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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pengambilan Keputusan Memilih Seko-

lah 

Pengambilan keputusan merupakan aktivitas 

yang disadari dilakukan manusia setiap hari. Namun 

berapa kali dalam sehari mengambil keputusan, orang 

mungkin tidak menyadarinya. Dalam kehidupan 

sehari-hari manusia dihadapkan pada berbagai pilihan 

hidup. Manusia harus memilih satu di antara pilihan 

tersebut yang dianggap paling baik. Proses dalam 

menentukan pilihan yang dianggap paling baik 

dinamakan pengambilan keputusan. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Suryadi (2002) yang menga-

takan pengambilan keputusan merupakan suatu 

bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan 

yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui 

mekanisme tertentu, dengan harapan akan mengha-

silkan sebuah keputusan terbaik. Kata keputusan 

(decision) sendiri dapat diartikan sebagai pilihan 

(choice), yaitu pilihan dari dua atau lebih suatu 

kemungkinan. Pengambilan keputusan hampir bukan 

merupakan suatu pilihan antara yang benar dan yang 

salah tetapi justru antara yang “hampir benar” dan 

yang “mungkin salah”.  
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Sepanjang hidupnya manusia selalu dihadapkan 

pada pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif dalam 

pengambilan keputusan. Pilihan-pilihan tersebut 

biasanya berkaitan dengan pilihan dalam penyelesaian 

masalah, upaya menutup terjadinya kesenjangan 

antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. 

Matlin (1998) dalam Sudrajat (2011) menyatakan 

bahwa situasi pengambilan keputusan yang dihadapi 

seseorang akan mempengaruhi keberhasilan suatu 

pengambilan keputusan. Setelah seseorang berada 

pada situasi pengambilan keputusan maka selanjut-

nya dia akan melakukan tindakan untuk memper-

timbangkan, menganalisis, melakukan prediksi, dan 

menjatuhkan pilihan terhadap pilihan-pilihan yang 

ada. Reaksi dalam tahap ini, individu yang satu 

dengan yang lain berbeda-beda sesuai dengan kondisi 

masing-masing individu. Ada individu yang bisa segera 

menentukan sikap terhadap pertimbangan yang telah 

dilakukan, namun ada juga individu lain yang meng-

alami kesulitan untuk menentukan sikap. Dalam 

praktiknya terdapat beberapa faktor yang mempenga-

ruhi proses pengambilan keputusan.  

Arroba (1998) dalam Sudrajat (2011) menyebut-

kan lima faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan, yaitu:  

(1) informasi yang diketahui perihal permasalahan 
yang dihadapi, (2) tingkat pendidikan, (3) per-

sonality, (4) coping, dalam hal ini dapat berupa 
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pengalaman hidup yang terkait dengan perma-
salahan (proses adaptasi), dan (5) culture.  

 

Hasan (2004) mengemukakan bahwa pengam-

bilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan 

alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara 

sistematik untuk ditindak-lanjuti (digunakan) sebagai 

suatu cara menyelesaikan masalah. Menurut Mowen 

(2002) pengambilan keputusan adalah proses yang 

dilalui individu dalam mengenali masalah, mencari 

solusi, mengevaluasi alternatif dan memilih diantara 

pilihan-pilihan. Rakhmat (2001) menyebutkan tanda-

tanda pengambilan keputusan sebagai berikut:  

(1) keputusan merupakan hasil berpikir, hasil 
usaha intelektual, 2) keputusan selalu melibatkan 

pilihan dari berbagai alternatif, 3) keputusan selalu 

melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksana-

anya boleh ditangguhkan atau dilupakan.  

 

Dalam pengambilan keputusan faktor personal 

sangat menentukan apa yang akan diputuskan, antara 

lain kognitif, motif dan sikap. Ketiga hal tersebut pada 

kenyataannya berlangsung sekaligus.  

Hasan (2004) mengatakan bahwa proses peng-

ambilan keputusan terdiri dari 6 tahap, yaitu:  

(1) Merumuskan atau mengidentifikasi masalah yang 

merupakan suatu usaha untuk menemukan per-

masalahan yang sebenarnya, (2) Mengumpulkan 
informasi yang relevan, merupakan pencarian 

faktor-faktor yang mungkin terjadi sehingga dapat 

diketahui penyebab timbulnya masalah, (3) Mencari 

alternatif tindakan, merupakan pencarian kemung-

kinan yang dapat ditempuh berdasarkan data dan 

permasalahan yang ada, (4) Analisis altematif, 
merupakan penganalisisan setiap altematif menurut 
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kriteria tertentu yang sifatnya kualitatif atau kuan-

titatif, (5) Memilih altematif terbaik, memilih alter-

natif terbaik yang dilakukan atas kriteria dan skala 
prioritas tertentu, dan (6) Melaksanakan keputusan 

dan evaluasi hasil, Merupakan tahap melaksanakan 

atau mengambil tindakan. Umumnya tindakan ini 

dituangkan pada rencana tindakan. Evaluasi hasil 

memberikan masukan atau umpan balik yang 

berguna untuk memperbaiki suatu keputusan atau 
merubah tujuan semula karena telah terjadi peru-

bahan-perubahan 

 

Di balik suatu keputusan terdapat unsur pro-

sedur, yaitu pertama-tama pembuat keputusan meng-

identifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan-tujuan 

khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemung-

kinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

dan mengakhiri proses itu dengan menetapkan pilihan 

bertindak. Keputusan sebenarnya hanya didasarkan 

atas fakta dan nilai (fact and values) dan keduanya 

sangat penting tetapi tampaknya fakta lebih mendo-

minasi nilai-nilai dalam pengambilan keputusan 

(Suryadi, 2002).  

Menurut Swastha (1998) pendekatan dalam 

pengambilan keputusan adalah rasional dan emosi-

onal.  

Rasional, pengambilan keputusan dengan aspek 
rasional mempertimbangkan semua alternatif 

dengan segala akibat dari pilihan yang diambilnya, 

menyusun segala akibat dan memperhatikan skala 

pilihan yang pasti dan memilih aliematif yang 

memberikan hasil maksimal. Emosional, pengam-

bilan keputusan dengan aspek emosional menyukai 
kebiasaan dan pengalaman, perasaan yang menda-
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lam, pemikiran yang reflektif dan naluri dengan 

menggunakan proses alam bawah sadar. Proses ini 

dapat didorong oleh naluri, orientasi kreatif dan 
konfrontasi kreatif. Pengambilan keputusan ini 

banyak mendapat kritikan karena kurang mengada-

kan analisis yang terkendali sehingga perhatian 

hanya ditujukan pada beberapa fakta dan melupa-

kan banyak elemen penting lainnya.  

 

Suryadi (2002) mengatakan dalam pengambilan 

keputusan terdapat beberapa pertimbangan, antara 

lain: 

Fakta, seorang pengambil keputusan yang selalu 

bekerja secara sistematis akan mengumpulkan 

semua fakta mengenai satu masalah dan hasilnya 
merupakan kemungkinan keputusan yang akan 

lahir dengan sendirinya. Fakta itulah yang akan 

memberi petunjuk keputusan apa yang akan di-

ambil. Pengalaman, seorang pengambil keputusan 

harus dapat memutuskan pertimbangan pengambil 
keputusan berdasarkan pengalamannya. Seorang 

pengambil keputusan yang telah menimba banyak 

pengalaman tentu akan lebih matang dari pada 

pengambil keputusan yang sama sekali belum punya 

pengalaman apa-apa.  

 

Simon (Suryadi, 2002) mengatakan proses 

pengambilan keputusan terdiri dan tiga fase, antara 

lain:  

(1) Inteligence, tahap ini merupakan proses pene-

lusuran dan pendeteksian dan lingkup problematika 

serta proses pengenalan masalah. Data masukan 

diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengi-
dentifikasi masalah. (2) Design, tahap ini merupakan 

proses menemukan, mengembangkan dan meng-

analisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. 

Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, 

menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi. 
(3) Choice, pada tahap ini dilakukan proses pemi-

lihan diantara berbagai alternatif tindakan yang 
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mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemu-

dian diimplementasikan dalam proses pengambilan 

keputusan.  

 

Kotler (2001) menjelaskan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah 

faktor budaya yang merupakan penentu keinginan dan 

perilaku dasar manusia. Setiap manusia mendapat 

seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku 

dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya. 

