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lampran 1. 

Wawancara Penelitian 

A. Dimensi Tangibel (Berwujud) 

1. Apakah pegawai memberikan kemudahan dalam proses pelayanan? 

2. Bagaimana kedisiplinan pegawai dalam melakukan proses pelayanan? 

3. Apakah dalam melakukan proses pelayanan pegawai menggunakan alat bantu? 

4. Apakah kinerja pegawai mengalami peningkatan dalam proses pelayanan? 

5. Bagaimana kecakapan kerja pegawai dalam menyelesaikan tugas? 

B. Dimensi Reliability (Kehandalan) 

6. Bagaimanakah kecermatan pegawai dalam memberikan pelayanan? 

7. Apakah Unit Layanan Terpadu di LPMP memiliki standar pelayanan yang 

jelas? 

8. Bagaimana kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu yang 

digunakan dalam   proses pelayanan? 

C. Dimensi Responsiviness (Respon) 

9. Menurut Bapak, bagaimana respon atau tanggapan pegawai dalam menanggapi 

keluhan pengguna layanan? 

10. Apakah pegawai layanan sudah melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat? 

11. Apakah pegawai melayani dengan tepat waktu dalam proses pelayanan? 

12. Apakah semua keluhan pengguna layanan di respon oleh pegawai pelayanan? 

D. Dimensi Emphaty (Empati) 

 13.  Bagaimana perhatian pegawai terhadap tugas yang diberikan kepada mereka? 

14. Ketika memberikan layanan, apakah pegawai mendahulukan kepentingan 

pengguna      layanan daripada kepentingan pribadi? 
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15.  Apakah pegawai sudah melayani pengguna layanan dengan sopan santun dan 

ramah? 

16. Apakah pegawai melayani dengan tidak diskriminatif atau membeda-bedakan? 

17. Apakah pegawai melayani dan menghargai setiap pengguna layanan yang 

datang? 

18. Apakah Faktor pendukung pelaksanaan pelayanan publik di unit layanan 

terpadu? 

19.  Selain faktor pendukung apakah ada faktor penghambat pelaksanaan 

pelayanan publik di unit layanan terpadu? 
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lampran 2. 

Wawancara dengan Kasubag Umum LPMP 

No Nama Rumusan masalah Hasil wawancara Tanggal Tanda 

tangan 

  Dimensi tangible 

(berwujud/bukti 

fisik) 

   

1. Ari 

Sudono, 

M.Si 

Kemudahan 

dalam proses 

pelayanan 

 

Para pegawai atau 

petugas bagian Unit 

Layanan Terpadu 

dalam memberikan 

pelayanan selalu 

memberikan 

kemudahan, tentu 

dengan menyediakan 

fasilitas yang bisa 

kita sediakan, 

kemudian dengan 

waktu pelayanan 

yang secepat 

mungkin. 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m) 

 

2.  Kedisiplinan 

pegawai dalam 

proses pelayanan 

Kedisiplinannya 

baik, dan salah satu 

cara mengontrolnya 

dengan membuat 

jadwal harian. Jadi 

ada petugas yang 

selalu siap di depan 

untuk melakukan 

layanan Unit 

Layanan Terpadu. 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

 

3.  Penggunanaan Iya. Kita Senin, 15  
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alat bantu menggunakan alat 

bantu, seperti 

komputer, jaringan 

internet, watshap 

grup 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

4.  Peningkatan 

kinerja pegawai  

Mengalami 

peningkatan secara 

bertahap karena baik 

perilaku 

pelayanannya, 

kualitas cara 

melayaninya 

maupun dari 

pengetahuan 

substansinya, jenis-

jenis layanan yang 

diberikan. Caranya 

kita melakukan 

evaluasi secara rutin 

kemudian mereka ini 

ditingkatkan 

kapasitasnya melalui 

berbagai cara 

diantaranya kita 

belajar di unit-unit 

lain ULT yang sudah 

lebih baik. 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

 

