
I. PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang  

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah 

populasi penduduk Indonesia, baik dilihat secara nasional maupun pada tingkat 

regional, termasuk penduduk DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat terus 

meningkat. Khususnya Jawa Barat, walaupun tercatat jumlah penduduknya 

berkurang lebih dari 3 juta dari tahun 1995 ke tahun 2000, namun sebenarnya 

penambahan jumlah penduduknya paling besar jika digabungkan dengan Banten 

– karena sebelumnya Jawa Barat dan Banten merupakan satu provinsi – 

dibandingkan daerah lain di pulau Jawa, yaitu mencapai pertambahan lebih dari 

4 juta jiwa dalam kurun waktu 5 tahun. 

 
Tabel 1. Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995 dan 

2000 

Provinsi 
Penduduk 

1971 1980 1990 1995 2000 

DKI Jakarta 4.579.303 6.503.449 8.259.266 9.112.652 8.389.443 

Jawa Barat 21.623.529 .27.453.525 35.384.352 39.206.787 35.729.537 

Banten - - - - 8.098.780 

Jawa 
Tengah 21.877.136 .25.372.889 28.520.643 29.653.266 31.228.940 

DIY 2.489.360 2.750.813 2.913.054 2.916.779 3.122.268 

Jawa Timur 25.516.999 .29.188.852 32.503.991 33.844.002 34.783.640 

INDONESIA 119.208.229 147.490.298 179.378.946 194.754.808 206.264.595 

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Sensus Penduduk antar Sensus 
(SUPAS) 1995 

 

Dari tahun ke tahun, dalam satu dasawarsa, persentase penduduk 

Indonesia yang bersekolah meningkat sedikit demi sedikit namun pasti. Ini 
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terlihat dari data BPS tentang persentase angka partisipasi sekolah dari 

penduduk Indonesia berikut ini. 

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia (%) 

Indikator 
Terpilih 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Penduduk 
Berumur 
7-12 
Tahun 

95,1 95,3 95,5 95,7 96,1 96,4 96,8 97,1 97,4 97,6 97,8 

Penduduk 
Berumur 
13-15 
Tahun 

77,3 79 79,6 79,4 79,2 81 83,5 84 84,1 84,3 84,4 

Penduduk 
Berumur 
16-18 
Tahun 

49,5 51,1 51,2 49,4 49,8 51 53,5 53,9 53,9 54,6 54,7 

Sumber: BPS Pusat (2010) 

 
Jika kita gabungkan keterangan dari kedua data pada Tabel 1 dan Tabel 

2, persentase penduduk yang bersekolah meningkat dari jumlah penduduk yang 

juga meningkat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan penduduk 

Indonesia akan lembaga pendidikan semakin tinggi dari tahun ke tahun.  

Salah satu implikasinya adalah perkembangan pasar jasa pendidikan di 

Indonesia yang turut meningkat pesat akhir-akhir ini, khususnya pada sektor 

swasta. Saat ini terdapat banyak model pendidikan yang ditawarkan lembaga-

lembaga pendidikan dengan spesifikasi dan deferensiasi yang berbeda-beda, 

mulai dari sekolah yang menawarkan konsep “back to nature”, konsep 

keislaman, hingga sekolah yang menawarkan konsep-konsep pendidikan modern 

yang diadopsi dari negara-negara maju, seperti konsep active learning. 

Perkembangan tersebut di satu sisi memberikan kesepatan kepada para 

orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya untuk memilih sekolah yang 

sesuai dengan keinginan, idealisme, ataupun kebutuhan mereka. Calon orang 

tua murid bisa memilih sekolah yang cocok dengan mempertimbangkan pilihan 

lokasi yang terjangkau, kualitas yang baik, kredibilitas, tarif yang terjangkau, 
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fasilitas sekolah yang lengkap, dan lingkungan/budaya sekolah yang mendukung 

perkembangan anak. Di samping itu, mereka juga bisa memilih sekolah dengan 

idealisme yang sesuai, jaminan masa depan anak, pelayanan yang prima, 

tenaga guru yang professional, program yang unggul, serta bertaraf 

internasional. Namun di sisi lain, orang tua bisa menjadi bingung dalam 

menentukan sikapnya dalam memilih sekolah, karena informasi yang ia dapatkan 

belum tentu sesuai dengan kenyataanya nanti yang mereka temui. Mengingat 

pendidikan adalah investasi jangka panjang di mana jika salah pilih sekolah bisa 

berakibat fatal terhadap masa depan anaknya nanti. Di sini orang tua harus 

betul-betul yakin dan well inform  dengan sekolah pilihannya. 