Semua kehidupan bermasyarakat selalu memiliki 

kelas sosial. Orang-orang dalam kelas sosial yang sama 

cenderung berperilaku lebih seragam daripada orang-

orang dari dua kelas sosial yang berbeda. Faktor sosial 

seperti: kelompok acuan, keluarga, serta peran dan 

status sosial. Kelompok acuan dapat berupa teman, 

tetangga, keluarga dan rekan kerja. Faktor pribadi 

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

adalah usia, pekerjaan, ekonomi, kepribadian, konsep 

diri, gaya hidup dan nilai. Faktor psikologis yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan di antaranya 

motivasi, persepsi, kepercayaan dan sikap dari peng-

ambil keputusan itu sendiri 

Teknik pengambilan keputusan harus memper-

hatikan empat langkah proses pengambilan keputusan 

secara sehat, yaitu: (1) merumuskan masalah (defining 

the problem), (2) mengumpulkan informasi, (3) memilih 

pemecahan keputusan yang paling layak (feasible), 
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dan (4) melaksanakan keputusan (Sastrodiningrat, 

2002). Dalam pengambilan keputusan termasuk 

memilih sekolah ada satu teori yang perlu diperhati-

kan, yaitu “teori memilih sekolah” (school choice). 

Memilih sekolah bagi anak dan orang tua adalah 

perkara yang gampang-gampang susah.  

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan 

keputusan dalam memilih sekolah merupakan suatu 

tindakan untuk menentukan sebuah pilihan sekolah 

yang dianggap paling baik oleh individu (orang tua) 

dengan mengacu pada tiga tahap (a) proses memilih, 

(b) menentukan pilihan, dan (c) mengambil keputusan.  

 

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pe-

ngambilan Keputusan Memilih Sekolah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan orang tua dalam memilih sekolah yang 

hendak diteliti dalam penelitian ini diantaranya 

fasilitas sekolah yang mana faktor ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Lai, Sadoulet dan 

Janvry (2007), Arif (2004) dan Adryana (2009) yang 

menyatakan bahwa fasilitas sekolah berpengaruh 

terhadap pe-ngambilan keputusan memilih sekolah. 

Kedua sekolah ini merupakan sekolah dasar yang 

berbasis keagama-an diantaranya SD Virgo Maria 2 

berbasis agama kristen dan SDIP. H. Soebandi 

berbasis agama islam sehingga religiusitas dan budaya 
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sekolah diperkirakan akan mempengaruhi pengam-

bilan keputusan memilih sekolah, hal ini didukung 

oleh penelitian Bosetti (2004) dan Hadikusumo (2012).  

Dari seluruh penelitian yang dapat peneliti 

temukan, faktor yang paling banyak diteliti adalah 

jarak dari rumah ke sekolah dan lingkungan di sekitar 

sekolah, diantaranya dalah penelitian dari Lai, 

Sadoulet dan Janvry (2007), Kirkland (2010), Rehman, 

Khan, Tariq dan Tasleem (2010), Adryana (2009), dan 

Bosetti (2004) sehingga peneliti beranggapan bahwa 

faktor tersebut juga akan berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan memilih sekolah. Bagi  para 

orang tua yang memiliki anak yang bersekolah di 

suatu sekolah dan mereka merasa puas dengan hasil 

yang telah dicapai putra-putri mereka selama sekolah 

di sekolah tersebut, maka mereka dengan sendirinya 

akan merekomendasikan sekolah tersebut kepada 

para kerabat maupun kawan yang memiliki anak usia 

sekolah, sehingga penulis berasumsi bahwa kepuasan 

pelanggan akan berpengaruh terhadap pemilihan 

keputusan memilih sekolah. 

Orang tua dalam mengambil keputusan memilih 

sekolah dapat menggunakan pertimbangan antara 

lain: (1) fasilitas sekolah, (2) budaya sekolah, (3) Lokasi 

sekolah, (4) pendidikan sekolah dasar berbasis keaga-

maan (religiustias), (5) kepuasan pelanggan. 
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2.2.1 Fasilitas Sekolah  

Menurut Daradjat dalam Arianto Sam (2008) 

fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memper-

mudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Arikunto 

dalam Arianto Sam (2008) juga mengemukakan bahwa 

fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan 

segala sesuatu usaha. Adapun yang dapat memudah-

kan dan melancarkan usaha ini dapat berupa benda 

atau uang. Fasilitas sekolah pada hakikatnya merupa-

kan segala sesuatu yang dipakai untuk memperlancar 

proses pembelajaran.  

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan, BAB VII saran 

dan prasarana, pasal 42 menegaskan bahwa: 

(1) setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana 
yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

bahas habis pakai serta perlengkapan lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan, (2) setiap satuan 
pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi 

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendi-

dikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang 

perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel 

kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi, 

daya dan jasa, tempat olah raga, tempat beribadah, 
tempat bermain, tempat berkreasi, dan/atau ruang 

lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.  

 

Perlengkapan sekolah atau juga sering disebut 

fasilitas sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua, 
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yaitu sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. 

Mulyasa di dalam Prantiya (2008) menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah 

peralatan dan perlengkapan yang secara langsung  

 

dipergunakan dan menunjang proses 

pendidikan, khususnya proses belajar mengajar 

seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat 

dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan 

prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara 

tidak langsung menunjang jalannya proses 

pembelajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, 

jalan menuju seko-lah, tetapi jika dimanfaatkan secara 

langsung untuk proses belajar mengajar, seperti 

halaman sekolah sebagai lapangan olah raga, 

komponen tersebut meru-pakan sarana pendidikan.  

Fasilitas sekolah atau sarana dan prasarana 

sekolah pada dasarnya meliputi lahan, bangunan, 

perabotan dan perlengkapan. Keempat hal tersebut 

memberikan manfaat yang cukup besar dalam mem-

perlancar proses pembelajaran, penjelasan mengenai 

keempat hal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lahan 

Lahan adalah tempat dimana sekolah didirikan. 

Lebih jelasnya Y Mamusung (1981) mengartikan lahan 

adalah “…. Letak atau lokasi tanah atau suatu lahan 

yang telah dipilih secara seksama untuk dibangun di 
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atas tanah atau lahan tersebut gedung atau bangunan 

sekolah”.  

Sekolah merupakan tempat siswa menghabiskan 

sebagian besar waktunya untuk belajar, bermain dan 

mengembangkan diri. Oleh karena itu, lingkungan 

sekolah harus dapat membuat siswa merasa aman 

dan nyaman sehingga siswa akan merasa betah meng-

habiskan waktunya di sekolah. Pemilihan lokasi lahan 

menjadi sangat penting untuk mewujudkan sekolah 

yang aman dan nyaman bagi siswanya. Letak tanah 

untuk bengunan sekolah harus benar-benar memper-

hatikan dan mempertimbangkan keadaan lingkungan 

sekolah, kebutuhan murid-murid sekolah serta kuri-

kulum sekolah itu sendiri.  

Syarat-syarat yang harus diperhatikan menurut  

Y Mamusung (1981) antara lain: 

1) Mudah dicapai dengan berjalan kaki atau 
berkendaraan; 

2) Terletak di suatu lingkungan yang banyak 

hubungan dengan kepentingan pendidikan 

(sekolah); 

3) Cukup luas bentuk maupun topografinya akan 
memenuhi kebutuhan; 

4) Mudah menjadi kering jika digenangi air, bebas 

dari pembusukan dan tidak merupakan tanah 

yang konstruksinya adalah hasil buatan/ 

timbangan/urugan; 

5) Tanahnya yang subur, sehingga mudah dita-
nami dan indah pemandangan alam sekitarnya; 

6) Cukup air ataupun mudah dan tidak tingginya 

biaya jika harus menggali sumur ataupun 

memasang pipa-pipa perairan; 

7) Disamping persediaan air cukup, harus pula 
merupakan air yang bersih (berkualitas); 
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8) Memperoleh sinar matahari yang cukup selama 

waktu sekolah berlangsung sehingga kelancar-

an dan kesehatan terjamin;  
9) Tidak terletak ditepi jalan/persimpangan jalan 

yang ramai dan berbahaya dan tidak berde-

katan dengan rumah sakit, kuburan, pabrik-

pabrik, pasar dan tempat-tempat lain yang 

dapat memberikan pengaruh-pengaruh negatif; 

10) Harganya tidak terlalu mahal (murah). 

