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ABSTRAK 
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Kata kunci:  Kepuasan Orang Tua Siswa, Kualitas Layanan Pendidikan, Analisis 

Faktor 

 

Tuntutan akan kualitas pendidikan sudah sangat tinggi di kehidupan sekarang 

ini. Sekolah – sekolah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk bisa tetap 

bertahan dan menjadi pilihan masyrakat. Kualitas layanan pendidikan memberi 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan orang tua siswa.Terdapat lima dimensi 

kepuasan orang tua siswa terhadap kualitas layanan pendidikan yaitu dimensi 

berwujud (tangible), dimensi keandalan (reliability), dimensi ketanggapan 

(responsive), dimensi kepercayaan (assurance) dan dimensi empati/peduli 

(reliability).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimensi kepuasan yang menjadi 

perhatian utama orang tua peserta didik dan mengetahui faktor-faktor kepuasan orang 

tua peserta didik terhadap kualitas layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong 

Ponorogo. 

Beberapa dimensi ini dianalisis menggunakan Analisis Faktor dan Analisis 

Faktor Konfirmatori untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan kepuasan serta 

dimensi yang menjadi perhatian utama kepuasan orang tua siswa terhadap kualitas 

layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif dengan metode analisis 

faktor. Lokasi penelitian penelitian ini adalah MIT Al Madinah Balong, Ponorogo. 



 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuisoner 

kepada orang tua siswa. Teknik penarikan contoh yang digunakan adalah non 

probability yaitu sampling sistematis (teknik penarikan contoh sistematis) sebanyak 

128 orang tua siswa yang bernomor urut ganjil. Analisis Faktor dilakukan 

menggunakan perangkat lunak SPSS 17 dan Analisis Faktor Konfirmatori dilakukan 

menggunakan perangkat lunak LISREL 8.80. Analisis Faktor Konfirmatori 

menghasilkan uji kelayakan model serta koefisien determinasi (R2). Sedangkan 

Analisis Faktor menghasilkan pengelompokan faktor yang cukup dapat dibedakan 

berdasarkan kriteria dimensi yang ada.  

Berdasarkan  proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini memaparkan 

dimensi yang menjadi perhatian utama kepuasan orang tua siswa terhadap kualitas 

layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong adalah dimensi berwujud (tangible), 

dimensi keandalan (reliability) serta dimensi kepercayaan (assurance). Faktor –faktor 

yang menentukan kepuasan orang tua siswa terhadapa kualitas layanan pendidikan di 

MIT Al Madinah Balong dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu, faktor 1 

yang terdiri dari dimensi ketanggapan (responsive) dan dimensi empati/peduli 

(emphaty) serta faktor 2 yang terdiri dari dimensi dimensi berwujud (tangible), 

dimensi keandalan (reliability) dan dimensi kepercayaan (assurance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Mahendra, Doni. Factor Analysis of the Satisfaction of Student’s Parent towards the 

Quality of Educational Service at Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Al 

Madinah Balong Ponorogo. Thesis, Islamic Education Management, 

Graduate School, State Islamic Institute of Ponorogo. Supervisor: Dr. 

Muhammad Ali, M.Pd. 

 

Keywords:  Satisfaction of Student’s Parents, The Quality of Educational Service, 

Factor Analysis. 

 

Recently, the demand for the quality of education is increasing. Schools are 

trying to provide the best education service to society to attract public’s interest. The 

quality of education service has a significant influence on the satisfaction of students' 

parents. There are five dimensions of satisfaction of student’s parents to the quality of 

education services, namely tangible dimension, reliability dimension, responsive 

dimension, trust dimension and empathy/care dimension. 

This research aimed to determine the dimensions of satisfaction which became 

primary concern of student's parents and to know the factors of the satisfaction of 

student’s parents towards the quality of educational services at MIT Al Madinah 

Balong Ponorogo. 

Some dimensions were analyzed using Factor Analysis and Confirmatory 

Factor Analysis to find out the factors which determined the satisfaction and the 

dimension which became the main concern of students' satisfaction with the quality 

of educational services at MIT Al Madinah Balong. 



 

This research used a quantitative approach with a factor analysis method. The 

location of this research was MIT Al Madinah Balong, Ponorogo. The data collection 

in this study was conducted by distributing questionnaires to student's parents. The 

sampling technique used was non probability, namely systematic sampling 

(systematic sampling technique) comprising 128 parents of students. The factor 

analysis was performed using SPSS 17 software and Confirmatory Factor Analysis 

was performed using LISREL 8.80 software. Confirmatory Factor Analysis produced 

a model feasibility test and a coefficient of determination (R2). Whereas, Factor 

Analysis produced sufficient groupings of factors that can be distinguished based on 

existing dimension criteria. 

Based on the process of data collection and analysis, this research described the 

dimensions which became primary concern of parents' satisfaction with the quality of 

educational services at MIT Al Madinah Balong are tangible dimensions, reliability 

dimensions and trust dimensions. Factors that determine parents' satisfaction with the 

quality of educational services at MIT Al Madinah Balong can be grouped into two 

factors namely factor 1 consisting of the responsive dimension and the empathy / 

caring dimension and factor 2 consisting of tangible dimensions in the form of 

reliability dimension and trust dimension. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, persaingan dunia pendidikan sudah sangat terasa di 

masyarakat, tak terkecuali pada jenjang pendidikan dasar. Hal ini terlihat dari 

besarnya antusiasme orang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah-

sekolah yang memiliki kualitas terbaik. Seiring dengan hal ini, semakin banyak 

bermunculan sekolah-sekolah baru, terutama sekolah swasta, baik yang berlabel 

sekolah dasar terpadu maupun madrasah ibtidaiyah. Kualitas pendidikan madrasah 

dipandang dapat bersaing dengan sekolah pada umumnya. Hal tersebut dapat 

tergambar dari semakin berkembangnya madrasah atau sekolah berbasis Islam di 

Indonesia. Menurut Khozin, madrasah adalah sekolah umum sebagaimana sekolah 

umum lainnya.1 Sudah selayaknya juga madrasah menjadi pilihan orang tua 

sebagai tempat anaknya mengenyam pendidikan yang berkualitas seperti sekolah-

sekolah umum lainnya. 

Madrasah berkembang dari yayasan-yayasan di masyarakat yang ingin 

mengembangkan kualitas pendidikan di lingkungannya dan dalam rangka ikut 

berperan membantu pemerintah mewujudkan wajib belajar sembilan tahun dengan 

nilai-nilai keislamann. Menurut data Kementrian Agama, hanya 5% dari seluruh 

madrasah di Indonesia sudah berstatus negeri, selebihnya masih berstatus swasta 

yang dikelola oleh yayasan individu maupun kelompok masyarakat. 

Berkembangnya madrasah swasta di masyakarat dapat menunjukkan geliat 

pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Madrasah sebagai 

lembaga pendidikan harus berusaha memberikan layanan yang berkualitas kepada 

pelanggan atau orang tua. Salah satu indikator kualitas sebuah produk barang atau 

                                                           
1 Khozin, Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia Rekonstruksi Sejarah untuk Aksi (Malang: UMM 

Press, 2006), 111. 



 

jasa adalah kepuasan pelanggan. Peningkatan layanan pendidikan terus 

diupayakan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Menurut Tse dan Wilson 

kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam 

memberikan layanan. Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan 

antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaian.2  

Pelanggan akan merasa tidak puas apabila hasilnya tidak sesuai dengan 

harapan. Ketidakpuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh sekolah 

diyakini sebagai salah satu faktor yang menyebabkan sekolah tersebut semakin 

lama jumlah peserta didik semakin menurun, tentunya sangat merugikan sekolah. 

Hal ini akan berbanding terbalik apabila pelanggan merasa puas dengan layanan 

yang diberikan oleh sekolah, maka pelanggan akan terus menggunakan jasa 

pendidikan dan memberikan informasi yang baik-baik kepada orang lain mengenai 

lembaga pendidikan tersebut. 

Menurut Pasuraman dkk., kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya (1) faktor keandalan (reliability); 

(2) faktor ketanggapan (responsiveness); (3) faktor keyakinan (confidence); (4) 

faktor empati (emphaty); (5) faktor berwujud (tangible).3 Faktor keandalan 

(reliability) adalah kemampuan para staf sekolah untuk memberikan layanan 

pendidikan sebagaimana yang sudah dijanjikan secara akurat/reliable. Faktor 

ketanggapan (responsiveness) adalah kesediaan staf sekolah untuk membantu para 

orang tua melalui pendidikan anak-anaknya, memberikan layanan dengan cepat. 

Faktor keyakinan (confidence/assurance) adalah sikap profesionalisme para staf 

sekolah, komitmen kerja, keterberdayaan, hormat, dan sikap santun para staf serta 

dukungan pimpinan sekolah tentang pentingnya layanan berkualitas yang mampu 

                                                           
2 M. N. Nasution, Manajemen Jasa Terpadu, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 44. 
3 Ganda Dewa Gorby Godiva, “Tingkat Kepuasan Siswa terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan” 

(Skripsi, UNY, Yogyakarta, 2016), 12. 



 

menumbuhkan kepercayaan kepada orang tua. Faktor perhatian (emphaty) adalah 

faktor perhatian para staf sekolah, sikap proaktif, sikap empati kepada para orang 

tua. Faktor berwujud (tangible) adalah faktor kelengkapan dan kualitas fasilitas 

fisik, peralatan sekolah, dan penampilan para staf yang meyakinkan.4 

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

sebutan kota santri di Provinsi Jawa Timur. Telah banyak pondok pesantren, 

sekolah Islam terpadu maupun madrasah-madrasah baik negeri maupun swasta 

yang berkembang. Salah satu madrasah yang berkembang sejak tahun 2012 adalah 

Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Al Madinah di Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. MI ini berstatus swasta dengan surat keputusan (SK) dari Kementrian 

Agama Republik Indonesia (kemenag) pada 29 Mei 2015.  

MIT Al Madinah adalah bagian dari mitra pemerintah untuk memajukan 

pendidikan di Indonesia. Lembaga ini berdiri di bawah naungan Yayasan Al 

Madinah Ponorogo, yang secara struktur juga berada di bawah naungan 

Kementrian Agama. MIT Al Madinah tergolong baru dalam pelayanan jasa 

pendidikan Islam karena masih berjalan memasuki tahun ke-6. Namun, dalam usia 

yang terbilang masih sangat muda ini, tidak menyurutkan partisipasi publik/orang 

tua peserta didik untuk mempercayakan pendidikan anaknya di MIT Al Madinah. 

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah siswa dari tahun ke tahun secara 

signifikan.Tahun pertama, yakni pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah siswa hanya 

7 anak. Tahun 2013/2014 jumlahnya meningkat menjadi 13 anak. Tahun ketiga 

yakni tahun ajaran 2014/2015 mengalami lonjakan penambahan yang cukup 

signifikan mencapai 23 anak. Pada tahun keempat, tahun ajaran 2015/2016 

jumlahnya mencapai 50 anak. Pada tahun kelima dan keenam lembaga ini mampu 

merekrut hampir 60 peserta didik baru.5 

                                                           
4 Agus Prianto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua Siswa terhadap Layanan 

Pendidikan di Sekolah”, Jurnal Aplikasi Manajemen,Vol. 9, No. 3 (2011), 1067. 
5 Kasmi, wawancara, Ponorogo, 27 Maret 2017. 



 

MIT Al Madinah digadang-gadang dapat menjadi madrasah unggulan. 

Secara teori sekolah atau madrasah unggulan dapat muncul berdasarkan by process 

ataupun by design. Sekolah unggulan yang muncul by process dapat menjadi 

unggul karena melalui sebuah proses rintisan, pengembangan dalam bidang 

sumber daya manusia (SDM) nya dan sarana prasarana, pembiasaan, dan 

penguatan kultur akademik melalui proses yang panjang. Sedangkan sekolah 

unggul by design adalah sekolah yang sejak awal kelahirannya memang dirancang 

menjadi sekolah unggul. Sekolah jenis ini sejak awal berupaya menonjolkan 

keunggulan dalam hal fisik, kurikulum pendidikan, kualifikasi dan kompetensi 

guru, serta keunggulan dalam hal layanan pendidikan.6 Hasil data awal peneliti, 

MIT Al Madinah merupakan sekolah yang memiliki perkembangan yang cepat, 

oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa MIT Al Madinah merupakan sekolah 

yang unggul by process.  

