 

Skor terendah = M – 1.SD 

= 102,4831 -  1. 13,49817 

= 88,9 

=89  

Maka dapat disimpulkan bahwa skor tertinggi 

kualitas layanan perpustakaan adalah 116 dan skor terendah 

adalah 89. Adapun tabel kategori kepuasan mahasiswa 

adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.6 Kategori Kualitas Layanan Perpustakaan 

No Rentang Skor Frekuensi Frekuensi% Kategori 

1 Kurang dari 89 19 14,4 Rendah 

2 89-116 83 72 Sedang 

3 Lebih dari 116  16 13,6 Tinggi 

 Jumlah 118 100,0  

 

Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel 

kualitas layanan perpustakaan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.6 diagram batang kategori kualitas layanan 

perpustakaan 

 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 

kategori kualitas layanan perpustakaan pascasarjana IAIN 

Ponorogo berdasarkan persepsi mahasiswa yaitu kategori 

tinggi sebesar 13,6 % atau 16 mahasiswa, kategori sedang 

72 % atau 83 mahasiswa, dan kategori rendah sebesar 14,4 

% atau 19 mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kualitas layanan perpustakaan pascasarjana IAIN 

Ponorogo berada pada kategori sedang. 

C. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov yang dihitung dengan program 

SPSS statistic version 16 pada taraf signifikan sebesar 5%. 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas yaitu 
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jika > 0,05 maka data normal dan jika < 0,05 maka data 

tidak normal. Berdasarkan harga koefisien probabilitas (sig) 

untuk kualitas layanan pembelajaran sebesar 0,391, kualitas 

layanan perpustakaan sebesar 0,888, dan kepuasan 

mahasiswa sebesar 0,317. Dengan demikian data 

berdistribusi normal karena nilai p > 0,05. Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini  

Tabel 4.7 Ringakasn Hasil Uji Normalitas 

No Variabel KS-Z p(sig) Keterangan 

1 Kualitas Layanan 

Pembelajaran (X1) 

0,901 0,391 Normal 

2 Kualitas Layanan 

Perpustakaan  (X2) 

0,581 0,888 Normal 

3 Kepuasan 

Mahasiswa (Y) 

0,959 0,317 Normal 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah ada 

hubungan secara linier antara variabel bebas (X) dengan 

variabel terikat (Y). Data diolah menggunakan bantuan 

program komputer SPSS statistic version 16. Pengambilan 

keputusan melihat kriteria nilai F hitung < F tabel untuk 

Kualitas Layanan Pembelajaran  (X1) (1,378) < 1,580) dan 

kualitas layanan perpustakaan (X2) (1,221 < 1,530) pada 

taraf sgnifikan 5%.Selain itu, berdasarkan data yang 

diperoleh diketahui bahwa P value untuk garis regresi X1 

terhadap Y adalah 0,114  dan P value untuk X2 terhadap Y 
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adalah 0,222 dan keduanya lebih besar dari 0,05 maka 

gagal tolak H0, artinya garis regresi X1 terhadap Y dan X2 

terhadap Y linier dan memungkinkan untuk menggunakan 

analisis regresi. Uji linieritas dapat disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Linieritas 

No Variabel Bebas Df F  F0,05 Keterangan 

1 Kualitas 

Layanan 

Pembelajaran 

(X1) 

62:55 1,379 1,580 Linier  

2 Kualitas 

Layanan 

Perpustakaan  

(X2) 

48:68 1,221 1,530 Linier  

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap disebut terjadi homoskedastisitas dan jika 

variannya tidak sama/berbeda disebut terjadi 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas, atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mempermudah, peneliti menggunakan bantuan 

program komputer SPSS statistic version 16. Dari grafik 

scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 
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serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi maka 

perhatikan grafik di bawah ini: 

 

Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui 

keeratan hubungan antar variabel bebas dengan 

menggunakan bantuan program komputer SPSS statistic 

version 16. Pengambilan keputusan melihat kriteria nilai 

koefisien korelasi. Nilai tolerence semua variabel bebas 

lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Dalam 

penelitian ini keeratan hubungan antara variabel bebas 
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sebesar -0,271 atau tidak melebihi 0,600. Dengan demikian 

tidak terjadi multikolinieritas karena tidak melebihi 0,600, 

yang berarti tidak ada hubungan sempurna antar variabel 

bebas sehingga regresi ganda dapat dilanjutkan. Hal ini 

karena koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis 

regresi berganda menjadi sangat kuat sehingga dapat 

memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9  Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas 