Walaupun pada umumnya orang cenderung memilih barang atau jasa 

yang murah dalam berbelanja, namun bukan berarti mereka mengabaikan 

kualitas atau mutu barang/jasa yang dibeli hanya demi menghemat uang. 

Peningkatan taraf hidup dan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia secara 

umum akhir-akhir ini berimplikasi pada munculnya kesadaran orang tua akan 

kebutuhan pendidikan yang bermutu untuk putra-putri mereka. Tidak peduli 

berapa harga atau biaya yang harus dikeluarkan, asal ia mampu, bilamana ada 

sekolah yang bisa menawarkan jasa pendidikan yang sesuai dengan idealisme 

pendidikan mereka dan mampu memberikan jaminan mutu pelayanannya, maka 

mereka akan bersedia menyekolahkan anaknya di sana. Tidak hanya itu, bahkan 

jarak yang jauh pun tidak akan mengurungkan niat orang tua yang merasa telah 

menemukan tempat yang pas untuk anaknya kelak tumbuh dan berkembang. 

Fakta inilah yang tergambar di awal pertumbuhan sekolah Madania sejak 

12 tahun silam. Terhitung sejak berdirinya, dengan nama awal SBI Madania, 

sekolah ini mampu memperoleh murid sebanyak hampir 1000 murid hanya 

dalam kurun waktu 5 tahun saja, dari jumlah murid yang bermula dari 19 orang 

murid. Visi dan misi yang jelas dan realistis, tenaga pengajar yang mumpuni, 
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serta fasilitas sekolah yang terus berkembang menjadi daya tarik tersendiri bagi 

para orang tua murid. Letak yang jauh pun tidak menjadi masalah bagi mereka. 

Ini terlihat dari sebaran murid yang mencakup wilayah Jakarta, Bogor, 

Tangerang, Depok, hingga Bekasi. Walaupun harus mempersiapkan anaknya 

untuk berangkat sekolah pada waktu subuh, karena jarak tempuh yang cukup 

jauh, namun tidak mengurungkan niat orang tua untuk tetap bertahan memilih 

sekolah Madania. 

Selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan 

Nasional semenjak era reformasi bergulir telah banyak mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang berusaha memberikan jawaban terhadap kebutuhan orang tua 

sekarang terhadap pendidikan yang bermutu, diantaranya dengan 

mengalokasikan dana lebih banyak pada institusi pendidikan, seperti program 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sertifikasi guru, dan lain sebagainya. 

Selain itu, ada juga kebijakan dengan tujuan agar makin banyak penduduk 

Indonesia yang bersekolah, seperti program sekolah gratis. Walaupun kebijakan-

kebijakan itu cukup mempengaruhi wajah pendidikan di Indonesia,  namun 

peluang lembaga pendidikan swasta untuk ikut andil dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan yang cukup beragam masih terbuka lebar. 

Kesempatan bagi pihak swasta ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah juga 

dalam mendorong berdirinya sekolah-sekolah swasta dan karena kebijakan-

kebijakan pemerintah yang pada umumnya bersifat massal dan lambat dalam 

proses realisasinya. Ini bisa terlihat dari pertumbuhan sekolah swasta di 

Indonesia yang semakin pesat, walaupun mereka harus membiayai diri sendiri 

dalam mengembangkan sekolahnya. Hal ini juga tidak terlepas dari peran serta 

banyak orang tua yang tidak lagi merasa berat mengeluarkan biaya lebih untuk 

mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Jika saja sekolah di Indonesia 

hanya terdiri dari sekolah negeri, tentunya persentase angka partisipasi sekolah 
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di Indonesia menurun drastis, karena sektor pendidikan swasta menyedot murid 

yang sangat banyak.  

