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Abstrak 

Excellent service is often used in a company. Benchmark progress of a company one of 

them is determined by its excellent service, because excellent service emphasizes customer 

satisfaction. Similarly, in the world of education in providing services needed excellent service 

skills without any application of excellent service in providing services to customers (students, 

teachers and communities) it can be ascertained that there will be dissatisfaction when receiving 

services and in schools with the effect of getting the predicate as a school that is not good service. 

Dissatisfaction in the service triggers the credibility of the school so that the application of 

excellent service in the institute of education is very urgent. The focus of this research is to explain 

the application of service excellence to school administration personnel in SMK Negeri 1 Kendari, 

namely school administration services and library services. To understand the application of 

service excellence, this study also uses a service excellence perspective, the method used is a 

qualitative descriptive method. The subjects of this study are the principal of the school's 

business, the school's administrative staff and the head of the library. The findings of this study 

are to show that the service of school administration personnel in SMK Negeri 1 Kendari uses 

excellent service. 
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        Excellence service (pelayanan prima) sudah sering digunakan dalam sebuah perusahaan. 
Tolak ukur kemajuan suatu perusahaan salah satunya ditentukan oleh pelayanannya yang prima, 
sebab pelayanan prima menekankan pada kepuasan pelanggan. Begitu pula di dunia pendidikan 
dalam memberikan pelayanan dibutuhkan kemampuan pelayanan yang prima tanpa ada 
penerapan pelayanan yang prima dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan (siswa, guru 
dan masyarakat) maka dapat dipastikan akan muncul ketidakpuasan saat menerima pelayanan 
dan pada sekolah berefek mendapat predikat sebagai sekolah yang kurang baik pelayanannya. 
Ketidakpuasan dalam pelayanan memicu pada kredibilitas sekolah sehingga penerapan 
pelayanan prima dilembaga pendidikan sangat begitu urgen. Fokus penelitian ini adalah 
menjelaskan penerapan excellence service pada tenaga administrasi sekolah di SMK Negeri 1 
Kendari yakni layanan tata usaha sekolah dan layanan perpustakaan. Untuk memahami 
penerapan excellence service nya, penelitian ini juga menggunakan perspektif excellence service, 
metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala 
tata usaha sekolah, staf tata usaha sekolah dan kepala perpustakaan. Hasil temuan dari penelitian 
ini adalah menunjukkan bahwa layanan tenaga administrasi sekolah di SMK Negeri 1 Kendari 
menggunakan pelayanan prima. 
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Kata Kunci : Service Excellence, Tata Usaha Sekolah, Perpustakaan 

PENDAHULUAN        

        Pelayanan sekolah perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan baik dan tepat. 
Kualitas suatu sekolah tidak hanya dilihat dari kualitas peserta didiknya secara 
akademik, non akademik dan daya tarik dari masyarakat. Akan tetapi kualitas suatu 
sekolah dapat terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya (siswa, guru 
dan masyarakat). pelanggan yang merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh 
sekolah tentu berefek pada kualitas sekolah tersebut dan tentunya untuk 
mempertahankan kualitas dalam pelayanannya maka sekolah harus terus melakukan 
pelayanan yang dapat meningkatkan kepuasan para pelanggannya. Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kendari ialah sekolah kejuruan yang memberikan pelayanan 
maksimal kepada para pelanggan pendidikan.  Pelayanan yang kami maksud adalah 
pelayanan di tata usaha sekolah dan pelayanan di perpustakaan.  
        Suatu sekolah harus terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan 
pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya sehingga pelanggan akan merasa puas 
dengan pelayanannya. Pelayanan yang maksimal kepada pelanggan inilah disebut 
sebagai pelayanan prima yang artinya memberikan pelayanan sesuai dengan harapan 
dan kebutuhan pelanggan.  
        Setiawan Samhis (2021), pelayanan prima merupakan melakukan pelayanan sebaik 
mungkin kepada para pelanggan, sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Berbeda 
yang dikemukakan oleh Barata dalam Handini (2013) pelayanan prima adalah 
kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi 
kemudahan pemenuhan kebutuhan dari mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu 
royal kepada perusahaan. Secara umum tujuan pelayanan prima yakni memberikan 
pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga 
perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun salah satu manfaat 
pelayanan prima adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan atau 
pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk 
pengembangan penyusun standar pelayanan. 
        Menurut Malayu Hasibuan (2002:150), “bentuk-bentuk excellence service (pelayanan 
prima) yang baik adalah pelayanan yang dilakukan dengan ramah, cepat, tepat dan 
nyaman sehingga memenuhi kepuasan konsumen”.  

a. Kecepatan, pelanggan sangat menginginkan pelayanan yang serba cepat dan tidak 
memakan waktu yang lama 

b. Keramahan, untuk menciptakan kerjasama yang baik keramahan merupakan 
kunci keberhasilan suatu pelayanan 

c. Ketepatan, pelayanan yang cepat harus disertai dengan ketepatan sesuai dengan 
keinginan nasabah 

d. Kenyamanan, suasana yang nyaman sangat berpengaruh dalam membangun 
kinerja karyawan serta menerapkan konsumen yang loyal.  