 

Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut 

diha-rapkan lokasi lahan benar-benar bisa mendu-

kung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, 

nyaman dan sehat. 

 

2. Bangunan 

Sekolah merupakan lembaga tempat mendidik 

anak agar menjadi warga negara yang kreatif dan 

produktif. Untuk itu menuntut adanya gedung yang 

memadai sehingga pada setiap murid ada perasaan 

bangga dan betah bersekolah dan belajar dalam 

gedung tersebut. Selain tiu, untuk menumbuhkan 

penghormatan murid terhadap lembaga tempat ia 

belajar, seyogyanya sekolah didirikan dalam lingkung-

an yang cukup terhormat.  

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 

suatu bangunan yang ideal menurut Y Mamusung 

(1981) antara lain: 

1) Memenuhi kebutuhan dan syarat pedagogis; 
2) Ukuran dan bentuk setiap ruangan disesuaikan 

dengan kebutuhan; 
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3) Datang/masuknya sinar matahari harus diper-

hatikan, yaitu dari arah sebelah kiri; 

4) Tinggi rendahnya tembok, letak jendela dan 
kusen disesuaikan dengan kondisi anak-anak; 

5) Penggunaan warna yang cocok; 

6) Aman, artinya material dan konstruksi bangun-

annya benar-benar dapat dipertanggung jawab-

kan baik kekuatan/kekokohan bangunan itu 

sendiri, maupun pengaruh erosi, angin, getaran, 
petir, pohon yang berbahaya; 

7) Menurut syarat kesehatan, sinar matahari 

cukup bagi setiap ruangan, memungkinkan 

adanya pergantian udara yang segar selalu; 

8) Menyenangkan untuk melakukan kegiatan-kegi-
atan pendidikan dan tidak saling menganggu; 

9) Dapat memungkinkan untuk memperluas tanpa 

memakan biaya lagi yang besar. 

10) Fleksiber artinya melihat kebutuhan hari depan-

nya dan pula dapat dirubah-rubah setiap saat 

diperlukan; 
11) Memenuhi syarat keindahan; 

12) Ekonomis. 

 

3. Perabotan dan Perlengkapan 

Lahan dan gedung saja tidaklah cukup untuk 

menunjang proses pembelajaran, masih diperlukan 

perabot dan perlengkapan sehingga semuanya bisa 

berfungsi dengan baik dan bisa memperlancar proses 

pembelajaran. Arti perabotan dan perlengkapan menu-

rut Y Mamusung (1981) adalah:  

Perabot dan perlengkapan adalah benda dan 

alat yang bergerak maupun yang tidak bergerak 

yang dipergunakan untuk menunjang kelancar-
aan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, 

bermain dan bekerja di sekolah 

 

Supaya tujuan yang diharapkan dari adanya 

perabotan dan perlengkapan, maka pengadaanya 
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harus memperhatikan syarat-syarat seperti yang dike-

mukakan Y Mamusung (1981): 

Syarat perabotan antara lain: (1) bahan kuat 

agar tahan lama, dengan meperhatikan keadaan 

setempat, (2) pembuatan mudah dan dapat 

dikerjakan secara massal, (3) biaya relatif 
murah, (4) enak dan nyaman bila ditempati atau 

dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan 

pemakainya, dan (5) relatif ringan untuk mudah 

dipindah-pindahkan. Sedangkan syarat per-

lengkapan antara lain (1) keadaan bahan baku 

harus kuat, tetapi ringan tidak membahayakan 
bagi keselamatan siswa, (2) konstruksinya harus 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi 

siswa, (3) dipilih dan direncanakan dengan teliti 

dan baik serta benar-benar disesuaikan dengan 

usia, minat, dan taraf perkembangan anak, dan  
(4) pengadaan dan pengaturan harus sedemi-

kian rupa sehingga benar-benar berfungsi bagi 

penanaman, pemupukan serta pembinaan hal-

hal yang berguna bagi perkembangan anak. 

 
Pada dasarnya fasilitas sekolah merupakan alat 

bantu dalam mendukung proses pembelajaran. Meski-

pun hanya sebagai alat bantu adanya fasilitas sekolah 

memberikan manfaat besar bagi terciptanya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Beberapa man-

faat yang didapat dari adanya fasilitas sekolah dalam 

proses pembelajaran meliputi: (1) Memberikan daya 

tarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi siswa; (2) Menunjang penyampaian bahan 

pengajaran sehingga akan lebih jelas maknanya dan 

dapat lebih dipahami oleh siswa; (3) Menunjang untuk 

penggunaan metode mengajar sehingga lebih bervari-
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asi; (4) Membantu siswa untuk lebih banyak melaku-

kan kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan guru 

tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melaku-

kan, mengimplementasikan dan lain-lain.  

Fasilitas yang tersedia dapat mempengaruhi 

proses dan hasil belajar yang erat kaitannya dengan 

belajar teori. Kelengkapan fasilitas belajar dapat 

diartikan ketersediaan dari segala sesuatu yang 

dimiliki dan dapat menunjang baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran. 

Kurangnya kelengkapan fasilitas pendidikan merupa-

kan faktor yang menyebabkan hambatan-hambatan 

dalam pembelajaran. Sebaliknya dengan adanya 

fasilitas pendidikan yang memadai akan menunjang 

tercapainya hasil belajar yang baik.  

Surya (1979) mengemukakan bahwa ketersedia-

an fasilitas belajar yang memadai akan dapat tercapai 

hasil belajar yang lebih efisien dibandingkan dengan 

keadaan fasilitas belajar yang kurang memadai. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa betapa 

pentingnya kelengkapan fasilitas sekolah untuk 

merangsang proses belajar mengajar.  

Berdasar pada paparan di atas, maka definisi 

operasional dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan fasilitas sekolah merupakan segala sesuatu 

yang dipakai untuk memperlancar proses belajar 

mengajar. Adapun fasilitas tersebut meliputi: (a) lahan 

tempat dimana sekolah didirikan, (b) bangunan atau 
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gedung sekolah, dan (c) perabotan dan perlengkapan 

yang memadai untuk proses pembelajaran.  
 

2.2.2 Budaya Sekolah 

Istilah “budaya” mula-mula datang dari disiplin 

ilmu Antropologi Sosial. Yang tercakup dalam definisi 

budaya sangatlah luas. Istilah budaya dapat diartikan 

sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, 

kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan 

pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu 

masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan 

bersama. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya 

(cultural) diartikan sebagai: pikiran; adat istiadat; 

sesuatu yang sudah berkembang; sesuatu yang men-

jadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pemakaian 

sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan penger-

tian budaya dengan tradisi (tradition). Dalam hal ini, 

tradisi diartikan sebagai ide-ide umum, sikap dam 

kebiasaan dari masyarakat yang nampak dari perilaku 

sehari-hari yang menjadi kebiasaan dari kelompok 

dalam masyarakat tersebut. 

Koentjaraningrat (1990) mengelompokkan 

aspek-aspek budaya berdasarkan dimensi wujudnya, 

yaitu: (1) Kompleks gugusan atau ide seperti pikiran; 

pengetahuan, nilai, keyakinan, norma dan sikap;  

(2) Kompleks aktivis seperti, pola komunikasi, tari-

tarian, upacara adapt; (3) Material hasil benda seperti, 
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seni, peralatan dan lain sebagainya. Sedang menurut 

Robert K. Marton dalam Koentjaraningrat (1990) di 

antara segenap unsur-unsur budaya terdapat unsur 

yang terpenting yaitu kerangka aspirasi tersebut, 

dalam artian ada nilai budaya yang merupakan 

konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam pikiran. 

Agar budaya tersebut menjadi nilai-nilai yang 

tahan lama, maka harus ada proses internalisasi 

budaya. Dalam bahasa Inggris, Internalized berarti to 

incorporate in oneself. Jadi, internalisasi berarti proses 

menanamkan dan menumbuhkembangkan suatu nilai 

atau budaya menjadi bagian diri (self) orang yang 

bersangkutan. Penanaman dan penumbuhkembangan 

nilai tersebut dilakukan melalui berbagai metode pen-

didikan dan pengajaran. Seperti pendidikan, penga-

rahan, indoktrinasi, brain washing dan lain sebagai-

nya. Selanjutnya adalah proses pembentukan budaya 

yang terdiri dari sub-proses yang saling berhubungan 

diantaranya kontak budaya, penggalian budaya, selek-

si budaya, pemantapan budaya, sosialisasi budaya, 

internalisasi budaya, perubahan budaya, pewarisan 

budaya yang terjadi dalam hubungannya dengan 

lingkungannya secara terus-menerus dan berkesinam-

bungan. 