5.   Kecakapan 

pegawai 

Dalam Unit Layanan 

Terpadu di LPMP, 

para pegawai sudah 

mempunyai 

kecakapan kerja 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 
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yang bagus karena 

teman-teman rata-

rata kemampuan 

literasi komputernya 

sudah baik tinggal 

yang perlu 

ditingkatkan dalam 

hal aplikasi-aplikasi 

yang baru karena 

aplikasi itu kan 

berkembang, ketika 

ada hal-hal yang 

baru, menu baru jadi 

itu kemudian yang 

perlu diperbarui dan 

dari setiap pekerjaan 

yang diberikan atau 

arahan-arahan 

mereka mengerjakan 

sesuai keinginan 

pimpinan sehingga 

dari itu kualitas kerja 

yang tercapai sesuai 

dengan keinginan 

pimpinan 

  Dimensi 

Reliability 

(Kehandalan) 

   

6.  Kecermatan 

pegawai 

 Yang pasti dalam 

pelayanan itu 

terdapat kecarmatan, 

ketepatan, dan sikap 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 
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terhadap pelanggan. 

Tentu hal itu belum 

sempurna tapi 

progresif kearah 

yang lebih baik.  

p.m 

7.  Standar pelayanan 

Unit Layanan 

Terpadu 

 ULT memiliki 

standar pelayanan. 

Dalam 

pelaksanaannya 

secara umum sudah 

memenuhi standar 

tersebut. 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

 

8.  Pengguanaan alat 

bantu 

Kemampuan 

pegawai dalam 

penggunaan alat 

bantu seperti 

komputer dan lain-

lain itu sudah sangat 

baik. 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

 

  Dimensi 

Responsiviness 

(Respon/daya 

tanggap) 

   

9.  Respon pegawai 

terhadap 

pengguna layanan 

Langsung 

memberikan respon. 

Ketika ada keluhan, 

ada masalah kami 

langsung 

memberikan respon. 

Namun terkait solusi 

dari masalah tersebut 

disesuaikan dengan 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 
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standar pelayanan. 

Ketika masalah itu 

bisa diselesaikan 

hari itu juga, maka 

kami akan langsung 

menyelesaikannya. 

Namun ketika 

masalah itu 

membutuhkan waktu 

untuk diselesaikan, 

maka kami tidak bisa 

langsung 

menyelesaikannya 

namun kami 

berusaha bagaimana 

agar masalah itu 

cepat terselesaikan. 

10.  Ketepatan dalam 

pelayanan 

Dalam pelayanan itu 

secepat mungkin 

memberikan solusi 

terhadap hal-hal 

yang ingin 

ditanyakan terhadap 

permasalahan-

permasalahan yang 

ada terkait dengan 

jenis-jenis pelayanan 

yang ada di ULT. 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

 

11.  Efisiensi 

pelayanan 

Terkait dengan 

efisiensi waktu 

memang terkadang 

ada permasalahan-

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 
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permasalahan yang 

solusinya itu 

koordinasi dengan 

operator dinas jadi 

tentu ada saluran 

komunikasi lain 

yang nanti kita bisa 

berikan respon lebih 

lanjut terkait seperti 

apa pengajuan dari 

solusi terhadap 

permasalahan yang 

ada yang nanti kita 

akan sampaikan 

lewat watshap, 

nomor telepon, e-

mail dan lain 

sebagainya. 

p.m 

12.  Respon pegawai 

terhadap 

pengguna layanan 

ULT 

Iya. Jadi itu enjadi 

hal yang uatama, 

setiap pengunjung 

yang datang kami 

akan selalu 

memberikan respon 

dengan sebaik-

baiknya. Yang 

pertama kami akan 

melakukan senyum, 

sapa, dan salam. 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

 

  Dimensi 

Emphaty 

(Empati) 
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13.  Perhatian pegawai 

terhadap tugas 

yang diberikan 

Secara umum baik, 

jadi begitu ada 

instruksi, begitu ada 

arahan mereka 

melaksanakan. 