Sedangkan menurut Barata dalam Agtovia Frimayasa (2017)  mengenai pelayanan prima 

yang seringkali diungkapkan oleh para pelaku bisnis terdapatadapun layanan tersebut yakni 

a. Layanan prima adalah membuat pelanggan merasa penting  

b. Layanan prima adalah melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat 

c. Layanan prima adalah pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan  

d. Layanan prima adalah pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan pelanggan 

e. Layanan prima adalah menempatkan pelanggan sebagai mitra 

f. Layanan prima adalah keperdulian kepada pelanggan untuk memberikan rasa puas  

g. Layanan prima adalah upaya layanan terpadu untuk kepuasan pelanggan 



        Untuk menerapkan pelayanan prima tentu harus memperhatikan 7 (tujuh) konsep 
pelayanan prima. Adapun ketujuh itu yakni sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, 
penampilan, bertanggung jawab dan simpati.  
        Sekolah adalah lembaga pemberi layanan harus membuat standar yang akan 
digunakan sebagai pedoman memberikan layanan kepada pelanggan (siswa, guru dan 
massyarakat). Disisi lain pelayanan prima dalam suatu lembaga tidak lepas dari 
kemampuan pemberi layanan atau sumber daya manusia nya, bahkan tak tanggung-
tanggung agar kredibilitas pelayanan selalu dihati pelanggan maka pemberi layanan 
perlu diberi bimbingan dan dibina. Selain sumber daya manusia nya perlu juga sarana 
dan prasarana sebagai penunjang pelayanan. Sarana dan prasarana digunakan untuk 
memfasilitasi kebutuhan pemberi layanan dan pelanggan.  
        Pelayanan yang baik perlu ditunjang oleh tenaga administasi sekolah yang baik pula. 
Menurut Zulkarnain & Sumarsono dalam Moh Muspawi (2020) tenaga administrasi 
sekolah adalah tenaga kependidikan yang bertugas memberikan dukungan layanan 
administrasi guna terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Mereka merupakan 
non teaching staff yang biasa dikenal dengan sebutan staf tata usaha (TU).  
Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SMK Negeri 1 Kendari, diketahui 
jumlah personil tenaga administrasi baik di tata usaha sekolah dan perpustakaan di SMK 
Negeri 1 Kendari tersebut berjumlah 7 orang. Jumlah itu tentu kurang jika ditinjau dari 
data Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Kinerja 
Tenaga Administrasi Sekolah / Madrasah seharusnya berjumlah 8 orang. Tetapi menurut 
kami jumlah yang tersedia di sekolah tersebut tidak menimbulkan kendala dalam 
menjalankan tugasnya terlebih saat memberikan pelayanan kepada pelanggan. 
  

METODE PENELITIAN 

        Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus (case study). Menurut Imam Gunawan, (2013) bahwa penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 

kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lain yang menggunakan ukuran 

angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna 

yang terdapat empirikal. Oleh karena itu bahwa kualitas nilai atau makna hanya dapat 

digunakan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa dan kata-kata melalui wawancara. 

Studi kasus yang diambil adalah mengenai excellence service tenaga administrasi sekolah 

di SMK Negeri 1 Kendari yang beralamatkan di Jln. A Yani No.17, telah dilaksanakan dari 

bulan September 2021 hingga November 2021. Berikutnya, berkenaan pemilihan 

sumber data berupa subjek atau sampel manusia, penulis lakukan secara puposif yang 

dijelaskan oleh Lincoln & Guba sebagaimana dikutip oleh (Moleong, 2010:4), bahwa 

peneliti mengawali dari asumsi konteksnya sendiri dan bahwa peneliti memiliki kaitan 

yang cukup erat dengan dengan faktor-faktor kontekstual yang ada.  