Koentjaraningrat (1990) menyebutkan unsur-

unsur universal dari kebudayaan meliputi:  

(1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem 

dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem penge-

tahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem mata 
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pencaharian hidup, dan (7) sistem teknologi dan 

peralatan.  

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa budaya itu paling 

sedikit mempunyai tiga wujud, yaitu kebudayaan 

sebagai: (1) suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma; (2) suatu kompleks aktivitas 

kelakuan dari manusia dalam masyarakat; dan         

(3) sebagai benda-benda karya manusia. 

Tiga macam wujud budaya di atas, dalam 

konteks organisasi disebut dengan budaya organisasi 

(organizational culture). Dalam konteks perusahaan, 

diistilahkan dengan budaya perusahaan (corporate 

culture), dan pada lembaga pendidikan/sekolah 

disebut dengan budaya sekolah (school culture). 

Gagasan yang memandang bahwa organisasi 

sebagai suatu budaya di mana ada suatu sistem dari 

makna yang dianut bersama di kalangan para 

anggotanya merupakan fenomena yang relatif baru. 

Pemahaman umum yang selama ini berkembang, 

bahwa organisasi didefinisikan sebagai suatu alat yang 

rasional untuk mengkordinasikan dan mengendalikan 

sekelompok orang yang di dalamnya ada tingkatan 

jabatan, hubungan, wewenang, dan seterusnya. 

Namun organisasi yang sebenarnya lebih dari itu. 

Organisasi juga merupakan kepribadian, sama persis 

seperti individu; bisa tegar atau fleksibel, tidak ramah 

atau mendukung, inovatif atau konservatif. 
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Para teoritisi organisasi, akhir-akhir ini telah 

mulai mengakui hal ini dengan menyadari pentingnya 

peran yang dimainkan budaya tersebut dalam kehi-

dupan anggota-anggota organisasi. Meskipun demiki-

an, menarik bahwa asal-usul budaya sebagai satu 

variabel independen yang mempengaruhi sikap dan 

perilaku seorang atau dapat diruntut baik sejak 

adanya ide pelembagaan. Bila suatu organisasi men-

jadi terlembaga, organisasi itu memiliki kehidupannya 

sendiri, terlepas dari pendirinya atau siapa pun 

anggotanya. 

Budaya organisasi mengacu pada keyakinan 

bersama, sikap dan tata hubungan serta asumsi-

asumsi yang secara eksplisit atau implisit diterima dan 

digunakan oleh seluruh anggota organisasi untuk 

menghadapi lingkungan luar dalam mencapai tujuan-

tujuan organisasi. Dalam hal ini, budaya organisasi 

mempunyai pengaruh penting terhadap motivasi. 

Budaya organisasi (organizatinoal culture) jika diapli-

kasikan pada lingkungan manajemen organisasi, lahir-

lah konsep budaya manajemen. Lebih spesifik lagi, jika 

budaya organisasi diaplikasikan pada lingkungan 

manajemen organisasi sekolah, maka lahirlah konsep 

budaya manajemen sekolah. Dalam suatu organisasi 

(termasuk lembaga pendidikan), budaya diartikan 

sebagai berikut: 

Pertama, tindakan yaitu keyakinan dan tujuan 

yang dianut bersama yang dimiliki oleh anggota 
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organisasi yang potensial membentuk perilaku mereka 

dan bertahan lama meskipun sudah terjadi pergantian 

anggota. Dalam lembaga pendidikan misalnya, budaya 

ini berupa saling menyapa, saling menghargai, toleran-

si dan lain sebagainya. Kedua, norma perilaku yaitu 

cara berperilaku yang sudah lazim digunakan dalam 

sebuah organisasi yang bertahan lama karena semua 

anggotanya mewariskan perilaku tersebut kepada 

anggota baru. Dalam lembaga pendidikan, perilaku ini 

antara lain berupa semangat untuk selalu giat belajar, 

selalu menjaga kebersihan, bertutur sapa santun dan 

berbagai perilaku mulia lainnya. 

Dalam organisasi sekolah, pada hakikatnya 

terjadi interaksi antar individu sesuai dengan peran 

dan fungsi masing-masing dalam rangka mencapai 

tujuan bersama. Tatanan nilai yang telah dirumuskan 

dengan baik berusaha diwujudkan dalam berbagai 

perilaku keseharian melalui proses interaksi yang 

efektif. Dalam rentang waktu yang panjang, perilaku 

tersebut akan membentuk suatu pola budaya tertentu 

yang unik antara satu organisasi dengan organisasi 

lainnya. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi 

karakter khusus suatu lembaga pendidikan yang 

sekaligus menjadi pembeda dengan lembaga pendi-

dikan lainnya. 

Berkaitan dengan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS), Depdiknas (2001) telah 
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memerinci tentang elemen-elemen yang terkandung 

dalam budaya mutu di sekolah adalah sebagai berikut: 

(a) Informasi kualitas harus digunakan untuk 

perbaikan. Bukan untuk mengadili/mengontrol 

orang; (b) kewenangan harus sebatas tanggung 
jawab; (c) hasil harus diikuti dengan penghargaan 

(rewards) atau sanksi (punishments); (d) kolborasi 

dan sinergi, bukan kompetisi harus merupakan 

basis untuk bekerja sama; (e) warga sekolah 

merasa aman dengan pekerjaannya; (f) atmosfer 

keadilan (fairness) harus ditanamkan; (g) imbal jasa 
harus sepadan dengan nilai pekerjaanya; dan (h) 

warga sekolah merasa memiliki sekolah.  

 
Budaya mutu harus tertanam di sanubari setiap 

warga sekolah sehingga setiap perilaku warga sekolah 

selalu didasari oleh profesionalisme. Filosofi budaya 

organisasi ditandai dengan adanya keyakinan dari 

seluruh anggota organisasi dalam memandang tentang 

sesuatu secara hakiki, misalnya tentang waktu, manu-

sia, dan sebagainya yang dijadikan sebagai kebijakan 

organisasi. Jika kita mengadopsi filosofi dalam dunia 

bisnis yang memang telah terbukti memberikan ke-

unggulan bagi perusahaan, dimana filosofi ini diletak-

kan pada upaya memberikan kepuasan kepada para 

pelanggan, maka sekolah pun seyogyanya memiliki 

keyakinan akan pentingnya upaya untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan.  

Pentingnya membangun budaya organisasi di 

sekolah terutama berkenaan dengan upaya pencapai-

an tujuan pendidikan sekolah dan peningkatan kinerja 

sekolah. Menurut Stolp (1994) dalam Riani (2011) 



 
32  

 

bahwa budaya organisasi di sekolah berkorelasi 

dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar 

siswa serta kepuasan kerja dan produktivitas guru. 

Sementara itu, Fyans dan Maehr dalam Riani (2011) 

menyimpulkan ada 5 dimensi budaya organisasi di 

sekolah yaitu: (1) tantangan akademik, (2) prestasi 

komparatif; (3) penghargaan terhadap prestasi; (4) ko-

munitas sekolah; dan (5) persepsi tujuan sekolah.  

Budaya sekolah yang positif akan mendorong 

semua warga sekolah untuk bekerjasama yang dida-

sarkan saling percaya, mengundang partisipasi selu-

ruh warga, mendorong munculnya gagasan-gagasan 

baru, dan memberikan kesempatan untuk terlaksana-

nya pembaharuan di sekolah yang semuanya ini 

bermuara pada pencapaian hasil terbaik. Budaya 

sekolah yang baik dapat menumbuhkan iklim yang 

mendorong semua warga sekolah untuk belajar, yaitu 

belajar bagaimana belajar dan belajar bersama. Akan 

tumbuh suatu iklim bahwa belajar adalah menyenang-

kan dan merupakan kebutuhan, bukan lagi keterpak-

saan. Belajar yang muncul dari dorongn diri sendiri, 

intrinsic motivation, bukan karena tekanan dari luar 

dalam segala bentuknya. Akan tumbuh suatu sema-

ngat di kalangan warga sekolah untuk senantiasa 

belajar tentang sesuatu yang memiliki nilai-nilai 

kebaikan.  
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Budaya sekolah yang baik dapat memperbaiki 

kinerja sekolah, baik kriteria kepala sekolah, guru, 

siswa, karyawan maupun pengguna sekolah lainnya. 