Peluang pasar pendidikan bagi lembaga swasta ini membuat persaingan 

antara sekolah-sekolah semakin ketat. Mereka berusaha memberikan pelayanan 

yang prima pada para murid dan orang tua mereka, mengadopsi teknologi-

teknologi pendidikan terkini, menerapkan metode-metode  pendidikan yang 

mutakhir, memberikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas termodern, serta 

berusaha menghilangkan sekat-sekat globalisasi dengan berusaha menjadikan 

sekolah mereka bertaraf internasional. 

Walaupun punya nilai lebih dibandingkan lembaga pendidikan lainnya, 

bukan berarti perjalanan Madania dalam mendapatkan pelanggan berjalan mulus 

begitu saja. Butuh usaha keras untuk terus bisa memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan harapan pelanggan-pelanggannya, agar pelanggan tidak mudah 

memindahkan anaknya untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah ke tempat 

lain. Tidak hanya dapat mempertahankan tapi juga harus mampu meningkatkan 

pelayanannya sehingga terciptalah kepuasan pada pelanggannya. 

1.2. Rumusan Masalah  

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan pasar jasa pendidikan di 

Indonesia, khususnya di Jabodetabek, maka semakin tinggi pula tingkat 

persaingan yang harus dihadapi oleh sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah 

Madania. Ditambah lagi dengan munculnya dukungan pemerintah terhadap 

sektor pendidikan melalui program BOS, yang memberikan dana tambahan 

untuk pengembangan sekolah, terutama sekolah negeri, atau program sertifikasi 

guru. 

Di sisi lain, perkembangan Madania yang pada awalnya relatif cukup baik, 

ternyata akhirnya juga terkena dampak yang dinamakan dengan Kurva S 
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(Sigmoid Curve). Menurut prinsip Kurva S, kehidupan berubah dan diubah, 

mempengaruhi atau dipengaruhi. Suatu ketika perubahan memberikan hasil yang 

menyenangkan, di lain waktu ia akan memberikan suatu ketidaknyamanan atau 

keadaan yang tidak diinginkan. Terkadang kurvanya menanjak naik, namun 

setelah itu pada titik tertentu pasti akan turun kembali, begitulah seterusnya. 

(Kasali, 2008). Di awal pertumbuhannya, jumlah murid Madania mengalami 

kenaikan, namun sejak tahun ajaran 2006-2007 mulai terjadi penurunan jumlah 

murid, yang diikuti dengan trend penurunan di tahun-tahun berikutnya. Dari data 

jumlah murid Madania dari tahun 1998 hingga 2010 pada Gambar 1, dapat kita 

lihat pasang surut tersebut. 

 

 
Sumber: Sekolah Madania 2010 
Gambar 1. Grafik Perkembangan Jumlah Murid Madania Tahun 1998-2010 

 

Adapun perkembangan jumlah murid Madania secara rinci dari SD hingga 

SMA Madania dapat kita lihat pada  Gambar 2. 
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Sumber: Sekolah Madania 
Gambar 2. Grafik Perbandingan Perkembangan Jumlah Murid SD, SMP, dan 

SMA Madania Tahun 1998-2010 
 

Kenyataan di atas juga bisa dihubungkan dengan teori siklus hidup 

produk atau Product Life Cycles (PLC) yang juga berlaku pada industri jasa. 

Kotler dan Keller (2006) menjelaskan bahwa strategi positioning dan diferensiasi 

perusahaan harus berubah karena produk (jasa), pasar, dan pesaing berubah 

sepanjang siklus hidup produk (PLC). Kebanyakan PLC digambarkan dalam 

bentuk lonceng, di mana kurva tersebut terbagi menjadi empat tahapan yaitu: (1) 

perkenalan (introduction), (2) pertumbuhan (growth), (3) kematangan (maturity), 

dan (4) penurunan (decline). Penulis menyimpulkan berdasarkan Gambar 1 dan 

Gambar 2 bahwa sekolah Madania saat ini berada pada level 3 yaitu 
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Keterangan: Data siswa baru kelas 1 SMP dari SD Madania tahun 2002-2003 tidak 

tersedia 
Sumber: Sekolah Madania 2010  
Gambar 3. Grafik Jumlah Murid baru SMP Madania Terhadap Lulusan SD 