No Variabel bebas X1 X2 VIF Keterangan 

1 Kualitas layanan 

pembelajaran (X1) 

1 -271 1,019 Tidak terjadi 

multikolinier

itas 2 Kualitas layanan 

perpustakaan (X2) 

-271 1 1,079 

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 9) 

D. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap 

rumusan masalah. Oleh karena itu hipotesis harus diuji 

kebenaran empiriknya. Pengujian hipotesis ke 1 dan 

hipotesis ke 2 dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi sederhana dengan uji t, sedangkan pengujian 

hipotesis ke 3 menggunakan analisis regresi ganda dengan 
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uji F. Adapun hasil dari uji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis ke 1 

Pengujian hipotesis ke 1 yaitu menguji apakah ada 

pengaruh positif antara kualitas layanan pembelajaran 

terhadap kepuasan mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo 

angkatan tahun 2017. Untuk menguji hipotesis tersebut 

digunakan uji regresi sederhana. Uji regresi sederhana 

digunakan untuk mencari pengaruh antara satu variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, ada hubungan 

linier antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

sehingga analisisnya menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Data diolah dengan bantuan program komputer 

SPSS statistic version 16. Berikut adalah tabel ringkasan 

hasil regresi sederhana: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana (X1-Y) 

Sumber Koefisien R r
2
 T 

t0,05 

(118) 
P Ket 
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Kualitas 

layanan 

pembelajaran 

44.918 

0.095 

0.364 0,133 4.214 1,658 0,000 H0 

ditolak 

 

a. Persamaan Garis Regresi 

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dapat 

digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis ke 1, yaitu 

dengan perhitungan menggunakan program SPSS statistic 

version 16 didapatkan besarnya konstanta (a) = 44,918 dan 

nilai koefisien regresi (b) = 0,095, sehingga persamaan 

regresi linier sederhananya sebagai berikut
137

: 

Y = ɑ + bX1 

 =  44,918 + 0,095 X1 

Persamaan tersebut menunjukkan  bahwa nilai 

koefisien bernilai positif sebesar 0,095 yang berarti jika 

nilai kualitas layanan pembelajaran (X1) meningkat 1 poin 

maka nilai kepuasan siswa (Y) akan meningkat sebesar 

0,095 poin. 

 

 

b. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinan 

(r
2
) 

                                                           
137

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 188. 
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Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 

SPSS statistic version 16 menunjukkan bahwa koefisien 

regresi sebesar 0,095. Harga koefisien (r) sebesar 0,364 dan 

koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0,133. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa pascasarjana 

IAIN Ponorogo angkatan tahun 2017 13,3% ditentukan 

oleh variabel kualitas layanan pembelajaran. Sedangkan 

86,7% variabel kepuasan mahasiswa ditentukan variabel 

lain baik internal maupun eksternalseperti kualitas layanan 

administrasi, layanan informasi, layanan pengembangan 

potensi bakat dan minat, dan layanan kesejahteraan 

mahasiswa. 

c. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana 

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberartian variabel 

kualitas layanan pembelajaran terhadap kepuasan 

mahasiswa. Uji signifikansi menggunakan uji t. Hasil uji t 

diperoleh nilai thitung sebesar 5,884 sedangkan nilai ttabel 

sebesar 1,658 pada taraf signifikansi 5% maka 4,214 > 

1,658 (thitung > ttabel) sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak, 

berarti kualitas layanan pembelajaran mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan tehadap kepuasan mahasiswa. 