Situasi tersebut akan terwujud manakala kualifikasi 

budaya bersifat sehat, solid, kuat, positif, dan profe-

sional. Dengan demikian suasana kekeluargaan, kola-

borasi, ketahanan belajar, semangat untuk terus 

maju, dorongan untuk bekerja keras dan belajar 

mengajar dapat diciptakan. Budaya sekolah yang baik 

akan secara efektif menghasilkan kinerja yang terbaik 

pada setiap individu, kelompok kerja/unit dan sekolah 

sebagai satu institusi, dan hubungan sinergis antara 

tiga tingkatan tersebut. Budaya sekolah diharapkan 

memperbaiki mutu sekolah, kinerja di sekolah dan 

mutu kehidupan yang diharapkan memiliki ciri sehat, 

dinamis atau aktif, positif dan profesional.  

Budaya sekolah sehat memberikan peluang bagi 

sekolah dan warga sekolah untuk berfungsi secara 

optimal, bekerja secara efisien, enerjik, penuh vitalitas, 

memiliki semangat tinggi, dan akan mampu terus 

berkembang. Oleh karena itu, budaya sekolah ini perlu 

dikembangkan. Menurut Zamroni (2003) budaya seko-

lah (kultur sekolah) sangat mempengaruhi prestasi 

dan perilaku peserta didik dari sekolah tersebut. 

Budaya sekolah merupakan jiwa dan kekuatan 

sekolah yang memungkinkan sekolah dapat tumbuh 

berkembang dan melakukan adaptasi dengan berbagai 

lingkungan yang ada.  
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Berdasar pada paparan di atas, maka definisi 

operasional budaya sekolah dalam penelitian ini yang 

dimaksud adalah tatanan nilai yang telah dirumuskan 

dengan baik dan berusaha diwujudkan dalam berbagai 

perilaku keseharian melalui proses interaksi efektif 

yang meliputi: (a) budaya mutu, (b) budaya belajar, 

dan (c) budaya sekolah sehat.  

 

2.2.3 Lokasi Sekolah 

Pada studi geografi, lokasi merupakan variabel 

penting yang dapat mengungkapkan berbagai hal 

tentang gejala atau fenomena yang dipelajarai. 

Sumaatmadja (1988) menjelaskan bahwa lokasi suatu 

benda dalam ruang dapat menjelaskan dan dapat 

memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi 

yang bersangkutan secara lebih jauh lagi. Menurut 

Tarigan (2006) teori lokasi adalah ilmu yang menyeli-

diki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau 

ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-

sumber potensial, serta hubungannya dengan atau 

pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam 

usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial.  

Orang tua sebaiknya mempertimbangkan jarak 

sekolah dari rumah dan memilih sekolah yang paling 

dekat dengan tempat tinggalnya. Tentu saja orang tua 

harus tetap memperhatikan kualitas sekolah tersebut. 

Memilih sekolah yang dekat dengan rumah memiliki 
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beberapa manfaat untuk orang tua, antara lain lebih 

mudah untuk mengantarkan anak ke sekolah. Dengan 

mengantar sendiri anak, berarti juga akan menghemat 

pengeluaran orang tua jika dibandingkan dengan 

menggunakan jasa antar jemput, lebih menghemat 

waktu, anak tidak akan lelah dalam perjalanan. Ini 

penting sekali karena anak di sekolah adalah untuk 

belajar. Jika kondisi setelah tiba di sekolah capek 

karena menempuh perjalanan yang jauh, tentu hal ini 

akan sangat mengganggu proses belajar anak. Jarak 

tempuh yang terlalu jauh akan membawa rentetan 

konsekuensi yang tidak ringan buat anak. Di antara-

nya ia harus bangun lebih pagi dan harus melewati 

kemacetan yang panjang, sehingga menyebabkan 

stress dan kelelahan fisik yang justru dapat menu-

runkan prestasi belajar anak. Selain jarak sekolah dari 

rumah, lingkungan sekolah juga harus dipertimbang-

kan. Sebaiknya lingkungan sekolah berada di ling-

kungan yang baik. Tidak di tengah-tengah pusat 

bisnis, pusat hiburan, pasar, dan tidak pula berdekat-

an dengan tempat perjudian, diskotik, lokalisasi 

pelacuran dan sejenisnya.  

Mengacu pada uraian di atas, maka definisi 

operasional lokasi sekolah dalam penelitian ini yang 

dimaksud adalah lokasi dimana sekolah itu berada, 

lokasi sekolah meliputi: (a) jarak dari rumah ke 

sekolah, (b) sarana transportasi yang tersedia maupun  

(c) lingkungan sekitar yang aman dan nyaman.  
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2.2.4 Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Keagama-

an (Religiusitas) 

Secara bahasa ada tiga istilah yang masing-

masing kata tersebut memilki perbedaan arti yakni 

religi, religiusitas dan religius. Religi berasal dari kata 

religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti 

agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu keku-

atan kodrati di atas manusia. Religiusitas berasal dari 

kata religiosity yang berarti keshalihan, pengabdian 

yang besar pada agama. Religiusitas berasal dari 

religious yang berkenaan dengan religi atau sifat religi 

yang melekat pada diri seseorang.  

Religiusitas merupakan aspek yang telah diha-

yati oleh individu di dalam hati, getaran hati nurani 

pribadi dan sikap personal (Mangunwijaya, 1986). Hal 

serupa juga diungkapkan oleh Glock & Stark (Dister, 

1988) mengenai religiusitas yaitu sikap keberagamaan 

yang berarti adanya unsur internalisasi agama ke 

dalam diri seseorang. Definisi lain mengatakan bahwa 

religiusitas merupakan sebuah proses untuk mencari 

sebuah jalan kebenaran yang berhubungan dengan 

sesuatu yang sakral. Secara mendalam Chaplin (1997) 

mengatakan bahwa religi merupakan sistem yang 

kompleks yang terdiri dari kepercayaan, keyakinan 

yang tercermin dalam sikap dan melaksanakan 
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upacara-upacara keagaman yang dengan maksud 

untuk dapat berhubungan dengan Tuhan.  

Berdasar pada uraian di atas, dapat diambil ke-

simpulan bahwa religiusitas merupakan suatu bentuk 

hubungan manusia dengan penciptanya melalui 

ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri 

seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya 

sehari-hari.  

Secara umum tujuan anak disekolahkan adalah 

agar terbentuk generasi yang cerdas dan terampil 

dilandasi dengan ketaqwaan dan keimanan. Kecerdas-

an dan keterampilan dengan dilandasi ketaqwaan dan 

keimanan akan mendatangkan kebaikan dan manfaat 

bagi masyarakat dan lingkungan, sebaliknya kecerdas-

an dan keterampilan tanpa dilandasi ketaqwaan dan 

keimanan akan mendatangkan kerugian bagi masya-

rakat dan lingkungan. Sebaik-baik manusia adalah 

yang paling bermanfaat bagi orang lain (masyarakat 

dan lingkungannya). Jadi orang tua harus berhati-hati 

dalam memilih sekolah bagi anak, jangan hanya 

sekedar favorit, jangan hanya sekedar negeri atau 

swasta, tetapi orang tua harus memastikan sekolah 

yang dipilih adalah sekolah yang mencetak generasi-

generasi yang cerdas dan terampil dilandasi dengan 

ketaqwaan dan keimanan.  

Menurut Al-Ghazali dalam Zainuddin (1991) 

selain keimanan, akhlak juga dianggap penting karena 

pendidikan akhlak banyak berkaitan langsung dengan 
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perilaku manusia. Sebelum anak dapat berpikir logis 

dan memahami hal-hal yang abstrak, serta belum 

sanggup menentukan mana yang baik dan mana yang 

buruk, mana yang benar dan mana yang salah, maka 

contoh-contoh, latihan-latihan dan pembiasaan-

pembiasaan (habit forming) mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pembinaan pribadi anak karena 

masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik 

untuk menanamkan dasar-dasar pendidikan akhlak. 

Al-Ghazali dalam Zainuddin (1991) mengemukakan 

metode mendidik anak dengan memberi contoh, 

pelatihan dan pembiasaan kemudian nasihat dan 

anjuran sebagai alat pendidikan dalam rangka mem-

bina kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama. 