Madania Tahun 2002-2010 
 
 

 
Sumber: Sekolah Madania 2010 

Gambar 4. Grafik Jumlah Murid Baru SMA Madania terhadap Lulusan SMP 
Madania Tahun 2004-2010 
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 Di samping data pada Gambar 1 dan Gambar 2, kita juga bisa melihat 

kecenderungan (trend) jumlah pelanggan Madania yang tetap memilih 

melanjutkan studi putra-putrinya di Madania dari Gambar 3 dan Gambar 4.  

Gambar 3 menunjukkan bahwa dari Tahun 2004 hingga 2010, tidak semua lulus 

SD Madania melanjutkan ke SMP Madania. Begitu juga pada Gambar 4, terlihat 

bahwa dari Tahun 2004 hingga 2010, tidak semua lulus SMP Madania 

melanjutkan ke SMA Madania. Walaupun pada Gambar 4 terlihat bahwa jumlah 

murid baru SMA Madania tahun 2010 lebih banyak 7 orang dibandingkan lulusan 

SMP 2010, namun sebenarnya hanya 87 murid baru SMA yang berasal dari 

lulusan SMP Madania.  

Penurunan jumlah murid akhirnya menyebabkan manajemen Madania 

menetapkan angka negatif untuk target pertumbuhan murid di tahun ajaran 2009-

2010. Sangat disayangkan sekali jika penurunan murid ini dibiarkan berlanjut 

mengikuti arus pasar. Berbagai usaha sebenarnya telah ditempuh Madania untuk 

mengantisipasi keadaan ini, namun hasil yang bisa dicapai baru pada tataran 

mempertahankan agar penurunan jumlah murid tidak bertambah besar dari tahun 

ke tahun. 

Agak ironis memang jika kita melihat tantangan yang harus dihadapi 

perusahaaan yang bergerak di bidang pendidikan secara umum dari tahun ke 

tahun akhir-akhir ini. Karena jangka waktu pendidikan anak di sekolah dasar dan 

menengah hanya 1 hingga 12 tahun saja, maka tidak ada kemungkinan 

pelanggan akan tetap menggunakan jasa suatu sekolah jika anaknya sudah lulus 

dari SMA. Alasannya sangat sederhana, pelanggan tersebut tidak lagi punya 

kebutuhan yang bisa disediakan lembaga pendidikan tersebut, kecuali pelanggan 

itu mempunyai anak kedua, ketiga, dan seterusnya untuk disekolahkan juga, 

maka lembaga sekolah masih bisa berharap untuk dapat mempertahankan 

pelanggan yang ada, atau pelanggan lama tadi mau merekomendasikan sekolah 
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kepada orang lain sehingga sekolah bisa berharap mendapatkan pelanggan 

baru. Jadi, tantangan yang dihadapi Madania sekarang tidak hanya berusaha 

mempertahankan pelanggan yang telah ada, tapi juga harus mampu 

mengakuisisi pelanggan baru yang pastinya harus bersaing dengan sekolah-

sekolah lain. Ditambah lagi, sekolah-sekolah saingan tersebut juga berupaya 

mengikuti dan bahkan menyempurnakan sistem yang sama seperti yang 

diterapkan oleh Madania, serta berlokasi di daerah-daerah satelit Madania, yaitu 

meliputi daerah Jabodetabek. 

Pada tahun 2008, Madania menempuh langkah-langkah pemasaran yang 

cukup mengangkat kembali nama Madania. Mulai dari perubahan logo, 

peremajaan visi dan misi serta tujuan sekolah hingga perubahan struktur 

organisasi beserta pejabat-pejabatnya. Namun usaha-usaha ini belum 

membuahkan perubahan yang signifikan setelah dua tahun berlalu. 