        Subjek penelitian berdasarkan prosedur sampling, menurut Gay dalam Tri Mulyani 

(2016) prosedur sampling berarti peneliti memilih sampel berdasarkan pengalamannya 

atau pengetahuan dari kelompok untuk menjadi sampel.  Adapun prosedur sampling 

peneliti adalah kepala tata usaha 1 orang, kepala perpustakaan 1 orang, staf tata usaha 3 

orang dan staf perpustakaan 2 orang.  

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara serta 

dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati secara 



langsung penerapan excellent service pada layanan tenaga administrasi sekolah yakni tata 

usaha sekolah dan perpustakaan yang berada di SMK Negeri 1 Kendari. Wawancara 

digunakan untuk menggali informasi tentang penerapan excellent service pada layanan 

tenaga administrasi sekolah yakni tata usaha sekolah dan perpustakaan yang berada di 

SMK Negeri 1 Kendari. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 

data tentang profil sekolah serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Langkah analisis 

data menurut Miles & Huberman dalam Tri Mulyani (2016), yaitu menelaah, mereduksi 

data, menyajikan data dan verifikasi data untuk mengambil kesimpulan. Selanjutnya, 

teknik uji keabsahan data penulis lakukan dengan cara: wawancara mendalam, 

triangulasi dan member checking.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Excellence service (Pelayanan Prima) Pada Layanan Tenaga Administrasi Sekolah 

(Tata Usaha Sekolah) 

Penerapan pelayanan prima di SMK Negeri 1 Kendari khususnya pada layanan tenaga 

administrasi sekolah yakni tata usaha sekolah menerapkan konsep pelayanan prima. 

Dalam artikel harmony.co.id menjelaskan konsep pelayanan prima yang dikenal dengan 

singkatan 7A+1S yakni Attitude (sikap), Ability (kemampuan), Attention (perhatian), 

Action (tindakan), Accountability (tanggung jawab), Appearance (penampilan), 

Affirmation (afirmasi) dan Sympathy (simpati).  

1. Attitude (sikap) 

        Sikap adalah hal terpenting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Pada saat pelanggan datang (siswa, guru dan masyarakat) disambut dengan 

ramah, penuh perhatian dan membuat nyaman seperti pada saat siswa memohon 

surat keterangan aktif belajar, guru memohon surat keterangan aktif mengajar, 

orang tua/masyarakat memohon permohonan untuk mendapatkan beasiswa itu 

dilayani dengan penuh perhatian. Hal tersebut dilakukan agar para pelanggan 

tidak kecewa atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga adminisrasi sekolah. 

2. Ability (kemampuan) 

        Kemampuan adalah hal yang harus dimiliki oleh para pegawai staf tata usaha 

sekolah dan kemampuan yang harus dimiliki oleh para staf adalah kemampuan 

berkomunikasi. Terbukti pada saat pelanggan datang dengan maksud/tujuan 

tertentu maka yang dilakukan para staf adalah mengajak berbicara para 

pelanggan. hal ini dilakukan agar para pelanggan diketahui maksud dan 

tujuannya. Apalagi jika pelanggan bingung, maka agar pelanggan merasa 

dihormati atas kedatangannya perlu dilakukan pencairan suasana (butuh 

kemampuan komunikasi) 

3. Attention (perhatian) 

        Unsur perhatian adalah unsur yang begitu penting ketika melakukan 

pelayanan. Pada saat pelanggan datang maka para staf tata usaha sekolah harus 

memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan oleh pelanggan. Terbukti 

pada saat pelanggan datang ke pelayanan tata usaha sekolah para staf melayani 

dengan segera. Bukti lainnya juga adalah pada saat orang tua siswa memohon 



surat keterangan pindah sekolah maka pegawai staf terlebih dahulu menanyakan 

alasan pindah dan jika ada kendala maka pegawai staf menyampaikan hal-hal 

yang perlu dipenuhi sebelum diberikan surat keterangan pindah sekolah. 

4. Action (tindakan) 

        Tindakan adalah hal yang perlu diterapkan dalam memberikan pelayanan. 

pada saat pelanggan datang maka para staf segera melakukan tindakan dengan 

segera (nyata). Terbukti ketika siswa memohon surat keterangan aktif belajar 

untuk keperluan administrasi memperoleh bantuan KIP maka para staf 

menindaklanjuti dengan segera. 

5. Accountability (tanggung jawab) 

        Berkaitan dengan tanggung jawab sangat dilakukan para staf di tata usaha 

sekolah. Terbukti masing-masing pegawai yang mempunyai tugas menjalankan 

dengan tanggung jawab sebagai contoh ketika ada guru yang menginginkan alat 

mengajar (spidol, buku presensi) maka staf yang mempunyai tugas menangani hal 

tersebut dengan segera merealisasikan. Hal tersebut terbukti bahwa para staf di 

tata usaha sekolah mempunyai tanggung jawab. 