Uraian di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa wali murid 

mendapat kepuasan dan mempercayai layanan pendidikan yang diberikan oleh 

MIT Al Madinah. Jumlah siswa di MIT Al Madinah cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun, hal ini berbanding terbalik dengan beberepa sekolah dasar di 

Ponorogo yang justru harus ditutup atau di gabung dengan sekolah lain karena 

alasan kekurangan murid.7 

Penelitian sebelumnya menemukan, kepuasan orang tua siswa dapat 

dipengaruhi oleh lima faktor, diantaranya (1) Layanan Sarana Prasarana; (2)  

Layanan Pengelolaan; (3) Layanan Aspek Pembelajaran; (4) Layanan Pendidik 

dan Tenaga Administrasi Sekolah; (5) Layanan Aspek Kompetensi Lulusan.8 

Berkaca dari penelitian tersebut, kepuasan orang tua siswa atas kualitas pelayanan 

pendidikan di MIT Al Madinah tidak diragukan lagi. Akan tetapi, diperlukan 

                                                           
6 Agus Prianto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua Siswa terhadap Layanan 

Pendidikan di Sekolah”, Jurnal Aplikasi Manajemen,Vol. 9, No. 3 (2011), 1061. 
7 https://jatimnow.com/baca-3228-kekurangan-siswa-8-sd-di-ponorogo-ditutup-dan-18-sd-lainnya-

digabung 30 Mei 2018, diakses pada 21 Juli 2019. 
8 Liana, Benty & Supriyanto, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua Peserta 

Didik terhadap Layanan Pendidikan”, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 25, (2016), 39. 

https://jatimnow.com/baca-3228-kekurangan-siswa-8-sd-di-ponorogo-ditutup-dan-18-sd-lainnya-digabung
https://jatimnow.com/baca-3228-kekurangan-siswa-8-sd-di-ponorogo-ditutup-dan-18-sd-lainnya-digabung


 

analisis yang lebih mendalam pada faktor layanan apa yang menjadi ukuran orang 

tua siswa menyekolahkan anaknya di MIT Al Madinah. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini dibutuhkan analisis faktor variabel kepuasan orang tua siswa 

terhadap mutu pelayanan penyelenggaraan pendidikan di MIT Al Madinah.  

Berdasarkan uraian di atas, dimungkinkan kualitas layanan pendidikan 

memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan orang tua siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Al Madinah Balong Ponorogo. Untuk 

mengetahui dimensi kepuasan yang menjadi perhatian utama orang tua peserta 

didik dan faktor-faktor yang menentukan kepuasan orang tua terhadap kualitas 

layanan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Al Madinah Balong 

Ponorogo, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa dimensi kepuasan yang menjadi perhatian utama orang tua peserta didik 

terhadap kualitas layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong Ponorogo? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menentukan kepuasan orang tua peserta didik 

terhadap kualitas layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dimensi kepuasan yang menjadi perhatian utama orang tua peserta 

didik terhadap kualitas layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong 

Ponorogo. 

2. Mengetahui faktor-faktor kepuasan orang tua peserta didik terhadap kualitas 

layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 



 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan bisa menunjukkan dimensi kepuasan yang 

menjadi perhatian utama orang tua peserta didik terhadap kualitas layanan 

pendidikan di MIT Al Madinah Ponorogo serta faktor-faktor yang menentukan 

kepuasan orang tua peserta didik terhadap kualitas layanan pendidikan di 

sekolah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan layanan pendidikan. 

b. Bagi peneliti 

Meningkatkan wawasan keilmuan terkait pengelolaan pendidikan dan 

sebagai sarana pengembangan keterampilan dalam penyusunan karya tulis 

ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kepuasan orang tua terhadap layanan pendidikan 

telah banyak dilakukan di berbagai sekolah swasta maupun negeri di beberapa 

daerah di Indonesia. Tujuan dari banyaknya penelitian mengenai hal tersebut 

adalah untuk mengetahui bagaimana orang tua memberikan evaluasi terhadap 

mutu pelayanan sekolah, sehingga dari hasil evaluasi tersebut sekolah dapat 

mengetahui kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan sekolah. Penelitian-

penelitian tersebut diantaranya: 

Pertama, penelitian yang dilakukan di SDN Model Terpadu Kabupaten 

Bojonegoro Jawa Timur. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan 

faktor yang mempengaruhi kepuasan, mengetahui tingkat kepuasan dan faktor 

yang paling dominan mempengaruhi orang tua peserta didik terhadap layanan 

pendidikan sekolah tersebut. Penelitian dilakukan oleh Liana, dkk pada tahun 

2016. Hasilnya, didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan orang 

tua siswa, diantaranya adalah faktor layanan sarana dan prasarana, faktor layanan 

pengelolaan, faktor layanan pasa aspek pembelajaran, faktor layanan yang 

diberikan pendidik dan tenaga administrasi sekolah, dan faktor layanan aspek 



 

kompetensi lulusan. Dari penelitian tersebut juga didapatkan kesimpulan bahwa 

tingkat kepuasan orang tua siswa terhadap layanan pendidikan adalah sangat 

tinggi, di mana faktor paling dominan yang mempengaruhi kepuasan terhadap 

layanan pendidikan adalah faktor layanan sarana dan prasarana.9 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis faktor, 

sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian saat ini menggunaakan teori 

model SERVQUAL dan perbedaan lainnya adalah lembaga yang diteliti.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Prianto tahun 2011 yang dilakukan 

pada sekolah unggulan di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Penelitian tersebut 

menggunakan dasar teori model SERVQUAL sebagaimana yang dikembangkan 

oleh Parasuraman dkk. tahun 1988, yaitu mencakup lima dimensi: tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Hasilnya adalah peneliti 

menyimpulkan bahwa pihak sekolah diharapkan oleh para orang tua untuk lebih 

tanggap dengan keinginan, harapan, dan keluhan orang tua. Selain itu, orang tua 

juga mengharapkan pihak sekolah memiliki perhatian dan kepedulian dengan apa 

yang disampaikan orang tua siswa. Pimpinan sekolah juga diharapkan para orang 

tua untuk terus mengemukakan pentingnya layanan pendidikan yang  baik 

kepada para staf, gedung sekolah yang representatif, peralatan sekolah yang 

mencukupi, guru dan staf sekolah yang profesional dalam bidang pekerjaannya.10  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-

sama menggunakan teori model SERVQUAL dengan perangkat lunak LISREL 

sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menggunakan 14 

variabel manifestasi dan pada penelitian ini digunakan 15 butir pertanyaan 

(dalam penelitian Prianto disebut variabel manifestasi) untuk mengukur lima 

dimensi yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk. Pada penelitian ini juga 

                                                           
9 Liana, Benty & Supriyanto, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua Peserta 

Didik terhadap Layanan Pendidikan”, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 25 (2016), 39. 
10 Agus Prianto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua Siswa terhadap Layanan 

Pendidikan di Sekolah”, Jurnal Aplikasi Manajemen,Vol. 9, No. 3 (2011), 1073. 



 

menggunakan analisis faktor untuk mengelompokkan lima dimensi kepuasaan 

menjadi beberapa kelompok dengan perangkat lunak SPSS 17. Perbedaan 

lainnya adalah pada lembaga yang diteliti.  

Ketiga, penelitian Daulay pada tahun 2018 mengenai kepuasan orang tua 

terhadap layanan pendidikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di TK 

Qurrota Ayun Pekanbaru Riau. Pada penelitian tersebut peneliti memiliki tujuan 

penelitian yang  berfokus pada kepuasan orangua siswa terhadap: 1) sarana, 

prasarana dan pengelolaannya; 2) standar isi, proses dan peniliain terhadap 

sekolah; 3) terhadap tingkat pencapaian perkembangan di TK tersebut. Hasilnya 

adalah pertama kepuasan tertinggi orang tua terhadap pendidikan pada aspek cara 

guru menyambut kedatangan anak dan mendampingi saat penjemputan. Kedua, 

kepuasan tertinggi orang tua terhadap sarana, prasarana dan pengelolaan pada 

aspek cara sekolah melibatkan orang tua dalam program sekolah. Ketiga, 

kepuasan tertinggi orang tua terhadap standar isi, proses dan penilaian pada 

aspek kesesuaian variasi kegiatan ekstrakurikuler. Terakhir, kepuasan orang tua 

terhadap tingkat pencapaian perkembangan pada aspek pernambahan 

kemampuan anak untuk beradaptasi dengan teman, membantu teman dan 

berbagi.11 Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

menggunakan metode penelitian kuantitatif terkait kepuasan orang tua, namun 

perbedaanya adalah penelitian saat ini fokus pada 5 dimensi kualitas layanan 

yakni (1) faktor keandalan (reliability); (2) faktor ketanggapan (responsiveness); 

(3) faktor keyakinan (confidence); (4) faktor empati (emphaty); (5) faktor 

berwujud (tangible). Selain itu perbedaanya juga terletak pada lembaga yang 

diteliti. 

 

B. Landasan Teori 

                                                           
11 Musnar IndraDaulay, “Kepuasan orang tua terhadap Layanan Pendidikan Lembaga PAUD di TK 

Qurrota Ayun Pekanbaru”, Kindergarten: Journal of Islamic Early Childhood Education, Vol. 1, No. 1 

(2018), 21. 



 

1. Madrasah dan Sejarahnya 

Madrasah berasal dari bahasa Arab “madrasah” yang artinya “tempat 

belajar” atau “sekolah”, asal kata dari “darasa” yang memiliki arti belajar. Di 

Indonesia madrasah dikhususkan sebagai sekolah yang memiliki kurikulum 

gabungan antara kurikulum pelajaran umum dan kurikulum pelajaran Islam. 

Sekolah umum menitikberatkan pada mata pelajaran umum, sedangkan 

madarasah menitikberatkan pada mata pelajaran agama Islam. Madrasah juga 

memiliki tingkatan atau jenjang pendidikan sama dengan sekolah pada 

umumnya. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 90 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Madrasah menyebutkan jenjang madrasah antara lain 

Raudhatul Atfhal (BA) setara dengan jenjang Taman Kanak-kanak (TK), 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 

Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

 Dalam perkembangannya, madrasah telah melalui sejarah panjang hingga 

dapat disebut sebagai sekolah yang sejajar dengan sekolah umum di mata 

masyarakat. Madrasah pertama kali diakui dan mendapat naungan dari 

Departemen Agama pada tahun 1946. Langkah pertama Kementrian Agama 

dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah adalah memberikan 

bantuan berupa pengadaan sarana dan rasarana serta biaya operasional, 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 

19 Desember 1946.12 Sebelum itu, madrasah merupakan cikal bakal pendidikan 

Indonesia yang mandiri bebas dari cengkraman penjajah, di mana sejarah 

pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pendidikan Islam. 

Hal tersebut dapat ditelusuri dari jejak-jejak sejarah sebelum masa kemerdekaan 

nusantara.  

                                                           
12 Muhammad Kosim, “Madrasah di Indonesia: Pertumbuhan dan Perkembangan”, Tadris, Vol. 2, No. 

1 (2007), 47. 



 

Pada awal abad ke-19, di Indonesia belum mengenal sistem pendidikan 

modern atau pendidikan model Belanda. Sistem pendidikan di Indonesia masih 

bersifat tradisional. Saat itu, Indonesia hanya mengenal satu jenis pendidikan 

saja, yaitu disebut “lembaga pengajaran asli”, di mana sekolah-sekolah agama 

Islam dengan berbagai macam bentuknya, salah satunya adalah dengan sistem 

klasikal yang dilakukan di surau, langgar, masjid maupun pesantren. Sistem 

pendidikan memfokuskan pengajaran pada pendidikan membaca al-Qur’an, 

pelaksanaan shalat, dan kewajiban-kewajiban seputar agama.13 Sejarah telah 

mencatat juga bahwa pejuangan santri-santri dari perguruan pesantren yang 

dibentuk oleh cendekiawan muslim saat itu ikut serta dalam berbagai perlawanan 

terhadap penjajah di nusantara. Oleh karena itu, jelas pendidikan di Indonesia 

tidak dapat dipisahkan oleh perkembangan pendidikan di Indonesia. 

Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan prioritas utama masyarakat 

muslim Indonesia, di samping karena besarnya arti pendidikan, kepentingan 

islamisasi mendorong umat Islam melaksanakan pengajaran Islam meskipun 

dalam sistem yang masih sangat sederhana. Kebutuhan terhadap pendidikan 

mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga 

keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di 

Indonesia.14 

Kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda terhadap umat Islam, 

dalam hal pendidikan, memunculkan sikap penolakan umat Islam dengan wujud 

yang beragam, diantaranya defensive dan progressive. Corak defensive 

ditunjukkan, terutama oleh ulama tradisional, dengan cara menghindari sejauh 

mungkin pengaruh politik Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini 

terlihat pada sistem pendidikan tradisional pesantren yang mengambil tempat di 

                                                           
13 Astrid Nirmalasari Sutikno, “Secuplik Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di 

Nusantara”,www.academia.edu,.(https://www.academia.edu/8797616/Sejarah_Perkembangan_Pendidi

kan_Islam_di_Indonesia?auto=download) diakses tanggal 23 April 2016 
14 Hasnida, “Sejarah Perkembangan Pendidikan di Indonesia pada Masa Pra Kolonialisme dan Masa 

Kolonialisme: Belanda, Jepang, Sekutu”, Jurnal Koordinat, Vol. XVI, No. 2 (2017), 238-239. 

https://www.academia.edu/8797616/Sejarah_Perkembangan_Pendidikan_Islam_di_Indonesia?auto=download
https://www.academia.edu/8797616/Sejarah_Perkembangan_Pendidikan_Islam_di_Indonesia?auto=download


 

daerah-daerah pedalaman untuk menghindari dari pengaruh dan pantauan 

Belanda. Pendekatan progressive dilakukan, terutama dipelopori sejumlah ulama 

pembaharu, dengan “meniru” pola pendidikan modern ala Belanda tapi berbasis 

Islam. Melalui pola moderat ini, berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umu 

berciri khas Islam dengan beberapa corak. Pertama, madrasah dengan dominasi 

mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum (madrasah plus). Kedua, 

sekolah umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama (sekolah plus). 

Ketiga, madrasah dengan bidang kajian sepenuhnya agama (madrasah diniyah).15 

Pendidikan Islam atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan 

madrasah merupakan bentuk modern dari sistem pendidikan Islam dewasa ini. 

Sistem pendidikan madrasah merupakan paduan antara ilmu pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), dan moral (moral).16 Madrasah 

menyelenggarakan sistem pendidikan layaknya sekolah pada umumnya, di mana 

kurikulum pelajaran umum juga diajarkan di kelas-kelas selain pelajaran-

pelajaran agama. Perkembangan kurikulum dari tahun ke tahun yang terjadi di 

Indonesia juga diikuti oleh madrasah, seperti halnya menerapkan kurikulum 2013 

faktor keterampilan masuk dalam kurikulum kelas, begitu juga dengan 

pendidikan moral seperti yang tertuang di kurikulum sebagai pendidikan 

karakter. 

Keunggulan madrasah dibandingkan dengan sekoah umum adalah 

madrasah memberikan paket lengkap pendidikan. Orang tua tidak tentu 

menginginkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik, di mana tidak 

hanya pendidikan mengenai pengetahuan umum namun yang tidak kalah penting 

adalah pendidikan moral dan agama. Oleh karena itu, madrasah dirasa menjadi 

pilihan banyak orang tua untuk mengantarkan anaknya di madrasah-madrasah. 

 

                                                           
15 Muhammad Kosim, “Madrasah di Indonesia: Pertumbuhan dan Perkembangan”, Tadris, Vol. 2, No. 

1 (2007), 41. 
16 Asrori S. Karni, Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam (Mizan Pustaka, Bandung: 

2009), 407. 



 

2. Kepuasan Orang Tua 

a. Pengertian Kepuasan Oang Tua 

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin “satis” artinya 

cukup baik, memadai dan “fatio” artinya melakukan atau membuat. Kepuasan 

bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu 

memadai”.17 Kepuasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 

puas yaitu merasa senang, lega, gembira, karena sudah terpenuhi hasrat hatinya. 

Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, perasaan senang, dan kelegaan 

seseorang dikarenakan terpenuhinya semua kebutuhan secara memadai.18 

Menurut Engel J. F, Roger, D. B dan Paul W. M kepuasan adalah evaluasi pasca 

konsumsi bahwa alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi 

harapan.19 Definisi lain tentang kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena perbandingan kinerja yang dipersepsikan produk 

(atau hasil) terhadap ekspektasi mereka.20 

Kepuasan orang tua merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan 

untuk sekolah sebagai parameter kesuksesan penyelenggaraan pendidikan. 

Secara teori, salah satu indikator kualitas produk barang atau jasa adalah 

kepuasan pelanggan. Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang 

dirasakan.21 Sumarwan menjelaskan proses pembentukan kepuasan melalui the 

expectancy disconfirmation model, yaitu kepuasan yang terbentuk setelah 

membandingkan harapan mengenai bagaimana produk atau jasa tersebut 

                                                           
17Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Service, Quality and Satisfaction (Yogyakarta: CV Andi 

Offset, 2011), 292. 
18Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia, 2008), 902. 
19 Yakub Vico Hisnanarto, Sistim Informasi Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

85. 
20 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2009), 139. 
21 M. Nur Nasution, Manajemen Jasa Terpadu, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 44. 



 

seharusnya berfungsi (performance expectation) dengan kinerja produk atau jasa 

sesungguhnya (actual performance). 22 

Menurut Kotler dan Keller, kepuasan konsumen dapat dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan, kepercayaan dan citra (image). Kepercayaan merupakan 

kesediaan seseorang untuk menguntungkan dirinya ada pihak lain dengan resiko 

tertentu. Jika semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen pada suatu 

organisasi penyedia jasa, maka kondisi tersebut dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat kepercayaan konsumen maka 

akan semakin rendah pula tingkat kepuasannya. Selain itu, kualitas pelayanan 

adalah bagaimana pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa sesuai dengan 

apa yang ditawarkan dan mendapat kepuasan dari pelanggan. Seperti yang 

disampaikan oleh Parasuraman dkk (1991), bahwa kualitas pelayanan merupakan 

aktifitas yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.23 Terakhir, citra (image)  

penyedia barang atau jasa juga dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan, karena track record dalam penyedia barang atau jasa dari waktu ke 

waktu akan dinilai oleh konsumen sebagai bahan pertimbangan untuk 

menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kepuasan orang tua adalah 

sikap positif dan perasaan senang orang tua terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh madrasah dalam memenuhi harapan orang tua. 

b. Indikator Kepuasan Orang Tua 

Kepuasan pelanggan dalam hal ini orang tua siswa merupakan 

konsekuensi dari perbandingan yang dilakukan oleh pelanggan yang 

                                                           
22 Rahma & Hartoyo, “Pengaruh Karakteristik Orang tua dan Sekolah terhadap Tingkat Kepuasan 

Pelayanan Pendidikan Dasar”, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 3, No. 2 (2010), 165. 
23 Ilyas Ridha, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Sekolah terhadap Kepuasan Orang tua Siswa 

dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening, (Tesis,Universitas Bung Hatta: 2015), 41. 



 

membandingkan antara tingkatan dari  manfaat yang dirasakan terhadap manfaat 

yang diharapkan. Adapun indikator kepuasan pelanggan yaitu:24 

1) Perasaan puas (dalam arti puas akan produk dan pelayanannya) 

Ungkapan perasaan puas atau tidak puas dari pelanggan saat menerima 

pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas dari perusahaan. 

2) Selalu membeli produk 

Pelanggan akan tetap memakai dan terus membeli suatu produk apabila 

tercapainya harapan yang mereka inginkan. 

3) Akan merekomendasikan kepada orang lain 

Pelanggan yang merasa puas setelah memakai suatu produk atau jasa 

akan menceritakannya kepada orang lain serta mampu menciptakan 

pelanggan baru bagi suatu perusahaan. 

4) Terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk 

Sesuai atau tidaknya kualitas suatu produk atau jasa pasca pembelian 

suatu produk dengan harapan yang diinginkan pelanggan. 

 

c. Manfaat Kepuasan Orang Tua 

Menurut Fandy Tjiptono manfaat dari kepuasan pelanggan dalam hal ini 

orang tua adalah sebagai berikut:25 

1) Hubungan antara perusahaan dan para pelanggan menjadi harmonis. 

2) Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. 

3) Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 

4) Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) yang 

menguntungkan bagi perusahaan. 

5) Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. 

6) Laba yang diperoleh dapat meningkat. 

                                                           
24 Basu Swasta, Dharmesta dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern (Yogyakarta: Liberty Offset, 

2008), 9. 
25Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), 

102. 



 

 

3. Kualitas Layanan Pendidikan 

Kualitas menurut ISO 9000:2000 adalah derajat yang dicapai oleh 

karakteristik yang melekat untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam 

hal ini, persyaratan ialah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan dan biasanya 

tersirat atau diwajibkan. Jadi, kualitas seperti yang dikemukakan menurut ISO 

9000 adalah perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh 

mana keluaran mampu memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan.26 Dalam 

pendidikan sebagai organisasi nonprofit, maka kualitas pelayanan ditentukan 

dengan kepuasan pelanggan stakeholder (masyarakat, orang tua peserta didik dan 

peserta didik) terhadap proses dan hasil pendidikan.27 

Menurut Pasuraman, dkk kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya (1) faktor keandalan (reliability); 

(2) faktor ketanggapan (responsiveness); (3) faktor keyakinan (confidence); (4) 

faktor empati (emphaty); (5) faktor berwujud (tangible).28 Faktor keandalan 

(reliability) adalah kemampuan para staf sekolah untuk memberikan layanan 

pendidikan sebagaimana yang sudah dijanjikan secara akurat/reliable. Faktor 

ketanggapan (responsiveness) adalah kesediaan staf sekolah untuk membantu 

para orang tua melalui pendidikan anak-anaknya, memberikan layanan dengan 

cepat. Faktor keyakinan (confidence/assurance) adalah sikap profesionalisme 

para staf sekolah, komitmen kerja, keterberdayaan, hormat, dan sikap santun para 

staf serta dukungan pimpinan sekolah tentang pentingnya layanan berkualitas 

yang mampu menumbuhkan kepercayaan kepada orang tua. Faktor perhatian 

(emphaty) adalah faktor perhatian para staf sekolah, sikap proaktif, sikap empati 

kepada para orang tua. Faktor berwujud (tangible) adalah faktor kelengkapan dan 

                                                           
26David Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 179. 
27Ibid., 294 
28  Ganda Dewa Gorby Godiva, “Tingkat Kepuasan Siswa terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan” 

(Skripsi, UNY, Yogyakarta, 2016), 12. 



 

kualitas fasilitas fisik, peralatan sekolah, dan penampilan para staf yang 

meyakinkan.29 

Jadi, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

kualitas layanan, dalam hal ini kualitas layanan di  Madrasah Ibtidaiyah Terpadu 

(MIT) Al Madinah Balong adalah ukuran sejauh mana suatu pelayanan yang 

diberikan madrasah dapat memenuhi harapan orang tua. 

 

 

  

                                                           
29 Agus Prianto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua Siswa terhadap Layanan 

Pendidikan di Sekolah”, Jurnal Aplikasi Manajemen,Vol. 9, No. 3 (2011), 1067. 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif eksploratif. 

Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data secara sistematis. 

Sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian eksploratif adalah 

jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa 

pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu berdasarkan data. Penelitian 

eksploratif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena. 

Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi 

hanya mengambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan30.  

Rancangan penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Gambar 3.1. Skema Rancangan Penelitian 

 

                                                           
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 86. 

FAKTOR-

FAKTOR YANG 

MENENTUKAN 

KEPUASAN 

DAN FAKTOR 

YANG MENJADI 

PERHATIAN 

UTAMA ORANG 

TUA / WALI 

TERHADAP 

KUALITAS 

LAYANAN 

PENDIDIKAN DI 

MIT AL-

MADINAH 

BALONG 

 

BERWUJUD (TANGIBLE) 

PERHATIAN (EMPHATY) 

KEPERCAYAAN 

(ASSURANCE) 

KETANGGAPAN 

(RESPONSIVE) 

KEANDALAN (RELIABILITY) 

KEPUASAN 

ORANG TUA / 

WALI TERHADAP 

KUALITAS 

LAYANAN 

PENDIDIKAN 



 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel penelitian. Variabel 

tersebut adalah lima dimensi kepuasan orang tua terhadap mutu layanan 

pendidikan model SERVQUAL sebagaimana yang dikembangkan oleh 

Parasuraman dkk tahun 1988. Kepuasan orang tua merupakan hasil dari evaluasi 

pelayanan mutu pendidikan yang sudah diselenggarakan oleh sekolah. Hasil dari 

pengukuran kepuasan berupa deskripsi mengenai tingkat kepuasan orang tua 

siswa terhadap mutu pelayanan pendidikan. 

Definisi operasional variabel adalah aspek penelitian yang memberikan 

informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Informasi 

yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel yang sama. Berdasarkan informasi tersebut dapat 

diketahui bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap variabel yang 

dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian dapat ditentukan 

apakah peneliti lain tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau 

diperlukan pengukuran yang baru.31 Semua variabel penelitian dapat diukur 

menggunakan skala likert dan dapat didefinisikan sebagai berikut32. 

1. Keandalan dapat diukur dan dimanifestasikan berdasarkan penilaian 

kepuasan orang tua/wali murid terhadap kemampuan para staf sekolah untuk 

memberikan layanan pendidikan sebagaimana yang sudah dijanjikan 

(reliability).  

2. Ketanggapan dapat diukur dan dimanifestasikan berdasarkan penilaian 

kepuasan orang tua/wali murid terhadap kesediaan staf sekolah membantu 

para orang tua melalu pendidikan anak-anaknya, sikap proaktif para staf 

                                                           
31 Dwi Riyantika, “Metode Penelitian”, http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com ,16 November 

2011, diakses tanggal 2 April 2019  
32 Agus Prianto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua Siswa terhadap Layanan 

Pendidikan di Sekolah”, Jurnal Aplikasi Manajemen,Vol. 9, No. 3 (2011), 1067. 
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sekolah dan kesediaan staf sekolah untuk memberikan pelayanan dengan 

cepat (responsive).  

3. Kepercayaan dapat diukur dan dimanifestasikan berdasarkan penilaian 

kepuasan orang tua/wali murid terhadap sikap profesionalisme para staf 

sekolah, komitmen dan motivasi kerja, keterberdayaan, hormat dan sikap 

santun para staf serta dukungan pimpinan sekolah tentang pentingnya 

layanan yang berkualitas yang mampu menumbuhkan kepercayaan kepada 

orang tua/wali murid (assurance). 

4. Perhatian atau empati dapat diukur dan dimanifestasikan berdasarkan 

penilaian kepuasan orang tua/wali murid terhadap sikap perhatian, empati, 

peduli dan sikap proaktif untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua 

berkaitan dengan perkembangan pendidikan anak-anaknya (emphaty). 

5. Berwujud atau kelengkapan dapat diukur dan dimanifestasikan berdasarkan 

penilaian kepuasan orang tua/wali murid terhadap keberadaan gedung 

sekolah yang baik, nyaman untuk belajar, memiliki fasilitas belajar yang 

lengkap dengan didukung para staf sekolah yang berpenampilan meyakinkan 

(tangible). 

C. Instrumen Penelitian 

1. Kisi-kisi Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini diadaptasi dari instrumen SERVQUAL 

dengan skala likert yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. 

Dalam kajian ilmu manajemen dan pemasaran, alat ukur ini sering digunakan 

untuk mengukur kualitas layanan penyedia produk atau jasa.  

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian  

No. Indikator Definisi 
Nomor 

Angket 



 

1. Reliability/ 

Keandalan (X2) 

Kemampuan para staf sekolah 

memberikan layanan pendidikan 

sebagaimana yang sudah dijanjikan 

secara akurat. 

4, 5, 6 

2. Responsive/ 

Ketanggapan 

(X3) 

Kesediaan staf sekolah membantu 

para orang tua, sikap proaktif para 

staf sekolah dan kesediaan sekolah 

untuk memberikan pelayanan dengan 

cepat dan tepat. 

7, 8, 9 

3. Assurance/ 

Kepercayaan 

(X4) 

Sikap profesionalisme para staf 

sekolah, komitmen dan motivasi 

kerja, keterberdayaan, hormat dan 

sikap santun para staf serta dukungan 

pimpinan sekolah tentang pentingnya 

layanan yang berkualitas yang 

mampu menumbuhkan kepercayaan 

kepada orang tua/wali murid. 

10, 11, 12 

4. Emphaty/ 

Perhatian, 

Kepedulian (X5) 

Sikap perhatian, empati, peduli dan 

sikap proaktif untuk menjalin 

komunikasi dengan para orang tua 

berkaitan dengan perkembangan 

pendidikan anak-anaknya 

13, 14, 15 



 

5. Tangibles/ 

Berwujud (X1) 

Keberadaan gedung sekolah yang 

baik, nyaman untuk belajar, memiliki 

fasilitas belajar yang lengkap dengan 

didukung para staf sekolah yang 

berpenampilan meyakinkan. 

1, 2, 3 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab.33 Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner 

SERVQUAL dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau 

gejala sosial.34 

Modifikasi skala likert meniadakan kategori jawaban netral berdasarkan 

tiga alasan yaitu kategori tersebut mempunyai arti ganda, kecenderungan pada 

jawaban netral, serta memaksimalkan kategori SS-S-TS-STS untuk melihat 

pendapat responden lebih ke arah setuju atau tidak setuju.35 Dengan demikian 

jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Jawaban itu dapat diberi skor 

sebagai berikut: 

Pernyataan positif 

Sangat Setuju (SS)  : 4 

Setuju (S)    : 3 

Tidak Setuju (TS)  : 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

Pernyataan negatif 

Sangat Setuju (SS)  : 1 

Setuju (S)    : 2 

                                                           
33Sugiyono, Metode Penelitian  (Bandung: CV Alfabeta , 2011), 162. 
34Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian  (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 12. 
35 Sutrisno Hadi, Statistik dalam Basic, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 20. 



 

Tidak Setuju (TS)  : 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) : 4 

 

2. Uji Instrumen 

Kegiatan pengujian instrumen penelitian meliputi dua hal yaitu, pengujian 

validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen sangat 

penting karena berkaitan dengan proses pengukuran yang cenderung keliru. 

Apalagi variabel-variabel yang diteliti sifatnya abstrak sehingga sukar untuk 

dilihat dan divisualisasikan secara realita. Sebagai upaya untuk memaksimalkan 

kualitas instrumen penelitian dan meminimalkan kecendrungan kekeliruan maka 

uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian perlu dilakukan.  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner.36 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 kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita 

ukur. Analisis faktor dapat digunakan untuk menguji validitas suatu rangkaian 

kuesioner. Nilai KMO yang lebih dari 0.5 menandakan bahwa instrumen 

valid/sah.  

Uji 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.37 Uji reliabilitas menunjukkan keandalan instrumen 

penelitian. Pengukuran reliabilitas menggunakan cronbach alpha dengan rumus 

sebagai berikut. 

                                                           
36Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 52. 
37Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 86. 



 

𝛼 =  
𝑚

𝑚 − 1
[1 −  

∑ 𝑆𝑥𝑖𝑙

2𝑚
𝑙=1

𝑆𝑥𝑖.
2

] 

 

di mana: 

α = koefisien reliabilitas  

𝑚 = banyak butir pernyataan 

𝑆𝑥𝑖𝑙

2  = ragam skor butir pernyataan ke-l  𝑆𝑥𝑖𝑙

2  = 
∑ (𝑥𝑖𝑙− �̅�𝑖𝑙)2𝑛

𝑖=1

𝑛 −1
 

𝑆𝑥𝑖.

2  = ragam skor total  𝑆𝑥𝑖.

2 = 
∑ (𝑥𝑖.− �̅�𝑖.)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 −1
 

Instrumen penelitian (kuesioner) dinyatakan reliabel bila nilai α ≥ 0.6.38  

 

 

 

D. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Al 

Madinah Balong. Sekolah tersebut beralamat di Jl. Gg. Langgeng, Dukuh 

Sumber Agung, Desa Balong, Kecamatan Balong, Ponorogo. 

2. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua siswa  MIT Al Madinah. 

Jumlah orang tua siswa adalah 255 orang berdasarkan jumlah siswa yang ada di 

sekolah tersebut. Jumlah tersebut merupakan jumlah seluruh populasi.  

 Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian 

jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sampling sistematis yaitu teknik untuk 

menentukan sampel dari populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya 

anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota diberi nomor 

                                                           
38 Solimun, Structural Equation Modeling Lisrel dan Amos, (Malang: Penerbit Universitas Negeri 

Malang: 2002), 81. 



 

urut yaitu nomor 1 sampai 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan 

nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan bilangan tertentu.39 Penentuan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang tua siswa yang 

bernomor urut ganjil sebanyak 128 responden.  

Dalam penelitian ini peneliti melibatkan wali kelas untuk membagikan 

kuisoner kepada siswa yang nantinya akan disampaikan kepada orang tua mereka 

masing-masing, dan meminta mengumpulkan kembali kepada wali kelas setelah 

kuisoner terisi. Batas waktu pengisian kuisoner adalah dua hari setelah kuisoner 

dibagikan. 

 

E. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini, langkah langkah umum yang dilakukan adalah 

melalui beberapa tahapan antara lain : 

1. Tahap Persiapan 

Tahapan persiapan adalah melakukan kegiatan observasi lokasi penelitian 

dan studi pustaka terhadap penelitian terdahulu. Selanjutnya melakukan 

penyusunan proposal tesis dengan mengadaptasi instrumen penelitian 

SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. 

Setelah proposal mendapatkan persetujuan dari pembimbing tesis, selanjutnya 

mengajukan surat ijin penelitian kepaada pihak MIT Al Madinah Balong 

Ponorogo. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan proses pendekatan kepada subjek 

dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu 

penelitian. Untuk itu langkah-langkah dalam pengumpulan data bergantung pada 

desain penelitian dan teknik instrumen yang digunakan.40 Semua data yang 

terkumpul merupakan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dari 

                                                           
39 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung, CV. Alfabeta: 2001), 61. 
40 Nursalam, Konsep dan Metodolegi Penelitian (Jakarta,  Salemba Medika: 2008), 24. 



 

sumber subyek penelitian yaitu orang tua atau wali murid pengguna jasa layanan 

pendidikan di MIT AL Madinah Balong Ponorogo. Responden mengisi 

kuesioner sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada naskah kuesioner. 

3. Tahap Pengolahan Data  

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif 

untuk memperoleh gambaran umum tentang kepuasan orang tua atau wali murid 

terhadap layanan pendidikan di MIT AL Madinah Balong Ponorogo. Selanjutnya 

data akan dianalisis menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk mengetahui 

dimensi kepuasan yang menjadi perhatian utama orang tua dan analisis faktor 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menentukan kepuasan orang 

tua/wali murid MIT AL Madinah Ponorogo. Pada tahap ini, analisis dilakukan 

menggunakan metode analisis faktor konfirmatori dengan software LISREL 8.80 

dan analisis faktor dengan bantuan software program SPSS 17. 

4. Tahap Penyelesaian 

Data yang telah terkumpul disajikan dengan tabel kemudian disusun 

sehingga menjadi uraian atau laporan yang terkemas dalam bentuk tesis. 