Hanya kadang waktu 

saja, karena selain 

melaksanakan tugas 

ULT mereka ini kan 

ada tugas-tugas 

pokoknya. Ada 

uraian tugas 

jabatannya masing-

masing di seksi 

sehingga bagaimana 

mereka 

menyesuaikan dan 

mengatur waktu 

untuk mengerjakan 

tugas-tugas pokok di 

seksi masing-masing 

sesuai jabatannya 

dengan tugas-tugas 

ULT sebagai tugas 

tambahan. 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

 

14.  Pengutamaan 

dalam pelayanan 

Ketika kepentingan 

pribadi itu sifatnya 

tidak mendesak, 

maka kami tetap 

akan mengutamakan 

pelayanan terhadap 

pengunjung. 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 
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15.  Etika pegawai 

dalam pelayanan 

Dalam melayani 

kami menerapkan 3 

S, senyum, sapa, dan 

salam. Jadi 

keramahan dan 

kesopanan sudah 

sangat pasti kita 

lakukan.  

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

 

16.  Pelayanan yang 

tidak diskrimatif 

Semua layanan kita 

berikan layanan 

seoptimal mungkin 

tanpa membeda-

bedakan.  

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

 

17.  Sikap dalam 

layanan 

Hal itu sudah pasti 

dilakukan. Kami 

berusaha 

memberikan 

pelayanan yang 

terbaik  

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 

 

18.  Faktor pendukung 

layanan ULT 

Faktor 

pendukungnya 

adalah sarana dan 

prasarana dalam 

pelayanan itu. 

Misalnya kita 

semaksimal mungkin 

memenuhi standar 

sarana dan prasarana 

ULT ini. Memang 

sejauh ini belum 

seluruh indikator 

pada standar sarana 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 
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dan prasarana 

layanan ULT itu bisa 

kita penuhi tapi kita 

menuju kearah itu. 

Jadi kami selalu 

berusaha untuk 

memberikan 

pelayanan terbaik 

dengan terus 

meningkatkan 

standar sarpras ULT 

hal ini akan 

mendukung kami 

dalam proses 

layanan itu sendiri. 

19.  Faktor 

penghambat 

layanan ULT 

Faktor penghambat 

itu dari anggaran. 

Anggaran kita itu 

terbatas dalam 

perencanaan setiap 

tahun itu yang kita 

yang kita penuhi 

secara bertahap 

kemudian hambatan 

lainnya terkadang 

walaupun tidak 

sering teman-teman 

petugas ULT masih 

ada yang mendapat 

tugas-tugas 

lainsehingga itu 

mebutuhkan 

Senin, 15 

April 

2019 

(14:20 

p.m 
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antisipasi pengaturan 

manajemen pada 

saat teman-teman 

meninggalkan tugas 

ULT untuk 

melaksanakan tugas-

tugas lain yang tidak 

kalah penting. 

Kemudian 

hambatannya yang 

lainnya, sejauh ini 

akses kita masih 

terbatas jadi 

wewenang teman-

teman dalam layanan 

itu masih terbatas. 

Mudah-mudahan 

kedepannya kita bisa 

diberikan akses atau 

wewenang yang 

lebih luas dari pusat 

sehingga bisa kita 

lebih mempercepat 

layanan yang 

diberikan kepada 

pengunjung.  

 

Wawancara dengan staf LPMP 

Indikator Informan Hasil wawancara Tanggal Tanda 

tangan 

Apakah 

Anda 

Informan 1 

(Haerudin, 

Masalah tempat 

Saya rasa baik, 

Selasa, 8 

Mei 2019 
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nyaman 

dengan 

tempat anda 

bekerja? 

A.Md) nyaman, dalam 

mengerjakan tugas 

terutama dalam 

memberikan 

pelayanan Kami 

juga senang. 