Pembentukan kepribadian tersebut berlangsung 

secara berangsur-angsur dan berkembang sehingga 

merupakan proses menuju kesempurnaan.  

Selain pendidikan keimanan dan ketaqwaan 

serta akhlak. Pendidikan akal juga dianggap sangat 

penting menurut Al-Ghazali dalam Zainuddin (1991). 

Akal adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan tempat 

terbit sendi-sendinya. Di dalam ilmu pengetahuan itu 

berlaku dari akal, sebagaimana berlakunya buah-

buahan dari pohon, sinar dari matahari dan pengli-

hatan dari mata. Bahwa akal adalah sumber ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, dengan akal 

dapat dipergunakan untuk menemukan dan mencip-
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takan alat-alat yang berguna baginya untuk mengha-

dapi masalah-masalah dalam kehidupan manusia. 

Manusia memerlukan alat dan sarana untuk makan, 

berpakaian, perumahan, kesenangan jasmani dan 

rohani, dan sebagainya.  

Selanjutnya Al-Ghazali dalam Zainuddin (1991) 

menegaskan bahwa “hasil dari berpikir merenung 

(tafakkur) adalah ilmu pengetahuan, keadaan hati dan 

amal perbuatan. Ilmu merupakan buah yang utama, 

bila ilmu sudah masuk dalam hati maka berubahlah 

keadaan hati. Bila keadaan hati sudah berubah maka 

berubah pula amal perbuatan anggota badan. Jadi 

amal itu bergantung pada keadaan dan keadaan 

bergantung pula kepada ilmu, sedangkan ilmu ber-

gantung kepada tafakkur. Kesimpulannya tafakkur 

yang menjadi prinsip-prinsip dari segala kebaikan”.  

Berdasarkan pada beberapa uraian di atas, 

maka definisi operasional dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan pendidikan sekolah dasar yang 

berbasis keagamaan (religiusitas) adalah suatu pendi-

dikan sekolah dasar yang menggunakan kurikulum 

sekolah dasar namun berbasis pada keagamaan yang 

meliputi: (a) pendidikan keimanan (IMTAQ), (b) pen-

didikan akhlak (budi pekerti), dan (c) pendidikan akal 

(IPTEK). 

 

2.2.5 Kepuasan Pelanggan  



 
40  

 

 Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan 

dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan 

terpenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila 

pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan 

harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan 

merupakan elemen penting dalam menyediakan pela-

yanan yang lebih baik, lebih efisien dan efektif. Apabila 

pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayan-

an yang disediakan maka pelayanan tersebut dapat 

dipastikan tidak efisien dan efektif. Hal ini sangat 

penting bagi perusahaan yang bergerak pada pelayan-

an publik.  

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 

merupakan faktor yang penting dalam mengembang-

kan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap 

terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya 

dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan 

terhadap populasi sasaran. Terdapat beberapa cara 

untuk mengukur kepuasan pelanggan berdasarkan 

penilaian pelanggan terhadap dua isu penting, yaitu:  

(1) tingkat kepentingan pelayanan yang diberikan, dan 

(2) kinerja pemberi pelayanan di dalam memberikan 

pelayanannya. 

Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbang-

kan oleh pelanggan dalam menilai suatu pelayanan, 

yaitu ketepatan waktu, dapat dipercaya, kemampuan 

teknis, berkualitas, dan harga yang sepadan. Berda-
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sarkan faktor-faktor tersebut, pelanggan sendiri yang 

menilai tingkat kepuasan yang mereka terima dari 

barang atau jasa spesifik yang diberikan, serta tingkat 

kepercayaan mereka terhadap kemampuan pemberi 

pelayanan. Tingkat kepuasan pelanggan didefinisikan 

dengan parameter-parameter sebagai berikut: (1) ke-

puasan pelanggan tinggi, artinya pelanggan mene-

mukan bahwa kinerja pemberi pelayanan adalah baik 

di dalam memberikan pelayanan; (2) kepuasan pelang-

gan sedang, artinya menilai kinerja pemberi pelayanan 

hanya sedang; (3) kepuasan pelanggan rendah, artinya 

kinerja pelayanan rendah dan sangat rendah,; (4) pe-

layanan efisien, artinya kinerja pemberi pelayanan 

dinilai sedang sampai sangat baik; dan (5) pelayanan 

tidak berguna, artinya kinerja pemberi pelayanan 

tingkat kepentingan pelayanan rendah atau sangat 

rendah dan kinerja pemberi pelayanannya juga rendah 

dan sangat rendah. Jadi, pengukuran kepuasan 

pelanggan merupakan elemen penting dalam menye-

diakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan 

lebih efektif. Hal ini sangat esensial terutama dalam 

menyediakan pelayanan publik (http://www.triatmojo. 

wordpress.com). 

Menurut Tjiptono (2006) setiap perusahaan 

harus berusaha meminimalkan ketidakpuasan pelang-

gan dengan memberikan pelayanan yang semakin hari 

semakin baik. Pada saat yang bersamaan, perusahaan 

perlu pula memperhatikan konsumen yang merasa 
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tidak puas. Selanjutnya Tjiptono (2006) menyatakan 

bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan ada-

lah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuai-

an (diskonfirmasi) yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja 

aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.  

Engel et al dalam Tjiptono (2006) mengungkap-

kan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau 

melampaui harapan pelanggan, sehingga ketidakpuas-

an timbul apabila hasil yang diperoleh tidak meme-

nuhi harapan pelanggan. Sedangkan pakar pemasaran 

Kotler dalam Tjiptono (2006) menandaskan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan sese-

orang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) 

yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Ada kesamaan di antara beberapa definisi di 

atas, yaitu menyangkut komponen kepuasan pelang-

gan (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). 

Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan 

atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan 

diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu 

produk (barang atau jasa). Sedangkan kinerja yang 

dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa 

yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang 

dibeli. Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat 
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digambarkan seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 

2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 2.1  

Konsep Kepuasan Pelanggan 
Sumber: Tjiptono (2006)  

 

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan 

setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau 

kepuasan pelanggannya (juga pelanggan perusahaan 

pesaing). Kotler dalam Tjiptono (2006) mengemukakan 

ada empat metode untuk mengukur kepuasan pelang-

gan, yaitu: (1) sistem keluhan dan saran, (2) survei 

kepuasan pelanggan, (3) ghost shopping, (4) lost 

customer analysis. 

Lebih lanjut secara rinci diuraikan sebagai 

berikut: 

(1) Sistem keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelang-gan 

(customer oriented) perlu memberikan kesem-patan 

Tujuan 

Perusahaan 

Produk 

Nilai Produk bagi 

pelanggan 

Kebutuhan dan 

keinginan pelanggan 

Harapan pelanggan 

terhadap produk 

Tingkat kepuasan 

pelanggan 
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seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. 

(2) Survei kepuasan pelanggan 

Pada umumnya banyak penelitian mengenai ke-puasan 

pelanggan dilakukan dengan mengguna-kan metode 

survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara 

pribadi (McNeal dan Lamb dalam Tjiptono, 2006). 

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari 

pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda 

(signal) positif bahwa perusaha-an menaruh perhatian 

terhadap para pelanggan-nya. Pengukuran kepuasan 

pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara di antaranya. 

(a) Directly reported satisfaction 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui 

pertanyaan. 

(b) Derived dissatisfacion 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal 

utama, yakni besarnya harapan pelanggan terhadap 

atribut tertentu dan besarnya kinerja yang mereka 

rasakan. 

(c) Problem analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta 

mengungkapkan dua hal pokok. Pertama, masalah-

masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan 

penawaran dari perusahaan. Kedua, saran-saran 

untuk melakukan perbaikan. 

(d) Importance-performance analysis 
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Dalam teknik ini, responden diminta untuk 

meranking berbagai elemen (atribut) dari penga-

laman berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen 

tersebut. Selain itu responden juga di-minta 

meranking seberapa baik kinerja perusa-haan dalam 

masing-masing elemen (atribut) tersebut. 

(3) Ghost shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempe-kerjakan 

beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan atau 

bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Lalu ghost shopper tersebut 

menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan 

dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian 

produk-produk tersebut 

(4) Lost customer analysis 

Metode ini sedikit unik. Perusahaan berusaha 

menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok. Yang 

diharapkan adalah akan diperolehnya infor-masi 

penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat 

bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil 

kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

terhadap pembelian tergantung pada kinerja nyata 

sebuah produk dan relatif terhadap harapan pembeli. 