 

F. Analisis Data   

1. Analisis Faktor Konfirmatori 

Tahapan ini menguji kesesuaian model secara bersama-sama yang terdiri 

dari variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Setelah melakukan hasil 

uji validitas dan reliabilitas dan didapatkan hasil yang valid, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisis kecocokan data dengan model secara 

keseluruhan. Uji yang menggambarkan adanya kesesuaian antara variabel laten 

dengan dimensi pembentuknya menggunakan teknik CFA atau analisis faktor 

konfirmatori. Analisis ini menggunakan perangkat lunak LISREL 8.80. Adapun 

parameter kesesuaian model adalah sebagai berikut. 



 

a. Chi Square (χ2) Nilai Chi Square yang kecil menunjukkan goodness of fit 

(kecocokan yang baik). Jika 𝜒𝑜𝑏𝑠
2 <  𝜒(𝑝+1)(𝑝−2)

2
;𝑎

2   maka model sesuai. 

Nilai yang dibandingkan dapat dilihat dari 𝜒𝑜𝑏𝑠
2  hasil LISREL dan tabel χ2 

dengan α = 0.05 dan derajat kebebasan sesuai dengan hasil LISREL 

(degrees of freedom).  

b. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Nilai RMSEA < 0.05 menandakan close fit, sedangkan antara 0.05 dan 

0.08 menunjukkan good fit serta poor fit untuk niilai > 0.10. 

c. Normed Fit Index (NFI) 

Nilai NFI berkisar antara 0 sampai 1. Nilai NFI ≥ 0.90 menunjukkan good 

fit, sedangkan antara 0.80 sampai 0.90 disebut sebagai marginal fit. 

d. Non-normed Fit Index (NNFI) 

Nilai NNFI tidak dapat lebih besar dari 1. Nilai NNFI ≥ 0.90 

menunjukkan good fit, sedangkan antara 0.80 dan 0.90 disebut marginal 

fit. 

e. Comparative Fit Index (CFI) 

Nilai CFI berkisar antara 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0.90 menunjukkan good 

fit, sedangkan antara 0.80 sampai 0.90 disebut sebagai marginal fit. 

f. Incremental Fit Index (IFI) 

Nilai IFI berkisar antara 0 sampai 1. Nilai IFI ≥ 0.90 menunjukkan good 

fit, sedangkan antara 0.80 sampai 0.90 disebut sebagai marginal fit. 

g. Relative Fit Index (RFI) 

Nilai RFI berkisar antara 0 sampai 1. Nilai RFI ≥ 0.90 menunjukkan good 

fit, sedangkan antara 0.80 sampai 0.90 disebut sebagai marginal fit. 

h. Critical N (CN) 

CN ≥ 200 menunjukkan ukuran sampel mencukupi untuk digunakan 

dalam mengestimasi model. Hal ini menunjukkan bahwa kecocokan 

memuaskan atau baik. 



 

i. Root Mean Square Residual (RMR) 

Model yang mempunyai kecocokan yang baik akan mempunyai nilai 

RMR ≤ 0.05 

j. Goodness of Fit Index (GFI) 

Nilai GFI harus berkisar antara 0 (poor fit) sampai 1 (perfect fit). Nilai 

GFI ≥ 0.90 menunjukkan good fit (kecocokan yang baik), sedangkan 

antara 0.80 sampai 0.90 disebut sebagai marginal fit. 

k. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

Seperti halnya GFI, nilai AGFI berkisar antara 0 sampai 1. Nilai AGFI ≥ 

0.90 menunjukkan good fit, sedangkan antara 0.80 sampai 0.90 disebut 

sebagai marginal fit. 

2. Analisis Faktor  

Analisis faktor digunakan untuk mengetahui faktor-faktor dominan dalam 

menjelaskan suatu masalah. Di dalam analisis ragam, regresi berganda, dan 

diskriminan. Satu variabel disebut sebagai variabel tak bebas (dependen) dan 

yang lainnya sebagi variabel bebas atau independen. Di dalam analisis faktor 

disebut teknik interdependensi di mana seluruh hubungan variabel yang 

independen diteliti.41 Tujuan analisis faktor harus diidentifikasi. Variabel yang 

digunakan dalam analisis faktor harus dispesifikasi berdasarkan penelitian 

sebelumnya.42 Berikut langkah-langkah yang diperlukan dalam analisisis faktor43  

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Supranto, Analisis Multivariat  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 114. 
42 Ibid., 122. 
43 Ibid., 121-138. 
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           Gambar 3.2. Tahap Analisis Faktor 

 

b. Identifikasi dan Pengumpulan Data 

Tahap awal dari pelaksanaan analisis faktor adalah dengan 

mengidentifikasi data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menentukan data 

apa sajakah yang akan dianalisis menggunakan metode analisis faktor. Dengan 

adanya indentifikasi data ini akan memperjelas data manakah yang bisa 

digunakan untuk dianalisis dengan menggunakan analisis faktor tersebut. Setelah 

melakukan identifikasi data, dan menentukan data apa yang akan dianalisis, 

maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengambilan data. Dalam Penelitian ini, 

data yang digunakan adalah data primer dari kuisioner responden dalam hal ini 

adalah orang tua/wali murid MIT AL Madinah Balong Ponorogo. 

c. Bentuk Matriks Korelasi 

Variabel-variabel yang akan dianalisis harus berkorelasi agar analisis 

faktor bisa tepat digunakan. Di dalam praktiknya memang demikian halnya. 

Apabila koefisien korelasi antar-variabel terlalu kecil, hubungan lemah, analisis 

faktor tidak tepat. Selain variabel asli berkorelasi dengan sesama variabel 

lainnya, diharapkan juga berkorelasi dengan faktor sebagai variabel baru yang 

disaring dari variabel-variabel asli. Banyaknya faktor lebih sedikit daripada 

banyaknya variabel (common faktor). Sebelum dilakukan analisis faktor, data 

harus diuji terlebih dahulu sebagai berikut. 

1. Uji Bartlet → p. value ~ α (5%), p. value < α (5%) → layak (signifikan), 

berhubungan dengan kelayakan sampel 

Interpretasi Faktor 

Melakukan Rotasi 

Penentuan Banyaknya Faktor 



 

2. Uji KMO → 0.5, berhubungan dengan kecukupan sampel (hal ini bisa 

digunakan untuk menguji validitas instrument penelitian) 

Jika ketiga asumsi di atas tidak terpenuhi maka tidak dapat dilakukan analisis 

faktor.  

Bartlett’s test of sphericity digunakan untuk menguji ketepatan model 

faktor, hipotesis bahwa variabel tak berkorelasi di dalam populasi. Matriks 

korelasi populasi merupakan matriks identitas (I), di mana pada diagonal pokok, 

angkanya satu, di luar diagonal pokok angkanya nol.  

I = [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] 

Dengan kata lain, setiap variabel berkorelasi dengan dirinya sendiri secara 

sempurna dengan (r = 1) akan tetapi sama sekali tidak berkorelasi dengan lainnya 

(r = 0). Uji statistik didasarkan pada suatu transformasi khi kuadrat (χ2) dari 

determinan matriks korelasi. Nilai yang besar untuk statistik uji, berarti hipotesis 

nol ditolak, artinya model faktor tepat.  Jika variabel X1, X2, …, Xp independen 

(bersifat saling bebas), maka matriks korelasi antar variabel sama dengan matriks 

identitas. Sehingga untuk menguji kebebasan antar variabel ini, uji Bartlett 

menyatakan hipotesis sebagai berikut:  

H0 : ρ = I  

H1 : ρ ≠ I  

Statistik Uji : 

𝜒𝑜𝑏𝑠
2 =  − [(𝑁 − 1) −  

(2𝑝 + 5)

6
] ln |𝑅| 

dengan :  

𝑁 = jumlah observasi (nilai pengamatan)  

𝑝 = jumlah variabel (peubah) 

      |𝑅|= determinasi dari matriks korelasi 

Tolak H0 jika 



 

𝜒𝑜𝑏𝑠
2 >  𝜒(𝑝+1)(𝑝−2)

2
;𝑎

2  

maka variabel-variabel saling berkorelasi hal ini berarti terdapat hubungan antar 

variabel. Jika H0 ditolak maka analisis multivariat layak untuk digunakan 

terutama metode analisis komponen utama dan analisis faktor. 

Statistik lainnya yang berguna adalah KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

mengukur kecukupan sampling (sampling adequacy). Indeks ini membandingkan 

besarnya koefisien korelasi observasi dengan besarnya koefisien korelasi parsial. 

Nilai KMO yang kecil menunjukkan bahwa korelasi antar-pasangan variabel 

tidak bisa diterangkan oleh variabel lainnya dan analisis faktor mungkin tidak 

tepat. Formula untuk menghitung dapat dilihat pada persamaan berikut.  

Hipotesis dari KMO:  

H0 : Jumlah data cukup untuk difaktorkan  

H1 : Jumlah data tidak cukup untuk difaktorkan  

Statistik uji : 

𝐾𝑀𝑂 = 
∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗

2𝑝
𝑗=1

𝑃
𝑖=1

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
2𝑝

𝑗=1
𝑃
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

2𝑝
𝑗=1

𝑝
𝑖=1

 

i = 1, 2, 3, ..., p dan j = 1, 2, ..., p  

rij = Koefisien korelasi antara variabel i dan j  

aij = Koefisien korelasi parsial antara variabel i dan j 

Apabila nilai KMO lebih besar dari 0.5, maka terima Ho sehingga dapat 

disimpulkan jumlah data telah cukup difaktorkan. 

 

d. Menentukan Metode Analisis Faktor 

Setelah ditetapkan bahwa analisis faktor merupakan teknik yang tepat 

untuk menganalisis data, kemudian dipilih metode yang tepat untuk analisis 

faktor. Ada dua metode dalam analisis faktor, khususnya untuk menghitung 

timbangan atau koefisien skor faktor, yaitu principal components analysis dan 

common faktor analysis.  



 

Di dalam principal components analysis, jumlah varian dalam data 

dipertimbangkan. Diagonal matriks korelasi terdiri dari angka satu dan full 

variance dibawa ke dalam matriks faktor. Di dalam common faktor analysis, 

faktor diestimasi hanya didasarkan pada common variance, communalities 

dimasukkan di dalam matriks korelasi. Metode ini dianggap tepat kalau tujuan 

utamanya ialah mengenali/mengidentifikasi dimensi yang mendasari dan 

common variance yang menarik perhatian. Metode ini juga dikenal sebagai 

principal axis faktoring.  

e. Menentukan Banyaknya Faktor 

Tujuan melakukan analisis faktor ialah mencari variabel baru yang 

disebut faktor yang saling tidak berkorelasi, bebas satu sama lainnya, lebih 

sedikit jumlahnya daripada variabel asli, akan tetapi bisa menyerap sebagian 

besar informasi yang terkandung dalam variabel asli atau yang bisa memberikan 

sumbangan terhadap varian seluruh variabel. Beberapa prosedur bisa digunakan 

untuk menentukan banyaknya faktor, yaitu penentuan secara apriori, 

eigenvalues, scree plot, percentage of variance accounted for, split-half 

reliability, dan significance test.  

1) Penentuan Apriori  

Kadang-kadang karena pengalaman sebelumnya, peneliti sudah tahu 

berapa banyaknya faktor sebenarnya, dengan menyebutkan suatu angka, 

misalnya 3 atau 4 faktor yang harus disarikan dari variabel atau data asli. Upaya 

untuk menyarikan (to extract) berhenti, setelah banyaknya faktor yang 

diharapkan sudah didapat, misalnya cukup 4 faktor saja. Kebanyakan program 

komputer memungkinkan peneliti untuk menentukan banyaknya faktor yang 

diinginkan.  

