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ABSTRAK
Indonesia saat ini telah memasuki era MEA.Pekerja indonesia akan menghadapi persaingan.Indonesia
memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkompetensi.Maka dengan itu
pemerintah dengan Badan Nasional Sertifikat Profesi bekerjasama dengan Pendidikan Kejuruan untuk
meningkatkan daya saing dalam memenhi dunia kerja, membentuk Lembaga Sertifikat Profesi yang
bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja profesi.Dalam memberikan jaminan
kualitas dan keselamatan pemilik sertifikat dari LSP SMK X SIDOARJO yang independen, maka SMK X
SIDOARJO meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan kualitas prestasi
belajar.Penelitian ini menggunakan metode Problem Based Learning untuk analisis kualitas prestasi
belajar dan SERVQUAL untuk menganalisa kesenjangan kualitas pelayanan sebelumnya dengan yang di
harapkan kemudian di masukkan dalam Quality Function Deployment untuk merancang peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan.Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan bahwa
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dapat ditingkatkan dengan variabel respon teknis.Kemudian
peningkatan prestasi belajar dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya antara lain meningkatkan
aktivitas, minat dan motivasi belajar peserta didik.
Kata Kunci : kualitas pelayanan pendidikan, prestasi belajar, problem based learning, SERVQUAL,
QFD

1.

Pendahuluan
Dengan adanya kerjasama Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dan pihak sekolah
SMK YPM 8 untuk membentuk Lembaga Sertifikat Profesi (LSP), maka SMK X Sidoarjo
dituntut untuk menciptakan siswa-siswa yang berkompeten dan berprestasi di bidang
keahliannya. Tetapi dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah pada umumnya
muncul berbagai masalah kompleks yang mempengaruhi para siswa (sebagai subyek dari
sistem pendidikan sekolah) untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan guru Kompetensi Teknologi
Mekanik di SMK X Sidoarjo pada bulan September untuk Standar Kompetensi Teknologi
Mekanik diperoleh data nilai formatif untuk Standar Kompetensi Teknologi Mekanik masih di
bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditentukan sekolah yaitu 75. Peningkatkan
mutu, efisiensi dan efektifitas pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan
kualitas tenaga pengajar yang memadai secara profesional tetapi juga peran media yang tidak
kecil artinya, bahkan suatu faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan
nasional. Untuk mendapatkan hasil pendidikan yang mampu mencetak tenaga profesional yang
berkualitas serta memiliki kepekaan terhadap lingkungan, mampu berpikir logis dan sistematis.
Pelaksanaan pendidikan harus dilaksanakan sebaik-sebaiknya.
Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembelajaran di sekolah adalah rendahnya
aktivitas belajar siswa. Hal itu terlihat ketika kegiatan belajar mengajar dimulai justru siswa
lebih menampakkan sikap tidak antusias terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan,
sebagai contoh sikap/perilaku siswa tersebut antara lain: mengobrol dengan teman sebangku,
mengerjakan tugas mata pelajaran lain saat kegiatan belajar mengajar dimulai, siswa
membuat keributan dalam kelas saat pelajaran berlangsung, siswa tidak bisa menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh guru, siswa tidak mau bertanya tentang materi yang dia rasa
belum menguasai. Berbagai permasalahan itu muncul di SMK X Sidoarjo sebagai suatu
permasalahan yang harus dicarikan alternatif solusi tindakan yang tepat, karena dengan
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berkurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar akan menjadikan
prestasi belajar siswa cenderung menurun. Informasi penurunan prestasi belajar dalam enam
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1.Tabel Prestasi belajar Penilaian Kompetensi dalam 6 tahun

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya nilai formatif tersebut diantaranya adalah
metode yang digunakan guru hanya metode ceramah, guru tidak menggunakan alat bantu
(media pembelajaran) dalam mengajarnya sehingga siswa tidak tertarik untuk belajar akibatnya
siswa sulit memahami materi yang disampaikan. Guru dalam penilaian yang diutamakan hanya
penilaian produk yang bersifat hafalan sedangkan penilaian proses tidak tersentuh sama sekali
yang membuat siswa pasif.
Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan
metode pembelajaran Problem Based Learning yang mampu mengembangkan kemampuan
kompetensi siswa dan membuat siswa lebih mandiri.
Dari uraian latar belakang diatas lembaga pendidikan SMK X Sidoarjo tidak terlepas
dari keadaan di atas. Sebagai salah satu lembaga yang membentuk LSP yang merupakan
perpanjangan dari BNSP untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dan
mempunyai sertifikat profesi. Bahwa untuk itu, LSP SMK X Sidoarjo tidak hanya bergerak
dibidang Teknik Pemesinan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tetapi dapat pula
kedepannya dikembangkan ke arah sub-sub bidang pekerjaan lain sesuai kebutuhan sertifikasi
kompetensi tenaga kerja yang akan bekerja baik lokal, nasional maupun regional.
Tabel 2. Data penerimaan siswa Teknik Permesinan dalam 8 tahun terakhir