Seorang pelanggan dapat saja mengalami berbagai 

derajat kepuasan. Jika kinerja produk kurang dari 

harapan, pelanggannya kecewa. Jika kinerja sepadan 



 
46  

 

dengan harapan, pelanggan puas. Jika kinerja mele-

bihi harapan, pelanggannya sangat puas atau sangat 

senang. Selanjutnya dalam hal ini yang dimaksud 

dengan kepuasan pelanggan adalah kepuasan para 

orang tua siswa, dan yang dimaksud dengan kinerja 

produk adalah kinerja produk SD Virgo Maria 2 dan  

SDIP H. Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten 

Semarang. Tetapi bagaimana pembeli membentuk 

harapannya? Harapan didasarkan pada pengalaman 

pembelian masa lalu pelanggan, opini kawan dan 

sejawatnya, informasi dan janji pemasar serta pesaing.  

Pemasar harus berhati-hati untuk mening-

katkan tingkat harapan yang benar. Jika mereka 

menetapkan harapan itu terlalu rendah, mereka dapat 

memuaskan yang membeli tetapi gagal menarik 

pembeli yang cukup. Sebaliknya, jika mereka 

meningkatkan harapan itu terlalu tinggi, pembelinya 

cenderung akan kecewa. Pelanggan yang puas 

cenderung akan menjadi pelanggan yang setia. Akan 

tetapi, hubungan antara kepuasan pelanggan dan 

kesetiaan beragam di antara industri (dalam hal ini 

sekolah) dan keadaan persaing-annya. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka 

definisi operasional dalam penelitian ini yang dimak-

sud dengan kepuasan pelanggan adalah suatu harap-

an dan kebutuhan pelanggan terpebuhi dengan meng-
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acu pada: (a) hasil yang dicapai, (b) evaluasi hasil yang 

dicapai, dan (c) pengembangan hasil yang dicapai. 

 

2.3 Sekolah Dasar Swasta 

Pendidikan merupakan setiap proses di mana 

seseorang memperoleh pengetahuan (knowledge acqui-

sition), mengembangkan kemampuan/keterampilan 

(skills developments) sikap atau mengubah sikap 

(attitute change). Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keku-

atan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepriba-

dian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan 

biasanya berawal saat seorang bayi dilahirkan dan 

akan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja 

berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan 

oleh banyak orang dengan memainkan musik dan 

mengajak membaca bayi dalam kandungan dengan 

harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kela-

hiran. Pendidikan adalah suatu proses transformasi 

anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai 

akibat proses pendidikan yang diikutinya sebagai 

bagian dari masyarakat.  

Pendidikan memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi 

sosial dan fungsi individual. Fungsi sosialnya adalah 

untuk membantu setiap individu menjadi anggota 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Bayi
http://id.wikipedia.org/wiki/Musik
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masyarakat yang lebih efektif dengan memberikan 

pengalaman kolektif masa lalu dan masa sekarang. 

Sedangkan fungsi individualnya adalah untuk me-

mungkinkan seseorang menempuh hidup yang lebih 

memuaskan dan lebih produktif dengan menyi-

apkannya untuk menghadapi masa depan (pengalam-

an baru). Fungsi tersebut dapat dilakukan secara 

formal seperti yang terjadi di berbagai lembaga pendi-

dikan, maupun informal melalui berbagai kontak 

dengan media informasi seperti buku, surat kabar, 

majalah, TV, radio dan sebagainya.  

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan 

awal selama sembilan tahun pertama masa sekolah 

anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi 

jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan 

dasar ini adalah selama enam tahun. Di akhir masa 

pendidikan dasar, para siswa diharuskan ikut dan 

lulus Ujian Nasional (UN). Kelulusan UN menjadi 

syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke 

tingkat selanjutnya (SMP/MTs). Pendidikan berarti 

suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan 

untuk memberikan pengetahuan dasar, keterampilan, 

budi pekerti dan sikap yang baik bagi setiap anak 

didik. Dari pengertian pendidikan inilah, konsep 

sekolah dasar hadir di Indonesia untuk memberikan 

pemerataan pendidikan dasar bagi setiap anak tanpa 

memandang status sosial mereka.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_menengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Ujian_Nasional
http://www.rentcost.com/2011/12/pengertian-pendidikan-definisi.html
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Wajib belajar sembilan tahun di Indonesia meru-

pakan langkah untuk memberikan pendidikan dasar, 

melalui jenjang sekolah dasar dan sekolah lanjutan. 

Pada kedua jenjang inilah, anak didik mendapatkan 

tiga manfaat dasar pendidikan yaitu pengetahuan, 

sikap serta keterampilan. Pada sekolah dasar akan 

diberikan pembekalan selama enam tahun berturut-

turut untuk membentuk pondasi pengetahuan, sikap 

serta keterampilan dasar dari berbagai jenis ilmu 

pengetahuan yang akan dilanjutkan melalui sekolah 

menengah pertama. Pelajar sekolah dasar umumnya 

berusia 7-12 tahun. Sekolah Dasar (SD) diselengga-

rakan oleh pemerintah maupun swasta. Pengelolaan 

Sekolah Dasar (SD) negeri di Indonesia yang sebe-

lumnya berada di bawah Departemen Pendidikan 

Nasional (Depdiknas), kini menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota sejak diberlaku-

kannya otonomi daerah pada tahun 2001. Sedangkan 

Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan 

sebagai regulator dalam bidang standar nasional 

pendidikan. Secara struktural, sekolah dasar negeri 

merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota.  

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2001) Pasal 17 

mendefinisikan pendidikan dasar sebagai berikut: 

1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidik-
an yang melandasi jenjang pendidikan mene-

ngah; 
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2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk 
lain yang sederajat serta Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat.  
 
Pendidikan dasar di Indonesia pada dasarnya 

dibedakan menjadi dua yaitu yang dikelola oleh 

pemerintah biasanya disebut Sekolah Dasar Negeri 

dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan yang dikelola 

oleh masyarakat, biasanya disebut Sekolah Dasar 

Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta. SD berada di 

bawah lingkup Departemen Pendidikan Nasional, 

sedang MI berada di bawah lingkup Departemen 

Agama. Di samping itu ada pula sekolah dasar di 

bawah lingkup Depdiknas berciri khas agama dengan 

sebutan Sekolah Dasar Islam atau Sekolah Dasar 

Kristen.  

Berdasar pada uraian di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa sekolah dasar swasta adalah 

sekolah yang diselenggarakan oleh non-pemerin-

tah/swasta, penyelenggara berupa badan/pribadi atau 

yayasan pendidikan. Sekolah swasta didirikan 

mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus 

ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus 

bagi mereka; sekolah keagamaan, seperti sekolah 

Islam, sekolah Kristen, dan lain-lain, atau sekolah 

yang memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Swasta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Khusus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
http://id.wikipedia.org/wiki/Standar


 
51 

atau berusaha untuk mengembangkan prestasi pribadi 

lainnya.  

 

2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Bosetti (2004) dalam jurnal yang berjudul 

“Determinants of School Choice: Understanding How 

Parents Choose Elementary Schools In Alberta” mela-

kukan survey terhadap 1.500 orang tua siswa di 29 

SD di Alberta dan menyimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi orang tua dalam memilih sekolah 

dasar untuk anak-anak mereka adalah kualitas 

sekolah, jaringan sosial, akses informasi yang berkua-

litas terhadap pilihan yang tersedia, tingkat panda-

patan orang tua (kondisi ekonomi keluarga), tingkat 

pendidikan orang tua, lokasi sekolah, dan faktor 

keagamaan (religiusitas).  