2) Penentuan Berdasarkan Eigenvalues  

Nilai eigen merupakan jumlah varian yang dijelaskan oleh setiap faktor 

matriks identitas. Di dalam pendekatan ini, hanya faktor dengan eigenvalues 

lebih besar dari 1 (satu) yang dipertahankan, kalau lebih kecil dari satu, faktornya 



 

tidak diikutsertakan dalam model. Suatu eigenvalues menunjukkan besarnya 

sumbangan dari faktor terhadap varian seluruh variabel asli. Faktor dengan 

varian lebih kecil dari satu tidak lebih baik dari asli, sebab variabel asli telah 

dibakukan (standardized) yang berarti rata-ratanya nol dan variannya satu. 

Apabila banyaknya variabel asli kurang dari 20, pendekatan ini akan 

menghasilkan sejumlah faktor yang konservatif.  

3) Penentuan Berdasarkan Scree Plot  

Scree plot merupakan suatu plot dari eigenvalue sebagai fungsi 

banyaknya faktor, dalam upaya untuk ekstraksi. Bentuk scree plot dipergunakan 

untuk menentukan banyaknya faktor. Scree plot seperti garis yang patah-patah. 

Bukti hasil eksperimen menunjukkan bahwa titik pada tempat di mana the scree 

mulai terjadi, menunjukkan banyaknya faktor yang benar. Tepatnya pada saat 

scree mulai merata. Kenyataan menunjukkan bahwa penentuan banyaknya faktor 

dengan scree plot akan mencapai satu atau lebih banyak daripada penentuan 

eigenvalues. 

4) Penentuan Didasarkan pada Persentase Varian  

Di dalam pendekatan ini, banyaknya faktor yang diekstraksi oleh faktor 

mencapai suatu level tertentu yang memuaskan. Hal ini sangat tergantung pada 

masalahnya. Akan tetapi, sebagai pedoman/petunjuk yang disarankan bahwa 

ekstraksi faktor dihentikan kalau kumulatif persentase varian sudah mencapai 

paling sedikit 60% atau 75% dari seluruh varian variabel asli.  

5) Penentuan Berdasarkan Split-Half Reliability  

Sampel dibagi menjadi dua, analisis faktor dilakukan pada masing-

masing bagian sampel tersebut. Hanya faktor dengan faktor loading yang sesuai 

pada kedua sub-sampel yang dipertahankan, maksudnya faktor-faktor yang 

dipertahankan memang mempunyai faktor loading yang tinggi pada masing-

masing bagian sampel.  

6) Penentuan Berdasarkan Uji Signifikan  



 

Dimungkinkan untuk menentukan signifikansi statistik untuk eigenvalues 

yang terpisah dan pertahankan faktor-faktor yang memang berdasarkan uji 

statistik eigenvalue terbukti signifikan pada α = 5% atau 1%. Penentuan 

banyaknya faktor dengan cara ini ada kelemahannya, khususnya dengan ukuran 

sampel yang besar, katakan di atas 200 responden, banyak faktor yang 

menunjukkan hasil yang signifikan, walaupun dari pandangan praktis, banyak 

faktor mempunyai sumbangan terhadap seluruh varian hanya kecil.  

f. Melakukan Rotasi Faktor 

Rotasi faktor bertujuan untuk menyederhanakan struktur faktor, sehingga 

mudah untuk diinterpretasikan. Rotasi faktor digunakan jika metode ekstraksi 

faktor belum menghasilkan komponen faktor utama yang jelas. Ada dua metode 

rotasi yang berbeda yaitu orthogonal and oblique rotation. Rotasi disebut: 

orthogonal rotation kalau sumbu dipertahankan tegak lurus sesamanya (bersudut 

90 derajat). Metode rotasi yang banyak dipergunakan ialah varimax procedure. 

Prosedur ini merupakan metode orthogonal yang berusaha meminimumkan 

banyaknya variabel dengan muatan tinggi (high loading) pada satu faktor, 

dengan demikian memudahkan pembuatan interpretasi mengenai faktor. Rotasi 

orthogonal menghasilkan factor-faktor yang tidak berkorelasi satu sama lain 

(uncorrelated each other). Sebaliknya rotasi dikatakan: oblique rotation kalau 

sumbu tidak dipertahankan harus tegak lurus sesamanya (bersudut 90°) dan 

factor-faktor tidak berkorelasi. Oblique rotation harus digunakan jika faktor 

dalam populasi berkorelasi sangat kuat.  

g. Interpretasi Faktor 

Interpretasi dipermudah dengan mengenali/mengidentifikasi variabel 

yang muatannya (loading) besar pada faktor yang sama. Faktor tersebut 

kemudian bisa diinterpretasikan, dinyatakan dalam variabel yang mempunyai 

high loading padanya. Manfaat lainnya di dalam membantu interpretasi ialah 

melalui plot variabel, dengan menggunakan factor loading sebagai koordinat. 

Factor loading adalah korelasi sederhana antara variabel dengan faktor. Variabel 



 

pada ujung atau akhir suatu sumbu ialah variabel yang mempunyai high loading 

hanya pada faktor tertentu. Sedangkan variabel yang dekat dengan titik asal 

(perpotongan sumbu) mempunyai muatan rendah (low loading). 

Variabel yang tidak dekat dengan sumbu salah satu faktor berarti 

berkorelasi dengan kedua faktor tersebut. Kalau suatu faktor tidak bisa dengan 

jelas dinyatakan dalam variabel aslinya, seharusnya diberi label sebagai faktor 

tidak terdefenisikan atau faktor umum (undefined or a general factor). Variabel-

variabel yang berkorelasi kuat (nilai factor loading yang besar) dengan faktor 

tertentu akan memberikan inspirasi nama faktor yang bersangkutan. 

h. Ragam/Variasi Data 

Ragam atau variasi data dapat dilihat dari koefisien determinasi (R2). 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model menerangkan variabel dependen/terikat.  Nilai koefisien determinasi yaitu 

antara nol dan satu.44 Dalam penelitian ini, digunakan software LISREL 8.80 

untuk mendapatkan hasil uji kelayakan model dan nilai koefisien determinasi. 

Sedangkan software SPSS 17 hanya digunakan untuk mengelompokkan variabel 

menjadi faktor yang jumlahnya lebih kecil sehingga dapat lebih spesifik. 

  

                                                           
44 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS  (Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 2011), 105-106. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Analisis faktor dapat digunakan untuk menguji validitas suatu rangkaian 

kuesioner. Nilai KMO yang lebih dari 0.5 menandakan bahwa instrument 

valid/sah.  

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Hasil Uji KMO 

Dari hasil di atas menunjukkan nilai KMO sebesar 0.846, hal ini membuktikan 

bahwa instrumen valid karena nilai KMO lebih besar dari 0.50 (0.846 > 0.50).  

Selain keseluruhan dari rangkaian kuesioner. Dapat dilihat juga validitas 

masing-masing butir pertanyaan dari hasil anti image correlation (Lampiran 7). 

Tanda (a) menunjukkan bahwa butir pertanyaan valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Analysis 

KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .846 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 738.529 

df 105 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 

 

 
 



 

 

Gambar 4.2. Anti Image Matrices 

Korelasi anti image tersebut menghasilkan korelasi yang cukup tinggi untuk 

masing-masing item, yaitu 0.761 (P1), 0.872 (P2), 0.824 (P3), 0.826 (P4), 0.886 

(P5), 0.866 (P6), 0.896 (P7), 0.829 (P8), 0.796 (P9), 0.830 (P10), 0.885 (P11), 

0.927 (P12), 0.827 (P13), 0.830 (P14), 0.869 (P15). Nilai korelasi yang semakin 

mendekati nilai 1 berarti bahwa hubungan keterikatan semakin sempurna. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa 15 butir pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur konstruk kepuasan intrinsik memenuhi kriteria sebagai pembentuk 

konstruk. 

Uji reliabilitas menunjukkan keandalan instrumen penelitian. Pengukuran 

reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Jika nilai α ≥ 0.6, maka instrumen 

penelitian (kuesioner) dinyatakan reliabel. 

Tabel 4.1 Uji Realibilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.868 15 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0.868. Nilai ini lebih besar dari 0.6. Sehingga dapat disimpulkan hasil 

pengukuran variabel-variabel tersebut reliabel untuk digunakan pada analisis 

selanjutnya yaitu analisis faktor. 

 

B. Analisis Faktor Konfirmatori 

1. Uji Kesesuaian Model 



 

Tujuan pengujian adalah untuk menguji apakah model secara keseluruhan 

dapat dikatakan fit dengan data sampel yang ada dan untuk mengetahui seberapa 

tepat variabel-variabel yang diamati dapat menjelaskan variabel laten yang ada.  

Dalam Wijanto45, nilai GFI, AGFI, NFI, RFI, IFI, CFI akan berkisar 

diantara 0 (poor fit) sampai 1 (perfect fit). Nilai ≥ 0.90 merupakan good fit 

(kecocokan yang baik), sedangkan nilai diantara 0.80 dan 0.90 sering disebut 

sebagai marginal fit. Untuk kriteria goodness of fit lainnya yaitu chi square, 

peneliti berusaha memperoleh nilai chi square yang rendah yang menghasilkan 

significance level lebih besar atau sama dengan 0.05 (p ≥0.05). 

Nilai RMSEA ≤ 0.05 menandakan close fit, sedangkan 0.05 ≤ RMSEA ≤ 

0.08 menunjukkan good fit. McCallum (1996) dalam Wijanto (2008)46 

mengelaborasi lebih jauh dengan menambahkan nilai RMSEA antara 0.08 

sampai 0.10 menunjukkan marginal fit serta nilai RMSEA > 0.10 menunjukkan 

poor fit. RMR ≤ 0.05 adalah good fit. CN > 200 adalah good fit menunjukkan 

bahwa sampel cukup untuk mengestimasi model. Hasil uji kesesuaian dari 

keseluruhan model dengan bantuan software LISREL 8.80 dapat dilihat pada 

Lampiran 4 dan dirangkum dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.2. Uji Kesesuaian Model 

Parameter GOF Hasil Estimasi Keterangan 

Chi Square (χ2)  151.4 (P=0.00) Kurang baik 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

0.073 Baik/Good Fit 

Normed Fit Index (NFI) 0.90 Baik/Good Fit 

Comparative Fit Index (CFI) 0.95 Baik/Good Fit 

Incremental Fit Index (IFI) 0.95 Baik/Good Fit 

Relative Fit Index (RFI) 0.88 Marginal Fit 

                                                           
45 Setyo Hari Wijanto,  Structural Equation Modelling dengan Lisrel 8.8 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2008), 49. 
46 Ibid., 51. 



 

Critical N (CN) 100.29 Kurang baik 

Root Mean Square Residual (RMR) 0.023 Baik/Good Fit 

Goodness of Fit Index (GFI) 0.87 Marginal Fit 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.82 Marginal Fit 

Model yang memenuhi kriteria Goodness of Fit merupakan model yang 

baik bagi data. Secara prinsip, semakin banyak kriteria ukuran yang terpenuhi 

oleh model maka model tersebut cocok untuk data atau sampel.  

 

2. Path Diagram Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Path Diagram Model 

 

Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa konstruk yang diguakan 

untuk membentuk sebuah model penelitian pada proses analisis faktor 



 

konfirmatori sudah memenuhi kriteria goodness of fit yang telah ditetapkan. Nilai 

probability pengujian goodness of fit menunjukkan nilai 0.00008 (<0.05) dan 

RMSEA 0.073 (<0.08). Berdasarkan tampilan gambar juga dapat dilihat hasil 

tiap-tiap indikator dari masing-masing variabel laten sudah memenuhi syarat 

yaitu loading factor di atas 0.50 sehingga dapat diterima. Nilai loading factor 

masing-masing, pada dimensi berwujud/tangible (0.86), keandalan/reliability 

(0.83), ketanggapan/responsiveness (0.71), kepercayaan/ assurance (0.92), 

perhatian/ emphaty (0.71). Dari gambar juga tidak terdapat jalur atau nilai yang 

berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan orang tua/ wali murid 

di MIT Al Madinah Balong Ponorogo. Sehingga dapat dilakukan analisis 

selanjutnya tentang dimensi kepuasan yang menjadi perhatian utama dan 

pengelompokan faktor pada dimensi kepuasan tersebut. 