Tabel 3. Data lulusan siswa Teknik Permesinan dalam beberapa tahun terakhir

Dari data jumlah lulusan siswa Teknik Permesinan di atas tampak bahwa cenderung
mengalami penurunan dari tahun ketahun, baru sedikit naik pada lulusan tahun 2015. Untuk
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menyediakan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi tertentu (Teknik Permesinan) yang
mana kualitas pelayanan pendidikan di mata pelajaran produkif (Praktek) yang menjadi acuan
kualitas pelayanan pendidikan bagi siswa.
Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kualitas
prestasi belajar siswa sebagai uipaya menunjang program LSP di SMK X Sidoarjo. Berdasarkan
permasalah tersebut di atas akan dilakukan penelitian di SMK X Sidoarjo untuk meningkatkan
kualitas pelayanan pendidikan dan kualitas prestasi belajar siswa maka perlu di identifikasi
permasalahan kemudian di lakukan perbaikan dalam usaha peningkatan baik internal atau
eksternal. Salah satu cara meningkatkan kualitas prestasi belajar yaitu Problem Based Learning.
Problem Based Learning dipilih karena mampu meningkatkan aktivitas siswa, mampu
memberikan kepuasan siswa untuk menemukan pengetahuan baru, mampu mengaplikasikan
pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata, mampu mengembangkan siswa untuk
berfikir kritis dan dapat menciptakan hasil karya suatu produk. Metode Problem Based Learning
dipercaya mamapu meningkatkan prestasi belajar. Ini dapat dilihat dari beberapa penelitian
sebelumnya. Salah satu cara untuk perbaikan peningkatan kualitas layanan pelanggan adalah
dengan menggunakan metode integrasi konsep SERQUAL. Menurut Tony W (2011:72) Metode
SERVQUAL di lakukan sebagai penelitian pendahuluan untuk mengetahui harapan dan
persepsi pelanggan yang dilanjutkan dengan pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu metode
Quality Function Developmet (QFD). Metode SERVQUAL dan metode Quality Function
Developmet (QFD) dipilih karena dipercaya mampu meningkatkan kualitas pelayanan
pelanggan. Ini dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya. Quality Functon Deployment
(QFD) adalah sebagai suatu proses untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan
menterjemahkannya ke dalam kebutuhan teknis yang relevan (M.N. Nasution, 2011:52)
Gaspertz, Vincent, (2012)[1], kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik
suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang ditetapkan.
Menurut Herdiansyah (2011:10) pelayanan merupakan produk yang tidak ada wujud atau
bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat di miliki, teatpi dialami dan dapat dirasakan.
2. Metode
Obyek penelitian pelanggan ini adalah pada pelayanan pendidikan siswa jurusan Teknik
Pemesinan SMK X Sidoarjo. Obyek penelitian untuk penelitian tindakan kelas adalah siswa XII
jurusan Teknik Pemesinan SMK X Sidoarjo.
Pengumpulan data dari SMK X Sidoarjo menggunakan metode pengamatan langsung dan
interview dengan siswa, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Kesiswaan,
Humas, Sarana Prasarana, Kaprog TPM, Guru, dan karyawan SMK X Sidoarjo. Pengumpulan
data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : Kuisioner, interview, Pre test dan Post test uji
kompetensi dengan memperhatikan 4W dan 1 H (what, who, where, when, dan how).
Data yang dikumpulkan adalah meliputi :
1. What adalah data siswa.
2. Who adalah siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Pemesinan.
3. Where adalah pengumpulan data di SMK X Sidoarjo.
4. When adalah waktu pengambilan data, yakni mulai Oktober 2016 sampai dengan bulan
Februari 2017
5. How adalah pengambilan data dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner kepada siswa,
wawancara langsung dengan Kepala Sekolah, Guru, Karyawan yang terkait dengan
penelitian, serta melakukan pre test dan post test untuk melihat prestasi belajar siswa .
Data primer dikumpulkan menggunakan kuisioner dengan data yang dibutuhkan meliputi :
Data kepentingan (importance rating) atribut layanan menurut para siswa, data pelayanan yang
dirasakan (perceived value) siswa terhadap kualitas layanan pendidikan yang diterima, data
pelayanan yang diharapkan (expected value) siswa terhadap kualitas layanan pendidikan yang
diinginkan. Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data untuk melengkapi data
primer. Data sekunder yang diperlukan berupa data yang dimiliki oleh SMK X Sidoarjo, baik
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yang diperoleh secara langsung seperti jumlah pelanggan service yang dalam hal ini siswa kelas
XII TPM maupun tak langsung seperti lietarur, buku maupun laporan penelitian mahasiswa lain
yang berkaitan dengan penelitian obyek kajian penelitian.
Rancangan penelitian ini pada gambar 1 ada tiga tahapan yaitu, (1) tahap pengujian
data/validasi data dan penyebaran angket respon (2) tahap pengolahan data QFD dan tahap
pengolahan data SERVQUAL, (3) tahap implementasi media pembelajaran dan perangkat
pembelajaran pendukung dengan menggunakan Design One Group Pretest-Posttest.