Penulis dalam hal ini merasa masalah ini perlu dipecahkan dan dicari 

tahu lebih dalam lagi akar permasalahannya agar Madania bisa melewati masa 

penurunan ini dan digantikan dengan masa kebangkitan kedua. Selama terjadi 

penurunan murid ini, tidak sedikit juga tenaga pengajar yang keluar masuk 

Madania karena berbagai alasan. Sangat disayangkan kiranya jika keadaan ini 

dibiarkan, Madania di tahun-tahun mendatang bisa menjadi institusi pendidikan 

tidak berkembang dengan baik. Akan besar kerugian dari investasi yang telah 

ditanamkan di Madania, baik itu investasi secara fisik maupun investasi non fisik. 

Jika ditinjau dari sisi pemasaran, banyak teori-teori pemasaran yang bisa 

diterapkan dan cocok untuk Madania, sehingga bisa membantu mengembalikan 

Madania sebagai salah satu trend setter pendidikan di Indonesia. Namun kita 

perlu mencari  tahu sumber masalah dan membahasnya dari sisi ilmu 

manajemen pemasaran, agar tindakan yang dilakukan nantinya efektif dalam 

memecahkan masalah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. 
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Walaupun sekolah Madania termasuk sekolah Indonesia yang 

mengaplikasikan model pembelajaran active learning, namun tetap saja ia harus 

membenahi diri dengan menemukan strategi-strategi baru agar bisa 

memenangkan pasar. Agar bisa memenangkan pasar, Madania perlu 

memperhatikan pelayanan terhadap pelanggan yang telah menyekolahkan 

anaknya di Madania agar mereka tetap puas. Hal ini akan mampu memberikan 

pengaruh yang signifikan pada penciptaan loyalitas pelanggan yang 

membuahkan angka retainment pelanggan dan akuisisi pelanggan yang 

meningkat.  Retainment diperoleh karena orang tua murid setia menyekolahkan 

anaknya hingga tamat kelas 3 SMA di Madania dan juga menyekolahkan 

anaknya yang lain di Madania, sedangkan akuisisi pelanggan dapat diperoleh 

dari hasil rekomendasi dan word of mouth dari pelanggan Madania ke calon 

pelanggan Madania, seperti saudara, teman, kolega, rekan bisnis, dan orang-

orang yang mungkin ia pengaruhi. 

Sekolah-sekolah baru di sekitar Madania menyaingi Madania dari 

berbagai sisi, mulai dari lokasi yang strategis, program pendidikan active 

learning, fasilitas, hingga harga yang kompetitif. Di samping itu, perubahan-

perubahan pada konsumen juga mempengaruhi keputusan pelanggan yang 

pada akhirnya menuntut sekolah menemukan strategi baru untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan tersebut. Perubahan pada pelanggan itu bisa berupa 

berubahnya wawasan dan idealisme pelanggan terhadap dunia pendidikan, bisa 

dari informasi dari media massa yang ia dapatkan maupun seminar-seminar dan 

kajian ilmiah yang ia ikuti. Perubahan lain bisa berupa kondisi eksternal seperti 

pindah domisili ke luar kota, yang menuntut sekolah mempunyai cabang-cabang 

lain di luar kota, atau berubahnya kondisi keuangan pelanggan yang tidak 

mampu lagi membayar biaya pendidikan. 
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Secara internal, Madania juga menghadapi beberapa permasalahan yang 

harus segera diatasi dan diduga menjadi penyebab menurunnya kepuasan 

pelanggan yang berujung pada mengeluarkan anaknya dari Madania, 

diantaranya dari sisi personalia. Tiga tahun terakhir tercatat adanya turn over 

guru dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berarti berpotensi menjadi 

masalah bagi orang tua murid. Pergantian personel dari guru lama menjadi guru 

baru tentunya mempengaruhi citra pelayanan Madania di mata konsumen. Bisa-

bisa pelayanan yang tidak konsisten atau kurang diyakini keandalannya 

mengakibatkan beberapa pelanggan memutuskan untuk tidak melanjutkan 

pendidikan anaknya di Madania.  