6. Appearance (penampilan) 

        Penampilan pada pegawai staf di sekolah ini menggunakan pakaian seragam 

aparatur sipil negara (ASN), tidak pernah menggunakan pakaian santai seperti 

baju tidur, celana puntung dan lain sebagainya. Disisi lain untuk mendukung 

penampilan maka menggunakan atribut tambahan seperti gelang, jam tangan dan 

lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi menjaga keprofesionalan dalam melayani 

pelanggan. Tetapi penampilan tidak hanya sebatas penampilan fisik namun ada 

hal yang lebih diperhatikan yakni penampilan non fisik seperti gaya bicara. Sejauh 

yang saya amati tidak pernah menggunakan bahasa kasar untuk melayani atau 

memanggil pelanggan. 

7. Affirmation (afirmasi) 

        Pemberian afirmasi positif pada diri sendiri sangat dibutuhkan terlebih pada 

saat melayani pelanggan. Sejauh yang saya amati dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan tidak pernah menyulitkan pelanggan, memarahi pelanggan dan 

lain sebagainya, hal ini jika dipahami bisa jadi para pegawai staf tata usaha di 

sekolah tersebut sudah melakukan afirmasi dalam dirinya mengingat jika 

memberikan pelayanan buruk akan berdampak pada citra sekolah. 

8. Sympathy (Simpati) 

        Rasa simpati sangat dibutuhkan saat melakukan pelayanan kepada 

pelanggan. Rasa ini harus dimiliki oleh para pelayan (para staf tata usaha) 

mengingat jika rasa ini dimiliki maka tidak akan semena-mena memperlakukan 

pelanggan. Saya pernah mengamati ada orang tua siswa rumahnya agak jauh dari 

sekolah dan ketika hendak mengurus berkas dengan segera disekolah ia harus 

segera bertemu dengan pegawai sekolah (guru) namun karena guru nya belum 

datang maka kami segera membantu dengan memberi nomor handphone nya. Jika 

para pegawai staf tata usaha tidak memiliki rasa simpati bisa dipastikan orang tua 



tersebut dibiarkan menunggu lama bahkan ada peluang menunggu tanpa ada hasil 

nya.  

 

Excellent Service (Pelayanan Prima) Pada Layanan Tenaga Administrasi Sekolah 

(Perpustakaan) 

Layanan perpustakaan dengan baik akan memberikan efek positif kepada para 

pengunjungnya, untuk menumbuhkan hal terssebut maka dalam perpustakaan juga perlu 

adanya kerjasama. Menurut Sinaga dalam Selly Setiani (2016) kemajuan perpustakaan 

dapat terjalin jika adanya kerjasama yang harmonis dan baik antara kepala sekolah, guru-

guru, para siswa dan pustakawan. Selain itu perlu juga penerapan konsep pelayanan 

prima. Adapun 7A +1S konsep pelayanan prima yakni: 

1. Attitude (sikap) 

        Sikap dalam memberikan pelayanan diperpustakaan juga diterapkan. Pada 

saat pelanggan datang (siswa, guru dan masyarakat) disambut dengan ramah, 

penuh perhatian dan membuat nyaman seperti pada saat siswa hendak mencari 

buku pelajaran maka pelayan perpustakaan menunjukkan dengan segera tempat 

buku yang hendak dipinjam siswa, misalkan saat siswa hendak mencari buku 

sejarah indonesia maka dengan ramah pelayan perpustakaan menunjukkan 

tempat buku sejarah indonesia 

2. Ability (kemampuan) 

        Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang para pegawai perpustakaan 

salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi ini sangat penting untuk membantu 

mengirimkan pesan ketika ada pelanggan yang hendak menanyakan terkait 

keadaan perpustakaan, biasanya yang ditanyakan adalah seputar buku, maka 

ketika ada pelanggan yang menanyakan keberadaan buku maka para pegawai 

perpustakaan dengan segera menjelaskan keberadaanya dan jika ditemui ada 

kekeliruan saat meminjam buku atau mengembalikan buku maka para pegawai 

perpustakaan dengan segera menjelaskan. 