Penelitian Lai, Sadoulet dan Janvry (2007) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Can Parents Make Well-

Informed School Choices?” mengemukakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemilihan sekolah dasar meliputi beberapa hal, antara 

lain informasi yang tersedia tentang pilihan yang ada, 

status sosial ekonomi orang tua, karakteristik anak, 

jarak rumah ke sekolah, fasilitas sekolah, kualitas 

guru, lingkungan di sekitar sekolah, serta reputasi 

sekolah dan kinerjanya 

Andryana (2009) dalam penelitian yang berjudul 

“Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestasi&action=edit&redlink=1
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Sekolah Dasar Di Kota Depok Menggunakan Metode 

Proses Analisa Bertingkat”. Penelitian dilakukan pada 

10 sekolah dasar dan 10 taman kanak-kanak di 

kecamatan Sukmajaya, Depok. Metode yang diguna-

kan dalam penelitian ini adalah metode Analytic 

Hierarchy Process sebagai alat bantu dalam pengam-

bilan keputusan. Hasil analisa menunjukkan bahwa 

faktor yang paling berpengaruh dalam pemilihan 

sekolah dasar adalah pendidikan (38.2%), kemudian 

lokasi sekolah (25%), fasilitas sekolah (16%), biaya 

pendidikan (10.1%), spiritual (6.4%) dan terakhir 

adalah ekstrakurikuler (4.3%). 

Penelitian Kirkland (2010) dalam jurnal yang 

berjudul “Choices We Can Believe In: City Parents And 

School Choice” mengatakan bahwa yang mempenga-

ruhi pengambilan keputusan dalam memilih sekolah 

dasar adalah kurangnya pilihan-pilihan sekolah yang 

ada, perasaan (subjektivitas) orang tua dan citra 

(image) kota atau wilayah tempat sekolah itu berada.  

Rehman, Khan, Tariq dan Tasleem (2010) dalam 

jurnal yang berjudul “Determinants of Parents’ Choice 

in Selection of Private Schools for their Children in 

District Peshawar of Khyber Pakhtunkhwa Province” 

melakukan penelitian terhadap 200 orang tua siswa. 

Hasilnya diperoleh dengan menggunakan deskriptif 

kuantitatif. Model logistik binomial digunakan sebagai 

alat kuantitatif untuk estimasi. Hasil regresi menun-
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jukkan bahwa lingkungan pendidikan, rasio guru 

dengan siswa, tingkat pendidikan orang tua, profesi 

orang tua, ukuran/skala kelas yang ada, latar 

belakang sosial, ras, kualitas guru, prestasi akademik 

sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi pilihan 

orang tua dalam pemilihan sekolah swasta. 

Hadikusumo (2012) dalam penelitian disertasi 

yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh 

terhadap Pengambilan Keputusan Para Orang Tua 

Siswa dalam Memilih Sekolah di SDI Al-Azhar 14 

Semarang”. Penelitian dilakukan pada 180 orang tua 

siswa. Berdasarkan hasil uji hipotesis faktor-faktor 

yang berpengaruh paling besar sumbangannya terha-

dap pengambilan keputusan memilih sekolah adalah 

perilaku konsumen (81,9%), budaya sekolah (81,0%), 

manajemen peningkatan mutu sekolah (80,9%), per-

baikan mutu sekolah berkelanjutan (79,7%), kepuasan 

pelanggan (79,5%), dan sumbangan yang paling kecil 

adalah pendidikan sekolah dasar yang islami (72,9%). 

Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut mempunyai 

pengaruh yang positif dan hipotesisnya dapat diterima, 

baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap 

pengambilan keputusan memilih sekolah.  

 

2.5 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian ini adalah bahwa di 

era desentralisasi, strategi pembangunan pendidikan 

dasar telah mengalami pergeseran yang mendasar dari 
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sistem pengelolaan pendidikan yang terpusat (sentra-

listik) ke sistem pengelolaan pendidikan berbasis seko-

lah (desentralistik) atau lebih dikenal dengan nama 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam hal ini 

sekolah diberikan wewenang untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri bersama-sama 

warga sekolah dan stakeholders. Semua keputusan 

dibuat secara kolektif oleh kepala sekolah, staf, guru, 

orang tua, peserta didik, komite sekolah serta tokoh 

masyarakat dalam suasana yang demokratis. Manaje-

men sekolah harus lebih terbuka, mempunyai akunta-

bilitas yang tinggi, mengoptimalkan peran serta 

masyarakat dan orang tua, serta mengelola sumber 

daya sekolah dan lingkungan untuk peningkatan 

prestasi siswa dan kualitas pendidikan. Dengan mene-

rapkan MBS diharapkan sekolah mampu meningkat-

kan fasilitas sekolah, budaya sekolah, lokasi sekolah, 

pendidikan SD yang berbasis keagamaan, dan kepua-

san pelanggan yang pada akhirnya mampu meningkat-

kan mutu pendidikan yang mempuyai daya tarik 

sendiri bagi para orang tua siswa dalam pengambilan 

keputusan memilih sekolah.  

Orang tua dalam mengambil keputusan memilih 

sekolah dapat menggunakan pertimbangan fasilitas 

sekolah karena fasilitas sekolah yang memadai akan 

sangat membantu anak dalam mengembangkan bakat 

dan kreativitasnya selama di sekolah. Budaya sekolah 
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yang baik dalam meningkatkan dan mempertahankan 

prestasi baik prestasi akademik maupun nonakademik 

bagi anak dan sekolah. Lokasi sekolah yang tidak 

terlalu jauh dari rumah sehingga anak tidak merasa 

capek selama dalam perjalanan ke sekolah dan 

lingkungan sekitar yang aman dan nyaman sehingga 

proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. 

Pendidikan sekolah dasar berbasis keagamaan 

(religiustias) sehingga dapat membentuk generasi 

muda yang cerdas, terampil, beriman, dan berakhlak 

mulia. Kepuasan pelanggan yang tinggi akan 

menjadikan pelanggan tetap setia memilih untuk 

memasukkan putra-putri mereka yang lain maupun 

saudara-saudara mereka yang mempunyai putra-putri 

usia sekolah ke sekolah yang memuaskan.  

Hubungan antar kelima variabel bebas terhadap 

variabel terikat tersebut dapat dilihat pada Gambar 

2.2 yaitu bahwa faktor-faktor penentu yang mem-

pengaruhi pengambilan keputusan para orang tua 

siswa dalam memilih sekolah bagi anak-anaknya 

antara lain adalah fasilitas sekolah, budaya sekolah, 

lokasi sekolah, pendidikan SD yang berbasis keaga-

maan (religiusitas), dan kepuasan pelanggan (dalam 

hal ini adalah para orang tua siswa SD Virgo Maria 2 

dan SDIP. H. Soebandi Kecamatan Bawen Kabupaten 

Semarang).  
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Gambar 2.2  
Kerangka Pikir 
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2.6  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, hipotesis 

penelitian ini adalah faktor-faktor penentu pengam-

bilan keputusan orang tua dalam memilih sekolah bagi 

anak-anaknya yaitu fasilitas sekolah, budaya sekolah, 

lokasi sekolah, pendidikan SD yang berbasis keaga-

maan (religiusitas), dan kepuasan pelanggan. Adapun 

hipotesis kerja penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Ada pengaruh fasilitas sekolah (X1), budaya sekolah 

(X2), lokasi sekolah (X3), pendidikan SD yang 

berbasis keagamaan (religiusitas) (X4), Kepuasan 

pelanggan (X5) terhadap pengambilan keputusan 

memilih sekolah (Y) secara parsial; 

2) Salah satu diantara kelima faktor yaitu fasilitas 

sekolah (X1), budaya sekolah (X2), lokasi sekolah 

(X3), pendidikan SD yang berbasis keagamaan 

(religiusitas) (X4), Kepuasan pelanggan (X5) ada yang 

dominan berpengaruh terhadap pengambilan kepu-

tusan memilih sekolah (Y). 

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, dapat di-

simpulkan bahwa: (1) pengambilan keputusan memilih 

sekolah meliputi proses memilih sekolah, menentukan 

pilihan, dan mengambil keputusan; (2) fasilitas seko-

lah meliputi lahan sekolah, bangunan sekolah, dan pe-

rabotan dan perlengkapan; (3) budaya sekolah meli-

puti budaya mutu, budaya belajar, dan budaya seko-

lah sehat; (4) lokasi sekolah meliputi jarak rumah ke 

sekolah, transportasi yang tersedia, dan lingkungan 
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sekolah; (5) pendidikan SD yang berbasis keagamaan 

(religiusitas) meliputi pendidikan keimanan dan ketaq-

waan (IMTAQ), pendidikan akhlak (budi pekerti), dan 

pendidikan akal (IPTEK), (6) kepuasan pelanggan 

meliputi hasil yang dicapai, evaluasi hasil yang dica-

pai, dan pengembangan hasil yang dicapai. 

 

 

 