2. Pengujian Hipotesis ke 2 
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Pengujian hipotesis ke 2 yaitu menguji apakah ada 

pengaruh positif antara kualitas layanan perpustakaan 

terhadap kepuasan mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo 

angkatan tahun 2017. Untuk menguji hipotesis tersebut 

digunakan uji regresi sederhana. Uji regresi sederhana 

digunakan untuk mencari pengaruh antara satu variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, ada hubungan 

linier antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

sehingga analisisnya menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Data diolah dengan bantuan program komputer 

SPSS statistic version 16. Berikut adalah tabel ringkasan 

hasil regresi sederhana: 
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Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana (X2-Y) 

Sumber Koefisien R r
2
 T 

t0,05 

(118) 
P Ket 

Kualitas 

layanan 

perpustakaan 

45.936 

0.126 

0,295 0,087 3.320 1,658 0,000 H0 

ditolak 

 

a. Persamaan Garis Regresi 

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dapat 

digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis ke 2, yaitu 

dengan perhitungan menggunakan program SPSS statistic 

version 16 didapatkan besarnya konstanta (a) = 45,936 dan 

nilai koefisien regresi (a) = 0,126, sehingga persamaan 

regresi linier sederhananya sebagai berikut
138

: 

Y = ɑ + bX2 

 =  45,936+0,126 X2 

Persamaan tersebut menunjukkan  bahwa nilai 

koefisien bernilai positif sebesar 0,126 yang berarti jika 

nilai kualitas layanan perpustakaan (X2) meningkat 1 poin 

maka nilai kepuasan mahasiswa (Y) akan meningkat 

sebesar 0,126 poin. 

 

 

                                                           
138

Ibid, 188. 
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b. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinan 

(r
2
) 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 

SPSS statistic version 16 menunjukkan bahwa koefisien 

regresi sebesar 0,126. Harga koefisien (r) sebesar 0,295 dan 

koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0,087 Hal ini 

menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa pascasarjana 

IAIN Ponorogo angkatan tahun 2017  8,7% ditentukan oleh 

variabel kualitas layanan perpustakaan. Sedangkan 91,3% 

variabel kepuasan siswa ditentukan variabel lain baik 

internal maupun eksternal seperti kualitas layanan 

administrasi, layanan informasi, layanan pengembangan 

potensi bakat dan minat, dan layanan kesejahteraan 

mahasiswa. 

c. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana 

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberartian variabel 

kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan 

mahasiswa. Uji signifikansi menggunakan uji t. Hasil uji t 

diperoleh nilai thitung sebesar 3,320 sedangkan nilai ttabel 

sebesar 1,658 pada taraf signifikansi 5% maka 3,320 > 

1,658 (thitung > ttabel) sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak, 
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berarti kualitas layanan perpustakaan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan tehadap kepuasan mahasiswa. 

3. Pengujian Hipotesis ke 3 

Hipotesis ketiga yaitu menguji apakah ada pengaruh 

antara kualitas layanan pembelajaran dan kualitas layanan 

perpustakaan secara bersama-sama terhadap kepuasan 

mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan tahun 

2017. Untuk menguji hipotesis ke 3 digunakan uji regresi 

ganda. Hal ini karena regresi ganda digunakan untuk 

memperkirakan bagaimana dua atau lebih variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk menguji 

hipotesis tersebut data diolah dengan bantuan program 

komputer SPSS statistic version 16. Berikut adalah tabel 

ringkasan hasil regresi ganda antara X1 dan X2 terhadap Y: 

Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Ganda (X1 &X2-Y) 

Sumber Koefisien R r
2
 F 

f0,05 

(2;118) P Ket 

Konstanta 

Kualitas 

Layanan 

Pembelajaran 

 

Kualitas 

layanan 

perpustakaan 

37,885 

0,80 

0,90 

0,417 0174 12,13

0 

3,04 0,000 H0 

Tolak 

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 10) 
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a. Persamaan Garis Regresi 

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dapat 

digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis ke 3, yaitu 

dengan perhitungan menggunakan program SPSS statistic 

version 16 didapatkan besarnya konstanta (a) = 37,885 dan 

nilai koefisien regresi (a1) = 0,80 dan (a2) = 0,90  sehingga 

persamaan regresi linier sederhananya sebagai berikut: 

Y = ɑ + bx1+ bx2 

=  37,885+ 0,80 X1+ 0,90 X2  

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien X1 sebesar 0,80, yang berarti apabila nilai kualitas 

layanan pembelajaran meningkat 1 poin maka kepuasan 

mahasiswa akan meningkat 0,80 dengan asumsi X2 tetap. 