Sebenarnya fasilitas 

pendukung yanga 

ada dalam 

lingkungan kerja 

itulah yang paling 

prnting sehingga 

efektivitas kerja 

pegawai tercapai. 

(09.00 a.m) 

 Informan 2 

(Kartini, 

S.Si) 

Kalau dari segi 

tempat atau ruangan 

alhamdulilah Saya 

nyaman berada 

disini karena kami 

didukung dengan 

fasilitas yang 

lengkap meskipun 

saat ini ada 

beberapa perangkat 

yang masih dalam 

tahap perbaikan 

seperi misalnya 

komputer yang 

Kami gunakan di 

ULT ini.  

Selasa, 8 

Mei 2019 

(09.00 a.m) 

 

 Informan 3 

(Rudin 

Kalau dari posisi 

tempat itu 

Selasa, 8 

Mei 2019 
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Buduhama, 

S.Sos) 

alhamdulilah Saya 

nyaman, karena 

kami disediakan 

komputer dengan 

fasilitas-fasilitas 

yang lainnya. Kita 

kan melayani 

berbasis online, jadi 

yang terpenting 

sebenarnya adalah 

komputernya 

sebagai media untuk 

melayani itu ada, 

koneksi internetnya 

stabil, Saya pikir itu 

sudah masuk dalam 

standar pelayanan. 

(09.00 a.m) 

 Informan 4 

(Rifka Ayu 

Pratiwi, 

S.Pt) 

Menurut Saya 

pribadi, kalau dari 

segi tempat atau 

ruangan Saya sangat 

nyaman, terutama 

disini kami 

disediakan AC 

sehingga ruangan 

itu dingin, 

kemudian ada 

ruangan tunggunya, 

kemudian kami juga 

disediakan fasilitas 

yang lain seperti 

komputer, wifi, dan 

Selasa, 8 

Mei 2019 

(09.00 a.m) 
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lain sebagainya. 

Selain itu tempat 

yang kami gunakan 

baik itu kursi, meja, 

rak buku, selalu 

dalam keadaan 

bersih sehingga itu 

menambah 

kenyamanan kami. 

  

Wawancara dengan pengunjung LPMP 

Indikator 

 

Informan Hasil wawancara Tanggal 

Bagaimana 

menurut Anda 

kinerja atau 

hasil kerja 

pegawai LPMP 

di Unit Layanan 

Terpadu? 

Informan 1 

(Ahmad Dilan, 

S.Pd) 

Untuk hasil kerja 

pegawai pada kantor 

LPMP Provinsi Sultra 

yang Saya tau terkait 

dengan pelayanan 

menurut Saya cukup 

baiklah karena dari segi 

sarana dan prasarana 

sudah sangat memadai 

dan dari cara 

pelayanannya juga 

teratur sesuai dengan 

administrasi dan 

prosedur yang 

ditetapkan. Tidak 

terlepas dari itu 

keramahan dan sopan 

santun pegawainya 

menambah daya tarik 

Selasa, 26 

Maret, 2019 

(10.00  a.m) 
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bagi Saya sebagai 

penerima pelayanan. 

 Informan 2 

(Kartika Dewi, 

S.Pd) 

Menurut Saya, kinerja 

atau hasil kerja pegawai 

LPMP di Unit Layanan 

Terpadu sudah cukup 

baik, dimana ketika 

Saya berada disana Saya 

dilayani dengan baik, 

Saya diberikan arahan 

dan masukan dari 

petugas meskipun Saya 

tidak bisa 

menyelesaikan masalah 

Saya pada hari itu juga 

karena memang 

prosedur layanannya 

sudah seperti itu namun 

Saya sangat puas 

dengan layanan di ULT 

LPMP Provinsi Sultra. 