 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dapat menjelaskan variasi/ragam dari variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah 

beberapa indikator dari 5 dimensi yang membentuk variabel laten eksogen 

dimensi tersebut. Sedangkan variabel terikatnya adalah variabel laten endogen 

yaitu kepuasan.  

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Lampiran 6 dan dapat 

dirangkum sebagai berikut. 

Tabel 4.3. Koefisien Determinasi Variabel Laten Eksogen 

Variabel Bebas Laten Eksogen Koefisien Determinasi (R2) 

TANGIBLE/BERWUJUD 0.74 

RELIABILITY/KEANDALAN 0.70 

RESPONSIVE/KETANGGAPAN 0.50 

ASSURANCE/KEPERCAYAAN 0.85 



 

EMPHATY/PERHATIAN/KEPEDULIAN 0.51 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ragam/variasi yang dapat dijelaskan 

dari variabel tangible/berwujud bagi terciptanya kepuasaan orang tua peserta 

didik terhadap kualitas layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong Ponorogo 

adalah sebesar 74%. Variasi yang dapat dijelaskan dari variabel 

responsive/ketanggapan bagi terciptanya kepuasaan orang tua peserta didik 

terhadap kualitas layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong Ponorogo 

adalah sebesar 70%. Variasi yang dapat dijelaskan dari variabel 

reliability/keandalan bagi terciptanya kepuasaan orang tua peserta didik terhadap 

kualitas layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong Ponorogo adalah sebesar 

50%. Variasi yang dapat dijelaskan dari variabel assurance/kepercayaan bagi 

terciptanya kepuasaan orang tua peserta didik terhadap kualitas layanan 

pendidikan di MIT Al Madinah Balong Ponorogo adalah sebesar 85%. Variasi 

yang dapat dijelaskan dari variabel emphaty/perhatian/kepedulian bagi 

terciptanya kepuasaan orang tua peserta didik terhadap kualitas layanan 

pendidikan di MIT Al Madinah Balong Ponorogo adalah sebesar 51%. 

 

C. Analisis Faktor 

1. Bartlett's Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Analysis 
 

KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .846 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 738.529 

df 105 

Sig. .000 

a. Based on correlations 

 

 

 
 



 

Gambar 4.4. Hasil Uji Bartlett 

 

Dengan α sebesar 5% dan derajat kebebasan sebesar 105, diperoleh nilai 

𝜒𝑜𝑏𝑠
2  = 738.529 dan pada tabel chi-square diperoleh nilai 𝜒0.95(105)

2 = 129.918 

(Lampiran 9), berarti 𝜒𝑜𝑏𝑠
2 >  𝜒(𝑝+1)(𝑝−2)

2
;𝑎

2  maka H0 ditolak. Hal ini membuktikan 

bahwa analisis multivariat layak untuk digunakan terutama metode analisis 

komponen utama dan analisis faktor.  

Selain membandingkan nilai hitung dan nilai observasi. Dapat digunakan 

juga nilai signifikansi Bartlett's Test of Sphericity. Jika nilai signifikansi 

Bartlett's Test of Sphericity ini kurang dari level signifikansi (𝛼) yang digunakan, 

maka dapat diartikan bahwa analisis faktor tepat digunakan. 

 

2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy  

Langkah yang dilakukan setelah setiap variabel awal diperoleh yaitu 

pengujian kecukupan sampel melalui indeks Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Indeks 

ini digunakan untuk meneliti ketepatan penggunaan analisis faktor. Apabila nilai 

KMO antara 0,5 sampai 1, maka dapat diartikan bahwa analisis faktor tepat 

digunakan. Dari output SPSS 17 pada gambar 4.1. Hasil Uji KMO diperoleh nilai 

KMO sebesar 0,846 dan nilai signifikansi Bartlett's Test of Sphericity adalah 

0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis faktor tepat digunakan untuk 

menyederhanakan kumpulan 15 butir pertanyaan tersebut.  

 

3.  Pembentukan Faktor 

  Setelah variabel ditentukan dan dipilih serta perhitungan korelasinya telah 

memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis, langkah selanjutnya adalah 

membentuk faktor untuk menemukan struktur yang mendasari hubungan antar 

variabel awal tersebut. Metode yang digunakan dalam pembentukan faktor 

adalah metode analisis principal component. Dua langkah utama dalam 



 

pembentukan faktor adalah penentuan jumlah faktor dan rotasi faktor-faktor yang 

terbentuk. Jumlah faktor yang akan dibentuk ditentukan dengan melakukan 

kombinasi beberapa kriteria untuk mendapatkan jumlah faktor yang paling sesuai 

dengan data penelitian.  

Kriteria pertama yang digunakan adalah nilai eigen. Faktor yang 

mempunyai nilai eigen lebih dari 1 akan dipertahankan dan faktor yang 

mempunyai nilai eigen kurang dari 1 tidak akan diikutsertakan dalam model. 

Dari tabel total variance explained (Lampiran 7) diperoleh nilai eigen yang lebih 

besar dari 1 pada 1 faktor. Dengan kriteria ini diperoleh jumlah faktor yang 

digunakan adalah 1 faktor. Kriteria kedua adalah penentuan berdasarkan nilai 

persentase variansi total yang dapat dijelaskan oleh banyaknya faktor yang akan 

dibentuk. Dari tabel yang sama dapat dilakukan interpretasi yang berkaitan 

dengan variansi total kumulatif sampel. Dengan mengekstraksi variabel-variabel 

awal menjadi 1 faktor ternyata belum dihasilkan variansi total kumulatif yang 

besar yaitu 36,707%, artinya dari 1 faktor yang terbentuk belum dapat mewakili 

15 butir pertanyaan tentang kepuasan konsumen. Sehingga dilanjutkan pada 

penentuan kriteria ketiga adalah penentuan berdasarkan scree plot. Scree plot 

merupakan suatu plot nilai eigen terhadap jumlah faktor yang diekstraksi. Titik 

pada tempat di mana scree mulai terjadi menunjukan banyaknya faktor yang 

tepat. Titik ini terjadi ketika scree mulai terlihat mendatar. Pada gambar scree 

plot (Lampiran 7) diketahui bahwa scree plot mulai mendatar pada ekstraksi 

variabel-variabel awal menjadi 2 faktor, sehingga digunakan 2 faktor dalam 

penentuan menggunakan scree plot. Kriteria keempat penentuan apriori 

berdasarkan pengalaman sebelumnya, peneliti sudah tahu berapa banyaknya 

faktor sebenarnya, dengan menyebutkan suatu angka, misalnya 2, 3 atau 4 faktor 

yang harus disarikan dari variabel atau data asli. Upaya untuk menyarikan 

berhenti, setelah banyaknya faktor yang diharapkan sudah didapat. Setelah 

mempertimbangkan dengan beberapa dasar teori, peneliti menentukan dari 5 

dimensi kepuasan akan dikelompokkan menjadi 2 faktor. Dari kombinasi 



 

keempat kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstraksi faktor yang paling 

tepat adalah 2 faktor. 

 

4. Komunalitas 

Komunalitas pada dasarnya adalah jumlah variansi/ragam dari suatu 

variabel yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. Pada tabel Communalities 

(Lampiran 7) dapat dilihat hasil ragam dari masing-masing peubah adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

Tabel 4.4. Communalities 

Communalities 

 Raw Rescaled 

 Initial Extraction Initial Extraction 

P1 .232 .078 1.000 .338 

P2 .222 .087 1.000 .390 

P3 .251 .068 1.000 .270 

P4 .264 .113 1.000 .427 

P5 .231 .107 1.000 .463 

P6 .278 .116 1.000 .416 

P7 .468 .281 1.000 .599 

P8 .280 .172 1.000 .617 

P9 .251 .149 1.000 .592 

P10 .275 .123 1.000 .447 

P11 .219 .088 1.000 .402 

P12 .295 .138 1.000 .468 

P13 .289 .177 1.000 .612 



 

P14 .296 .170 1.000 .573 

P15 .286 .174 1.000 .609 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Faktor yang terbentuk dapat menjelaskan ragam dari butir pernyataan 1 

sebesar 0.338 atau 33.8%, butir pertanyaan 2 sebesar 39%, butir pertanyaan 3 

sebesar 27%, butir pernyataan 4 sebesar 42.7%, butir pertanyaan 4 sebesar 

46.3%, butir pertanyaan 5 sebesar 46.3%, butir pernyataan 6 sebesar 41.6%, butir 

pertanyaan 7 sebesar 41.6%, butir pertanyaan 7 sebesar 59.9%, butir pernyataan 

8 sebesar 61.7%, butir pertanyaan 9 sebesar 59.2%, butir pertanyaan 10 sebesar 

44.7%, butir pernyataan 11 sebesar 40.2%, butir pertanyaan 12 sebesar 46.8%, 

butir pertanyaan 13 sebesar 61.2%, butir pernyataan 14 sebesar 57.3%, butir 

pertanyaan 15 sebesar 60.9%. 

 

 

5. Component matrix 

Setelah diketahui bahwa 2 faktor adalah jumlah yang paling optimal, 

maka tabel component matriks menunjukkan distribusi 15 variabel tersebut pada 

dua faktor yang terbentuk sedangkan angka-angka yang ada pada tabel tersebut 

adalah factor loadings, yang menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel 

dengan faktor 1 dan faktor 2. Proses penentuan variabel mana akan dimasukan ke 

faktor yang mana, dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi 

setiap baris. Pada tabel component matrix (Lampiran 7) diperoleh hasil yang 

belum cukup jelas untuk menginterpretasikan hasil analisis faktor. 

Tabel 4.5. Component Matrix 

Component Matrixa 

 Raw Rescaled 

 Component Component 

 1 2 1 2 



 

P1 .173 .220 .359 .457 

P2 .257 .143 .546 .304 

P3 .154 .210 .307 .419 

P4 .308 .134 .599 .261 

P5 .273 .180 .569 .374 

P6 .263 .217 .498 .411 

P7 .381 -.368 .557 -.538 

P8 .396 -.124 .749 -.235 

P9 .360 -.138 .719 -.275 

P10 .289 .198 .551 .379 

P11 .261 .141 .558 .301 

P12 .344 .140 .633 .259 

P13 .395 -.143 .735 -.266 

P14 .404 -.078 .744 -.143 

P15 .373 -.187 .697 -.350 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

Oleh karena itu, digunakan hasil rotasi Component Matrix untuk 

membaca hasil analisis faktor. 

 

6. Rotasi Component Matrix 

Proses perotasian pada hasil penelitian ini bertujuan adalah untuk 

mendapatkan faktor-faktor dengan factor loading yang cukup jelas untuk 

interpretasi. Komponen matriks rotasi (rotated component matrix) adalah matriks 

korelasi yang memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata 

dibandingkan component matrix. Berikut tabel hasil rangkuman nilai factor 

loading yang selengkapnya dapat dilihat dalam tabel rotated component matrix 

(Lampiran 7).  

Tabel 4.6. Nilai Loading Factor 



 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Faktor 1 -0.001 0.241 -0.018 0.308 0.215 0.136 0.770 0.734 

Faktor 2 0.581 0.577 0.519 0.576 0.646 0.631 -0.078 0.279 

 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Faktor 1 0.735 0.198 0.251 0.337 0.742 0.672 0.765 

Faktor 2 0.229 0.639 0.582 0.595 0.247 0.348 0.157 

 

Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa nilai-nilai faktor loading antara 

suatu variabel dengan beberapa faktor telah cukup dapat dibedakan berdasarkan 

kriteria dimensi yang ada dan siap dilakukan interpretasi. Seluruh variabel telah 

mempunyai factor loading yang tinggi pada salah satu faktor dan mempunyai 

factor loading yang cukup kecil untuk faktor-faktor yang lainnya. 

 

7. Interpretasi Hasil Analisis Faktor  

Langkah selanjutnya adalah penentuan signifikansi nilai factor loading 

untuk menentukan pengelompokan variabel ke dalam faktor yang sesuai. 