Nilai koefisien X2 sebesar 0,90, yang berarti apabila nilai 

kualitas layanan perpustakaan meningkat 1 poin maka 

kepuasan mahasiswa akan meningkat 0,90 dengan asumsi 

X1 tetap. 

b. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinan 

(r
2
) 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 

SPSS statistic version 16 menunjukkan bahwa harga 

koefisien korelasi sebesar 0,417 dan harga koefisien 

determinasi (r
2
) sebesar 0,174. Hal ini berarti bahwa 
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kepuasan mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo angkatan 

tahun 2017 17,4% dipengaruhi oleh variabel kualitas 

layanan pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan 

sedangkan 82,6% dipengaruhi variabel lain seperti kualitas 

layanan administrasi, layanan informasi, layanan 

pengembangan potensi bakat dan minat, dan layanan 

kesejahteraan mahasiswa. 

c. Pengujian Signifikansi Regresi Ganda 

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberartian variabel 

kualitas layanan pembelajaran dan kualitas layanan 

perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa pascasarjana 

IAIN Ponorogo angkatan tahun 2017. Uji signifikansi 

menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung 

sebesar 12,130 Jika dibandingkan dengan nilai Ftabel sebesar 

3,040 pada taraf signifikan 5%, maka 12,130 > 3,040 

sehingga kesimpulannya H0 ditolak yang berarti terdapat 

pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara 

kualitas layanan pembelajaran dan kualitas layanan 

perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Kualitas Layanan Pembelajaran 

terhadap Kepuasan Mahasiswa 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ke 1 diketahui 

bahwa kualitas layanan pembelajaran berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, dibuktikan 

dengan hasil uji t diperoleh harga thitung sebesar 4,214 lebih 

besar dari nilai ttabel sebesar 1,658 pada taraf signifikansi 

5% dengan koefisien determinan 0,133, maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan mahasiswa 13,3%. 

dipengaruhi oleh kualitas layanan pembelajaran dengan sub 

variabel kompetensi keilmuan, penguasaan metode 

mengajar, pengendalian emosi, dan disiplin. 

Dengan demikiandapat disimpulkan bahwa 

kualitas layanan pembelajaran mempunyai pengaruh positif 

terhadap kepuasan siswa berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Layanan pembelajaran yang berkualitas 

akan menciptakan persepsi yang baik bagi mahasiswa dan 

dapat menimbulkan kepuasan serta menumbuhkan loyalitas 

mahasiswa sehingga dapat memberikan citra positif bagi 

lembaga sendiri. Sedangkan kualitas layanan yang kurang 
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dapat menimbulkan persepsi buruk bagi mahasiswa 

terhadap lembaga. 

Faktor yang dapat menjadikan kualitas layanan 

pembelajaran baik adalah dengan adanya pemimpin dan 

tenaga pengajar yang memiliki kompetensi keilmuan, 

kedisiplinan, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam 

melaksanakan tridarma perguruan tinggi yaitu kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang 

merupakan inti dari semua aktivitas dosen dalam 

masyarakat akademik perguruan tinggi.
139

 Hal ini didasari 

oleh teori menurut Buchori Alma bahwa layanan 

pembelajaran berkualitas dilihat berdasarkan kompetensi 

keilmuan dosen, penguasaan metode mengajar, 

pengendalian emosi yang baik, dan disiplin.
140

 Dari uraian 

diatas menunjukkan bahwa kualitas layanan pembelajaran 

menyumbang 13,3% terhadap kepuasan mahasiswa dan 

kemungkinan 86,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti 

kualitas layanan administrasi, layanan informasi, layanan 

pengembangan potensi bakat dan minat, dan layanan 

kesejahteraan mahasiswa. 

                                                           
139

Agus Wibowo, Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), 61. 
140

 Buchari Alma, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2012). 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Johan Wahyu,
141

dengan hasil penelitian 

yang menunjukkan adanya pengaruh kualitas layanan 

akademik terhadap kepuasan siswa di Madrasah tsanawiyah 

Negeri (MtsN) Kadunggalar Ngawi. Adapun besarnya 

pengaruhnya adalah 13,3%. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian Abdullah,
142

dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan mahasiswa pada fakultas ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta, adapun besarnya pengaruh adalah 

81,4%. 