Gambar 1. Bagan Desaign Penelitian

2.1.
a.

Pengolahan Data
Data Kualitatif
Pengumpulan data kualitatif ini mengaplikasikan pendekatan SERVQUAL. Isi
kuisioner yang akan di gunakan dalam peneiitian ini merupakan adaptasi dari kuisioner
peneiitian yang telah di lakukan oleh suparno (2013 ) atribut pelayanan bepedoman pada
dimensi kualitas layanan yang dikembangkan oleh Parasuraman, dengan akronim RATER
b.
Data Kuantitatif
Tahap ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden.
Responden diminta melakukan penilaian berupa angka tentanglayanan pendidikan di Sekolah
Menengah Kejuruan X Sidoarjo dalam bentuk tingkat harapan, tingkat yang dirasakan, dan
tingkat kepentingan masing-masing aktribut tersebut. Dalam kuesioner ini skala yang digunakan
adalah skala Likert, yaitu skala 1 sampai 4.
2.2. Tahapan Metode SERVQUAL

Gambar 2. Bagan Pengolahan Metode SERVQUAL Gap 5
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2.3. Tahapan Metode Quality Function Deployment

Gambar 4. Tahapan Metode Quality Function Deployment

2.4. Tahapan Implementasi Metode Pembelajaran Problem Based Learning

Gambar 5. Skema kegiatan Implementasi Metode Pembelajaran Problem Based Learning

3. Hasil dan Pembahasan
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua tipe kuisioner. Yang
pertama kuisioner untuk menentukan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pendidikan,
kuisioner tipe kedua adalah untuk menentukan respon siswa terhadap pembelajaran.Untuk yang
pertama kuisoner ada tiga macam yaitu kuesioner yang pertama adalah kuisioner tingkat
kenyataan, kedua kuesioner tingkat harapan dan yang ketiga kuesioner tingkat kepentingan yang
disebarkan kepada siswa kelas XII TPm.
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Tabel 4. Atribut Kualitas Pelayanan Berdasarkan Dimensi SERVQUAL
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Pengujian Validitas dan Reiiabilitas Kuesioner
Tabel 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat harapan

Tabel 6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kenyataan

Tabel 7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kepentingan Siswa

Tabel 8. Penetapan Respon Teknis

35

Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2017
Surakarta, 8-9 Mei 2017

ISSN: 2579-6429

Tabel 9. Respon Teknis

Hasil perhitungan Relative Weight nilai terbesar 11,721% pada respon teknis 10 , dan
nilai Relative Weight terkecil 2,222% pada respon teknis 19
Tabel 10. Analisa QFD
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4.3. Analisis Respon Teknis

Gambar 6. Diagram Pareto

Dari data yang telah di ranking dari nilai kontribusi terbesar ( A ) 11,72% sampai dengan
kontribusi terkecil ( T ) 2,22 % di atas, untuk memfokuskan prioritas pebaikan kualitas
pelayanan pendidikan kepada siswa, prinsip Pareto dengan mempertimbangkan keinginan hal hal berikut :
1. Menentukan prioritas karena keterbatasan sumber daya
2. Menggunakan kearifan tim secara kolektif
3. Menghasilkan consesnsus atau keputusan akhir
4. Menempatkan keputusan pada data kuantitatif
Hasil Prestasi Belajar Siswa
Tabel 11. Hasil Belajar Siswa

Gambar 7. Rekapitulasi hasil belajar

Dari Hasil Test Belajar dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan ketuntasan belajar
klasikal kelas. Hasil Pre test menunjukkan bahwa dari 36 siswa yang mengalami ketuntasan
hanya 5 orang sedangkan yang belum tuntas sebanyak 31 orang. Hasil Post test menunjukkan
bahwa dari 36 siswa yang mengalami ketuntasan 34 orang sedangkan yang belum tuntas
sebanyak 2 orang. Hasil ulangan harian menunjukkan bahwa dari 36 siswa yang mengalami
ketuntasan 36 orang sedangkan yang belum tuntas sebanyak 0 orang
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Dari Hasil Test Belajar dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan ketuntasan belajar
klasikal kelas dari 17 % pada RPP 1 menjadi 94 % pada RPP 2, kemudian meningkat 100 %
pada ulangan harian. Peningkatan ketuntasan belajar klasikal kelas dari RPP 1 ke RPP 2
disebabkan alokasi waktu yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kerumitan soal. Oleh
karena itu penerapan pembelajaran menggunakan problem based learning yang diterapkan pada
teknik mesin termasuk sangat baik dalam peningkatan hasil belajar siswa.
Simpulan
1.
2.

Berdasarkan hasil pengolahan data SERVQUAL didapatkan Gap seluruhnya negatif karena nilai
persepsi lebih kecil dari nilai ekspetasi
Hasil dari QFD berdasarkan rangking prioritas pertama respon teknis yang harus segera
ditidaklanjuti adalah no 10.

3. Hasil Test Belajar dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan ketuntasan belajar klasikal
kelas dari 17 % pada RPP 1 menjadi 94 % pada RPP 2, kemudian meningkat 100 % pada
ulangan harian.
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