3. Attention (perhatian) 

        Perhatian adalah salah satu hal yang  perlu dipehatikan ketika melakukan 

pelayanan. Misalkan pada saat pelanggan datang maka para pegawai 

perpustakaan harus harus memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan 

oleh pelanggan. Terbukti pada saat pelanggan datang ke perpustakaaan maka 

pelayan (pegawai perpustakaan) dengan segera memperhatikan apa yang 

diinginkan oleh pelanggan. Seperti menanyakan lemari buku pelajaran maka 

pegawai perpustakaan menunjukkan posisi lemari buku pelajaran yang 

dibutuhkan oleh pelanggan (siswa) 

4. Action (tindakan) 

        Tindakan adalah hal yang perlu diterapkan dalam memberikan pelayanan. 

pada saat pelanggan datang maka para pegawai perpustakaan segera melakukan 

tindakan dengan segera (nyata). Terbukti ketika siswa hendak meminjam buku 

maka pegawai perpustakaan dengan segera memproses keinginan siswa 

meminjam buku. 



5. Accountability (tanggung jawab) 

        Berbicara terkait tanggung jawab sangat dilakukan para pegawai 

perpustakaan. Dapat disaksikan masing-masing pegawai yang mempunyai tugas 

menjalankan dengan tanggung jawabnya, sebagai contoh ketika ada buku 

pelajaran yang masuk diperpustakaan maka ada bagian tertentu yang 

menanganinya sebelum di masukkan ke ruang pengelolaan. Begitupun juga ketika 

ada siswa yang hendak meminjam dan mengembalikan buku maka ada pegawai 

yang mencatat kebutuhan siswa tersebut. 

6. Appearance (penampilan) 

        Berbicara mengenai penampilan tentu dibutuhkan para pelayan hal ini 

berfungsi sebagai keprofesionalan dalam menjalankan tugas. Dan terkait 

penampilan yang digunakan secara fisik tidak jauh berbeda dengan penampilan 

para staf tata usaha mengingat pegawai perpustakaan pun berstatus aparat sipil 

negara (ASN) serta tidak melupakan atribut pelengkap pakaian misalkan jam 

tangan, gelang dan lain-lain. Disisi lain penampilan non fisik digunakan seperti 

gaya berbicaranya. Sejauh yang kami amati pelayan diperpustakaan tidak pernah 

melayani pelanggannya dengan gaya bicara yang tidak sopan/santun selalu ramah 

dan bersahabat.  

7. Affirmation (afirmasi) 

        Pemberian afirmasi positif pada diri sendiri sangat dibutuhkan sebelum 

melayani pelanggan. Hal ini untuk membangun mental positif ketika hendak 

melayani pelanggan. Dan sejauh yang saya amati dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan tidak pernah menyulitkan pelanggan, memarahi pelanggan dan 

lain sebagainya. 

8. Sympathy (Simpati) 

        Rasa simpati adalah rasa yang harus dimiliki para pelayan perpustakaan 

mengingat pelanggan dengan berbagai macam karakter/sifat. Oleh karena itu rasa 

simpati ini perlu ditumbuhkan oleh pegawai staf perpustakaan. Sejauh yang kami 

amati ketika ada pelanggan yang datang untuk mengembalikan buku dan tidak 

mempersiapkan iuran denda sebab dana yang dimiliki pelanggan (siswa) pas-

pasan untuk keperluan uang transport maka pegawai perpustakaan tidak 

memaksa untuk tetap membayar melainkan memberi arahan untuk tidak 

mengulangi kesalahan yang sama.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

        Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya pelayanan tenaga 

administrasi sekolah (layanan tata usaha sekolah dan layanan perpustakaan) SMK Negeri 

1 Kendari sudah menerapkan sebagaimana konsep pelayanan prima (excellent service) 

seperti dalam hal mempunyai sikap yang ramah saat pelanggan berkunjung, mempunyai 

kemampuan berkomunikasi guna mengetahui maksud kedatangan para pelanggan, 

menaruh perhatian kepada pelanggan, bertindak dengan cekatan jika pelanggan 

membutuhkan apa yang diinginkan, menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung 

jawab, berpenamipilan dengan menarik baik secara fisik dan nonfisik, melayani 



pelanggan dengan pelayanan positif hal ini tentu ditunjang dengan perilaku afirmasi 

pelayan dan mempunyai rasa simpati kepada para pelanggannya.  

        Saran dari kepala tata usaha sekolah dan kepala perpustakaan adalah penerapan 

pelayanan prima perlu ditegakkan selama-lamanya mengingat dampak positif yang 

dirasakan para pelanggan dan tak terkecuali citra sekolah sangat berdampak negatif jika 

tidak diterapkan pelayanan prima.  

        Saran bagi peneliti lain, dapat menyempurnakan atau mengembangkan hasil temuan 

penelitian tentang Penerapan Excellent Service pada tema penelitian yang sama dimasa 

yang akan datang.  
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