 

B. Pengaruh Kualitas Layanan Perpustakaan 

terhadap Kepuasan Mahasiswa 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ke 2 diketahui 

bahwa kualitas layanan perpustakaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, dibuktikan 

                                                           
141

 Johan Wahyu Tri Astuti, ―Pengaruh Kualitas Layanan dan Iklim 

Sekolah terhadap Kepuasan Siswa: Studi kasus pada kelas VII dan VIII 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS N) Kedunggalar Ngawi tahun 

pelajaran 2016-2017‖ ,(Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 

Ponorogo, 2016). 
142

Abdullah Taman et.al, 

―AnalisisKualitasPelayananTerhadapKepuasanMahasiswaPadaFakultas

EkonomiUniversitasNegeri Yogyakarta‖,jurnal nominal, 2 (2013), 1-13 
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dengan hasil uji t diperoleh harga thitung sebesar 3,320 lebih 

besar dari nilai ttabel sebesar 1,658 pada taraf signifikansi 

5% dengan koefisien determinan 0,087 maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan mahasiswa 8,7%. dipengaruhi 

oleh kualitas layanan perpustakaan dengan sub variabel 

kinerja petugas dan pelayanan (affect of service), kualitas 

informasi dan akses informasi (informations control), dan 

sarana perpustakaan (library as place). 

Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan 

perpustakaan mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepuasan siswa berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Kualitas layanan perpustakaan yang baik akan 

memberikan kenyamanan bagi pemustaka (mahasiswa) 

pascasarjana IAIN Ponorogo dan dapat menunjang tugas-

tugas pembelajaran serta membangun kultur akademik 

berupa kebiasaan untuk mengembangkan diri secara 

bekelanjutan.
143

 Hal-hal yang dapat mendukung kualitas 

layanan perpustakaan yaitu mencakup koleksi yang dimiliki 

perpustakaan apakah sesuai dengan proporsi jumlah 

mahasiswa atau tidak yakni minimal memiliki 

perbandingan 10 (sepuluh) judul buku untuk setiap 

                                                           
143

 Barnawi & M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana 

Perpustakaan (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 173. 
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mahasiswa sehingga dapat mencukupi kebutuhan 

mahasiswa. Selanjutnya kualitas yang berkaitan dengan 

kemutakhiran, kelengkapan koleksi dan mutu yaitu tingkat 

baik buruknya koleksi ditinjau dari segi fisik, isi, dan 

kesesuaian dengan kebutuhan mahasiswa, kelengkapan dan 

ketersediaan sarana pendukung, kenyamanan pelayanan, 

kesopanan, keramahan, keprofesionalan, dan tanggung 

jawab petugas dalam melayani pemustaka (mahasiswa) 

Layanan perpustakaan yang berkualitas dilihat dari 

segi koleksi perpustakaan, fasilitas perpustakaan, sumber 

daya manusi, dan layanan perpustakaan
144

yang mencakup 

kinerja petugas dan pelayanan, kualitas informasi dan akses 

informasi, dan sarana perpustakaan.
145

 Kualitas layanan 

perpustakaan yang didasari subvariabel kinerja petugas dan 

pelayanan (affect of service), kualitas informasi dan akses 

informasi (information control), sarana perpustakaan 

(library as place) menyumbang 8,7% bagi kepuasan 

mahasiswa.Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian Laili
146

 yang menunjukkan tidak adanya 

                                                           
144

 Frans Susilo SJ, Pengelolaan Perpustakaan (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2007), 87 
145

Fransiska Rahayuningsih, Mengukur Kepuasan 

Pemustaka(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) 
146

 Intan laili, ―Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpustakaan Sekolah dan 

Motivasi Belajar terhadap Kepuasan Siswa di MTsN Dolopo Madiun 
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pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan 

siswa Mts N Dolopo.  