Bouldin et al. (1993) dalam Mowen (1998) menjelaskan bahwa loyalitas 

pelanggan dipengaruhi oleh kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan secara 

langsung terhadap merek tertentu yang telah terakumulasi untuk jangka waktu 

yang lama sebagaimana terakumulasinya persepsi mereka terhadap kualitas 

produk tersebut. Penurunan jumlah murid 5 tahun terakhir diduga adalah akibat 

pengaruh turunnya tingkat loyalitas orang tua murid. Turunnya tingkat loyalitas 

juga bisa jadi disebabkan dan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan yang 

menurun. Maka perlu diteliti hubungan antara kepuasan orang tua murid 

Madania dengan loyalitas serta penurunan jumlah murid. 

Penulis merasa  ada banyak hal yang perlu ditingkatkan dari Madania, 

terutama dari sisi pelayanan yang diberikan guru dan karyawan. Walaupun 

begitu, banyak juga bermunculan pujian berupa pengakuan atas pelayanan yang 

memuaskan serta keunggulan jasa yang telah diberikan Madania. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dilakukan 

perumusan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 
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a. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan sekolah Madania, 

dan bagaimana tingkat pengaruhnya?  

b. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas jasa pelayanan 

pendidikan yang diberikan sekolah Madania? 

c. Faktor-faktor apa yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki dalam usaha 

meningkatkan kepuasan pelanggan sekolah Madania? 

d. Bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan?  

e. Masukkan apa yang perlu diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

dan harapan pelanggan berdasarkan analisis kepuasan pelanggan?  

1.3. Tujuan Penelitian  

a. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan sekolah Madania dan tingkat pengaruhnya.  

b. Menganalisa tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas jasa pelayanan 

pendidikan yang diberikan oleh sekolah Madania. 

c. Menentukan prioritas perbaikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan sekolah Madania 

d. Menganalisa pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. 

e. Merumuskan strategi-strategi baru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 

pelanggan berdasarkan analisis kepuasan pelanggan.  

1.4. Manfaat Penelitian  

a. Sebagai bahan masukan bagi manajemen sekolah Madania dalam 

pengambilan keputusan, terutama keputusan pemasaran agar tercapai 

tingkat kepuasan pelanggan yang optimal. 

b. Sebagai bahan pustaka dan sebagai pembanding bagi institusi pendidikan 

dan masyarakat umum dalam melakukan penelitian selanjutnya yang 
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berhubungan dengan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan, khususnya 

dalam industri pendidikan. 

c. Sebagai sarana untuk aktualisasi dan pengembangan diri bagi penulis sendiri 

dengan mengaplikasikan ilmu manajemen yang telah dipelajari, dan 

meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian, terutama dalam 

bidang pendidikan dan pemasaran. 

1.5. Ruang Lingkup  

Penelitian ini dibatasi hanya pada jasa pelayanan pendidikan di sekolah 

Madania. Pelanggan yang menjadi responden adalah orang tua murid yang saat 

ini anaknya sedang bersekolah di sekolah Madania. Responden dibatasi hanya 

dari orang tua murid kelas 5 dan 6 SD, kelas 1 hingga kelas 3 SMP, serta orang 

tua murid kelas 1 hingga kelas 3 SMA, yang telah bergabung dengan Madania 

lebih dari 1 tahun. Responden sengaja diambil dari 2 kelas teratas SD dan 

semua jenjang SMP dan SMA untuk memperoleh data yang lebih valid. Khusus 

responden dari SD dan SMP, peneliti bisa menilai ada atau tidaknya keinginan 

mereka untuk melanjutkan pendidikan anaknya di SMP atau SMA Madania 

nantinya. Peneliti hanya menganggap orang tua murid sebagai pelanggan 

walaupun ada di antara murid SMA yang sudah diberi hak untuk memutuskan 

sendiri tempat mereka bersekolah. 

Adapun aspek yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan 

dan loyalitas pelanggan serta aspek yang berkenaan dengan pelayanan yang 

diberikan sekolah Madania kepada mereka. Karena adanya sedikit perbedaan 

indikator antara tingkat SD, SMP, dan SMA, maka peneliti hanya menggunakan 

indikator yang umum, yang mencakup semua tingkatan SD, SMP, dan SMA. 

Adapun indikator yang tidak sama atau menunjukan indikator yang spesifik 

kepada jenjang pendidikan tertentu akan dihilangkan atau tidak diukur. 
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