Menurut para ahli dalam bidang multivariat, nilai factor loading sebesar 0,55 

telah dianggap signifikan untuk ukuran sampel 100 responden pada level 

signifikansi 𝛼 = 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dalam interpretasi seluruh factor 

loading akan dianggap signifikan jika nilainya 0,55 atau lebih. Berikut ini adalah 

pengelompokan variabel-variabel awal ke dalam 2 faktor yang telah terbentuk.  

 

Tabel 4.7. Rotated Component Matrix 

Rotated Component Matrixa 

 Raw Rescaled 

 Component Component 

 1 2 1 2 

P1 .000 .280 -.001 .581 

P2 .113 .272 .241 .577 



 

P3 -.009 .260 -.018 .519 

P4 .158 .296 .308 .576 

P5 .103 .310 .215 .646 

P6 .072 .333 .136 .631 

P7 .527 -.053 .770 -.078 

P8 .388 .148 .734 .279 

P9 .368 .115 .735 .229 

P10 .104 .335 .198 .639 

P11 .118 .273 .251 .582 

P12 .183 .323 .337 .595 

P13 .399 .133 .742 .247 

P14 .366 .189 .672 .348 

P15 .409 .084 .765 .157 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Berdasakan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator variabel 

pada pernyataan kuesioner nomor 7-9 dan 13-14 mempunyai nilai factor loading 

tertinggi pada faktor 1. Menurut pedoman di atas, nilai telah dianggap signifikan 

karena lebih besar dari 0,55. Sedangkan nilai factor loading dengan faktor 2 

sangat kecil, sehingga variabel ini dimasukan dalam faktor 1. P7-P9 adalah 

indikator dari dimensi variabel responsive (ketanggapan) dan P13-P15 adalah 

indikator dari dimensi variabel emphaty (empati/perhatian). Indikator variabel 

pada pertanyaan kuesioner nomor 1-6 mempunyai nilai factor loading tertinggi 

pada faktor 2. Sedangkan nilai factor loading dengan faktor 2 sangat kecil, 

sehingga variabel ini dimasukan dalam faktor 1. Menurut pedoman di atas, nilai 

telah dianggap signifikan karena lebih besar dari 0.55, kecuali P3. Nilai tersebut 

tidak signifikan karena lebih kecil dari 0.55. Sehingga variabel ini tidak 

diikutsertakan dalam pengelompokan variabel ke dalam faktor yang terbentuk. 



 

Demikian juga pada penentuan variabel-variabel yang lain. Berikut ini adalah 

tabel hasil pengelompokan variabel ke dalam faktor. 

Tabel 4.8. Hasil Pengelompokan Variabel ke dalam Faktor 

Faktor Dimensi 

Faktor 1 Responsive dan Emphaty 

Faktor 2 Tangibles, Reliability, Assurance 

 

8. Path Diagram Model Pengelompokan Faktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Path Diagram Model Pengelompokan Faktor 

Berdasarkan tampilan gambar dapat dilihat hasil tiap-tiap indikator dari 

masing-masing variabel laten sudah memenuhi syarat yaitu loading factor di atas 

0.50 sehingga dapat diterima. Nilai loading factor masing-masing, pada dimensi 

berwujud/tangible (0.92) pada faktor 2, keandalan/reliability (0.88) pada faktor 2, 

ketanggapan/responsiveness (0.87) pada faktor 1, kepercayaan/ assurance (0.96) 

pada faktor 2, perhatian/ emphaty (0.86) pada faktor 1. Karena model fit dan nilai 



 

loading factor > 0.50 maka model ini tidak memerlukan perbaikan/modifikasi 

lebih lanjut. 

  



 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Kualitas Layanan Pendidikan Terhadap Kepuasan Orang Tua 

Sebelum dilakukan analisis faktor kepuasan orang tua terhadap kualitas 

layanan pendidikan. Terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

kuesioner serta uji kesesuaian model agar dapat dilakukan analisis selanjutnya. 

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner menunjukkan bahwa instrumen penelitian 

dapat dikatakan valid dan reliabel sehingga kuesioner dapat digunakan untuk 

penelitian. Sedangkan hasil uji keseuaian model menunjukkan bahwa 

kebanyakan kriteria sudah terpenuhi. Berarti model yang digunakan sudah sesuai 

atau baik/fit. Dari gambar hasil path diagram model juga tidak terdapat garis 

jalur atau nilai yang berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

layanan pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

orang tua/ wali murid di MIT Al Madinah Balong Ponorogo. Sehingga dapat 

dilakukan analisis selanjutnya tentang dimensi kepuasan yang menjadi perhatian 

utama dan pengelompokan faktor pada dimensi kepuasan tersebut. 

 

B. Dimensi Kepuasan yang Menjadi Perhatian Utama 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa hasil pengelompokan dari hasil 

analisis faktor konfirmatori (CFA) menggunakan LISREL memiliki 

kecenderungan pola yang sama dengan analisis faktor dengan SPSS 17. Variabel 

yang memiliki peranan sangat besar (kontribusi > 60%) cenderung mengelompok 

pada satu faktor dan yang memiliki peranan di bawahnya mengelompok pada 

faktor lainnya. Kontribusi yang besar dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel tersebut menjadi perhatian yang besar pula dari orang tua. Hal ini 

menandakan bahwa pihak sekolah harus memberikan perhatian yang besar pula 

terhadap variabel tersebut. Kontribusi variabel yang besar bisa jadi menunjukkan 

para orang tua memberikan penilaian yang kurang terhadap variabel tersebut. 



 

Beberapa variabel yang dimaksud adalah dimensi berwujud/tangible, 

reliability/keandalan dan assurance/kepercayaan. Ketiga dimensi ini masuk ke 

dalam kelompok faktor hasil kinerja. Informasi ini menunjukkan bahwa faktor 

hasil kinerja instansi seperti hal-hal yang mampu menumbuhkan kepercayaan 

(assurance), keberadaan gedung sekolah yang baik, nyaman untuk belajar, 

memiliki fasilitas belajar yang lengkap dengan didukung para staf sekolah yang 

berpenampilan meyakinkan (tangible), serta kemampuan para staf sekolah 

memberikan layanan pendidikan sebagaimana yang sudah dijanjikan secara 

akurat (reliability) masih menjadi perhatian yang utama bagi para orang tua 

peserta didik. 

 

C. Pengelompokan Faktor Kepuasan 

Setelah terbentuk faktor yang masing-masing beranggotakan variabel-

variabel yang diteliti, maka diperoleh pengelompokan faktor dengan anggotanya. 

1. Faktor 1 

 Anggota faktor ini adalah dimensi ketanggapan dan empati. Ketanggapan 

dan rasa empati/perhatian/peduli berasal dari faktor emosional. Faktor emosional 

biasanya terjadi karena lingkungan sosial di sekitarnya.47 Dengan melakukan 

generalisasi dari kedua dimensi tersebut, faktor 1 selanjutnya dinamakan sebagai 

faktor emosional. 

 Emosional adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan 

biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.48 Emosi 

berasal dari bahasa latin yaitu emovere, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata 

ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak, merupakan hal mutlak dalam 

emosi. Menurut Irawan, faktor emosional adalah faktor penting yang 

                                                           
47 Anonimous, “Emotional Factor”, https://marketing.co.id/e-factor/ , 8September  2011, diakses 

tanggal 12 Mei 2019. 
48 Daniel Goleman, Emotional Intelligence (Terjemahan), Kecerdasan Emosional (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2000), 411. 

https://marketing.co.id/e-factor/


 

mempengaruhi kepuasan pelanggan.49 Menurut Hou, menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa emosi positif memainkan peran dominasi dalam 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan emosi negative akan mengurangi 

kepuasan pelanggan.50 

2. Faktor 2 

Anggota faktor ini adalah dimensi berwujud, keandalan dan kepercayaan. 

Ketiga dimensi ini tidak terlepas dari hasil kinerja instansi sekolah. Menurut 

Mangkunegara, kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara berwujud 

(kuantitas) dan tidak berwujud (kualitas). Hal ini dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.51 Dengan melakukan generalisasi dari ketiga dimensi tersebut, faktor 

2 selanjutnya dinamakan sebagai faktor kinerja instansi.  

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok oramg untuk 

melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung 

jawabnya masing-masing dengan hasil seperti yang diharapkan dalam 

pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak 

bertentangan dengan moral atau etika. Menurut Stolovitch and Keeps, Kinerja 

merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan 

pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.52 Kinerja adalah 

suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan 

tertentu. Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk 

mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan 

                                                           
49 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 83. 
50 Hou, Min dan Zuohau Hu, Patronage only for Happiness? An Analysis on Coexistence of Multiple 

ConsumptionEmotions, (Bussiness and Management Research, 2013), 116. 
51 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), 18. 
52 Harold D. Stolovitch and Erica J. Keeps, Handbook of Human Performance Technology A 

Comprehensive Guide for Analysis and solving Performance Problems in Organizations  (San 

Fransisco: Jersey-Bass Publisher, 1992), 34. 



 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.53 Kinerja merujuk pada tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai dengan baik.54 

 

 

  

                                                           
53 Paul Hersey and Ken Blanchard, Manajemen Perilaku Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 1992), 179. 
54 James H. Donelly, Jjames L. Gibson and John M. Ivanevich, Organisasi: Perilaku, Struktur dan 

Proses Alih Bhasa: Nunuk Adriani, (Jakarta: Erlangga, 1994), 77. 



 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dimensi kepuasan yang menjadi perhatian utama orang tua peserta didik 

terhadap kualitas layanan pendidikan di MIT Al Madinah Balong Ponorogo 

adalah: 

1. Dimensi tangible/berwujud 

Dimensi ini meliputi keberadaan gedung sekolah yang baik, nyaman 

untuk belajar, memiliki fasilitas belajar yang lengkap dan didukung para 

staf sekolah yang berpenampilan meyakinkan. 

2. Dimensi reliability/keandalan 

Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan para staf sekolah 

memberikan layanan pendidikan sebagaimana yang sudah dijanjikan 

secara akurat. 

3. Dimensi assurance/kepercayaan 

Dimensi ini meliputi sikap profesionalisme para staf sekolah, komitmen 

dan motivasi kerja, keterberdayaan, hormat dan sikap santun para staf 

serta dukungan pimpinan sekolah tentang pentingnya layanan yang 

berkualitas yang mampu menumbuhkan kepercayaan kepada orang 

tua/wali murid. 

Secara spesifik, penelitian ini mengungkapkan bahwa para orang tua 

peserta didik menginginkan pihak sekolah lebih meningkatkan sarana prasarana 

yang sesuai kebutuhan siswa, memberikan layanan pendidikan sesuai yang telah 

dijanjikan serta pentingnya layanan berkualitas yang mampu menumbuhkan 

kepercayaan. 

Penelitian ini berhasil mengelompokkan kepuasan orang tua peserta didik 

terhadap kualitas layanan pendidikan yang mencakup 5 dimensi: tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty menjadi 2 faktor kepuasan di 



 

MIT Al Madinah Balong Ponorogo. Faktor-faktor yang menentukan kepuasan 

orang tua peserta didik terhadap kualitas layanan pendidikan di MIT Al Madinah 

Balong Ponorogo adalah faktor 1 meliputi responsiveness /ketanggapan dan 

emphaty/empati atau rasa peduli/perhatian, serta faktor 2 yakni dimensi tangible 

(berwujud/fisik), reliability/keandalan dan assurance/kepercayaan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Pihak sekolah meningkatkan layanan terutama terkait dengan sarana 

prasarana yang memadai seperti ruang kelas yang baik, tempat bermain, dan 

layanan pendidikan sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan serta layanan 

yang berkualitas yang mampu menumbuhkan kepercayaan kepada orang tua 

peserta didik. 

2. Penelitian ini baru membahas terkait salah satu faktor kepuasan yakni 

terkalit kualitas layanan, untuk itu bagi peneliti lain diharapkan melakukan 

penelitian lebih lanjut guna mengungkap faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi dan menyebabkan kepuasan orang tua siswa MIT Al 

Madinah Balong Ponorogo baik secara kuantitatif dan kualitatif. 
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