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kualitas 

layanan perpustakaan menyumbang 8,7% terhadap 

kepuasan mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo dan 

kemungkinan 91,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti 

kualitas layanan administrasi, layanan informasi, layanan 

pengembangan potensi bakat dan minat, dan layanan 

kesejahteraan mahasiswa. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Tjiptono bahwa kepuasan salah satu faktor yang 

memengaruhi kepuasan adalah kualitas layanan
147

 

 

C. Pengaruh Kualitas Layanan Pembelajaran dan 

Kualitas Layanan Perpustakansecara bersama-

sama terhadap Kepuasan Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian kualitas layanan 

pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa 

pascasarjana IAIN Ponorogo yaitu sebesar 17,4%. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji F yaitu Fhitung12,130 Jika 

dibandingkan dengan nilai Ftabel sebesar 3,040 pada taraf 

                                                                                                                    
tahun Akademik 2016/2017‖, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN), Ponorogo, 2017). 
147

 Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta:t.p.,2006),25. 
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signifikan 5%, maka 12,130 > 3,040 sehingga 

kesimpulannya H0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh 

positif dan signifikan secara bersama-sama antara kualitas 

layanan pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan 

terhadap kepuasan mahasiswa. 

Dengan demikian kualitas layanan pembelajaran 

dan kualitas layanan perpustakaan menyumbang 17,4% dari 

100%  faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa. 

Adapun 82,6% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti kualitas layanan administrasi, layanan informasi, 

layanan pengembangan potensi bakat dan minat, dan 

layanan kesejahteraan mahasiswa. 

Faktor kualitas layanan pembelajaran dan kualitas 

layanan perpustakaan saling mendukung dalam 

memberikan kepuasan kepada mahasiswa. Kualitas layanan 

yang berkualitas adalah layanan yang dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan (mahasiswa) baik dari segi 

layanan informasi, layanan sarana prasarana, layanan 

administrasi akademik, layanan bimbingan akademik, 

layanan potensi bakat dan minat, dan layanan kesejahteraan 

mahasiswa. Banyaknya mahasiswa yang bertahan dan 

mampu menyeleseikan program pendidikanya serta sedikit 

keluhan mahasiswa terhadap pelayanan yang diterimanya 
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menunjukkan baiknya kualitas layanan yang diberikan oleh 

lembaga. Apabila kepuasan mahasiswa terpenuhi maka 

akan menumbuhkan loyalitas terhadap lembaga. 

Secara keseluruhan kepuasan mahasiswa 

pascasarjana di IAIN Ponorogo pada kategori sedang. Hasil 

analisis data penelitian ini menghasilkan didapatkan 

besarnya konstanta (a) = 37,885 dan nilai koefisien regresi 

(b1) = 0,80 dan (b2) = 0,90  sehingga persamaan regresi 

linier sederhananya sebagai berikut Y = ɑ + b1 X1 + b2 

X2=37,885 +0,80 X1 + 0,90 X2. Hal ini sejalan dengan teori 

bahwa kepuasan dipengaruhi oleh kualitas layanan 

pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan.
148
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas 

layanan pembelajaran terhadap kepuasan mahasiswa, 

dibuktikan dengan hasil uji t diperoleh harga thitung 

sebesar 4,214 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,658 

pada taraf signifikansi 5% dengan koefisien determinan 

0,133 maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

mahasiswa 13,3%. dipengaruhi oleh kualitas layanan 

pembelajaran dengan sub variabel kompetensi 

keilmuan, penguasaan metode mengajar, pengendalian 

emosi, dan disiplin. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas 

layanan perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa, 

dibuktikan dengan hasil uji t diperoleh harga thitung 

sebesar 3,320 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,658 

pada taraf signifikansi 5% dengan koefisien determinan 

0,087 maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

mahasiswa 8,7%. dipengaruhi oleh kualitas layanan 

perpustakaan dengan sub variabel kinerja petugas dan 

pelayanan (affect of service), kualitas informasi dan 
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akses informasi (informations control), dan sarana 

perpustakaan (library as place). 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara 

bersama-samakualitas layanan pembelajaran dan 

kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan 

mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo yaitu sebesar 

17,4%. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yaitu 

Fhitung 12,130 Jika dibandingkan dengan nilai Ftabel 

sebesar 3,040 pada taraf signifikan 5%, maka 12,130 > 

3,040 sehingga kesimpulannya H0 ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh positif dan signifikan secara 

bersama-sama antara kualitas layanan pembelajaran 

dan kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan 

mahasiswa. Dengan demikian kualitas layanan 

pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan 

menyumbang 17,4% dari 100%  faktor yang 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Adapun 82,6% 

kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti 

kualitas layanan administrasi, layanan informasi, 

layanan pengembangan potensi bakat dan minat, dan 

layanan kesejahteraan mahasiswa. 
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B. Saran 

1. Diadakan evaluasi serta peningkatan secara berkala 

terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada 

mahasiswa oleh seluruh civitas Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo agar kepuasan mahasiswa 

dapat terpenuhi sehingga mahasiswa merasa nyaman 

selama menempuh pendidikanya. Apabila mahasiswa 

merasa puas dengan layanan yang diberikan maka akan 

tumbuh loyalitas mahasiswa terhadap lembaga yang 

nantinya akan memberikan citra positif bagi IAIN 

Ponorogo. 

2. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan untuk 

menjadi referensi dalam upana peningkatan kualitas 

layanan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Selain itu dalam penelitian ini hanya mengungkap dua 

variabel dari beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepuasan mahasiswa, maka diharapkan agar peneliti 

lain melakukan penelitian lanjutan agar dapat diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga 

pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi dan 

langkah dalam perbaikan dapat diketahui.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas 

layanan pembelajaran terhadap kepuasan mahasiswa, 

dibuktikan dengan hasil uji t diperoleh harga thitung 

sebesar 4,214 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,658 

pada taraf signifikansi 5% dengan koefisien determinan 

0,133 maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

mahasiswa 13,3%. dipengaruhi oleh kualitas layanan 

pembelajaran dengan sub variabel kompetensi 

keilmuan, penguasaan metode mengajar, pengendalian 

emosi, dan disiplin. 

5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas 

layanan perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa, 

dibuktikan dengan hasil uji t diperoleh harga thitung 

sebesar 3,320 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,658 

pada taraf signifikansi 5% dengan koefisien determinan 

0,087 maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

mahasiswa 8,7%. dipengaruhi oleh kualitas layanan 

perpustakaan dengan sub variabel kinerja petugas dan 

pelayanan (affect of service), kualitas informasi dan 
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akses informasi (informations control), dan sarana 

perpustakaan (library as place). 

6. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara 

bersama-samakualitas layanan pembelajaran dan 

kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan 

mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo yaitu sebesar 

17,4%. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yaitu 

Fhitung 12,130 Jika dibandingkan dengan nilai Ftabel 

sebesar 3,040 pada taraf signifikan 5%, maka 12,130 > 

3,040 sehingga kesimpulannya H0 ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh positif dan signifikan secara 

bersama-sama antara kualitas layanan pembelajaran 

dan kualitas layanan perpustakaan terhadap kepuasan 

mahasiswa. Dengan demikian kualitas layanan 

pembelajaran dan kualitas layanan perpustakaan 

menyumbang 17,4% dari 100%  faktor yang 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Adapun 82,6% 

kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti 

kualitas layanan administrasi, layanan informasi, 

layanan pengembangan potensi bakat dan minat, dan 

layanan kesejahteraan mahasiswa. 
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D. Saran 

3. Diadakan evaluasi serta peningkatan secara berkala 

terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada 

mahasiswa oleh seluruh civitas Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo agar kepuasan mahasiswa 

dapat terpenuhi sehingga mahasiswa merasa nyaman 

selama menempuh pendidikanya. Apabila mahasiswa 

merasa puas dengan layanan yang diberikan maka akan 

tumbuh loyalitas mahasiswa terhadap lembaga yang 

nantinya akan memberikan citra positif bagi IAIN 

Ponorogo. 

4. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan untuk 

menjadi referensi dalam upana peningkatan kualitas 

layanan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Selain itu dalam penelitian ini hanya mengungkap dua 

variabel dari beberapa faktor yang mempengaruhi 

kepuasan mahasiswa, maka diharapkan agar peneliti 

lain melakukan penelitian lanjutan agar dapat diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga 

pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi dan 

langkah dalam perbaikan dapat diketahui.  
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