Selasa, 26 

Maret, 2019 

(10.00  a.m) 

 Informan 3 

(Efendi,S.Pd) 

 

Terkait dengan kinerja 

pegawai LPMP dibagian 

ULT Saya melihat dan 

Saya merasakan sendiri 

bahwa pelayanan disini 

bagus, dari segi sikap 

para pegawainya juga 

bagus namun 

kedepannya harus lebih 

ditingkatkan lagi seperti 

misalnya dalam hal 

Selasa, 26 

Maret, 2019 

(10.00  a.m) 
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informasi baik informasi 

melalui telepon, wa, dan 

melalui media lain. 

Sebelumnya Saya juga 

pernah datang kesini 

namun saat itu kantor 

dalam keadaan sepi, 

tidak ada petugas yang 

melayani. Kemudian 

Saya bertanya di 

resepsionis, beliau 

menyampaikan bahwa 

semua pegawai sedang 

berada diluar kota. Jadi 

terpaksa Saya balik lagi 

padahal untuk bisa 

datang kesini pastinya 

membutuhkan waktu, 

tenaga dan biaya karena 

tempat Saya lumayan 

jauh. 

Bagaimana 

menurut Anda 

kepuasan kerja 

pegawai LPMP? 

Informan 1 

(Ahmad 

Rubianto) 

Pelayanannya sesuai 

prosedur layanan 

administrasi dengan 

adanya kesadaran 

pegawainya demi 

melaksanakan fungsinya 

dengan baik dengan 

mengikuti aturan-aturan 

yang ditetapkan 

sehingga pelayanannya 

jelas dan tegas. 

Kamis, 4 April 

2019 

(03.00 p.m) 
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 Informan 2 

(Eris Susanti, 

S.Si) 

Iya yang pasti petugas 

yang melayani mereka 

mengikuti prosedur 

yang ada. Jenis layanan 

itu masing-masing 

mempunyai prosedur 

dan aturan-aturan yang 

berbeda. Misalnya 

layanan penyewaan 

sarana dan prasarana 

LPMP yaitu penyewaan 

aula, Saya di arahkan 

langsung kepada yang 

bersangkutan kemudian 

ada berkas yang harus 

Saya isi. Jadi tugas 

pegawai ULT adalah 

melayani untuk 

selanjutnya diarahkan 

kepada yang lebih 

bersangkutan. 

Kamis, 4 April 

2019 

(03.00 p.m) 
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lampiran 3 

DOKUMENTASI 
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Launching program ULT LPMP       Antusiasme terhadap layanan ULT LPM 

  (2 Mei 2018) 
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Pelatihan Ilmu Teknologi dan SDM 
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PERSETUJUAN PEMBIBING 

Proposal penelitian yang berjudul: “Efektivitas Kerja Pegawai pada 

Pelayanan Publik di Unit Layanan Terpadu Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara”,ditulis oleh saudari Zuhriatul Aini 

Nim. 15010103013 mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  IAIN Kendari telah dikonsultasikan oleh 

Pembimbing dengan beberapa perbaikan dan telah memenuhi syarat-syarat ilmiah 

serta selanjutnya dapat disetujui untuk di seminarkan. 

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya. 
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  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI 

  FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) 

  PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp(0401 3193710) Fax. 393710 E-mail.stain_kdi@yahoo.co.id 

 

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL 

Proposal penelitian dengan Judul “Efektivitas Kerja Pegawai pada 

Pelayanan Publik di Unit Layanan Terpadu Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara” yang ditulis oleh Zuhriatul Aini, Nim: 

15010103013, Mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

pada Fakultas  Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari, telah diuji dan dipersentasekan dalam seminar proposal pada 

tanggal 29 Januari 2019. Oleh para tim penguji untuk melanjutkan ketahap  

selanjutnya. 

Kendari, 14 Februari 2019. 

                          

DEWAN PENGUJI 

Ketua  :  Badarwan, S.Pd.I., M.Pd  

 

Anggota :  Dr. H. Pairin, MA      

 

  :  Syahrul, S.Pd.I., M.Pd 
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PENGESAHAN SEMINAR HASIL 

Hasil penelitian dengan Judul “Efektivitas Kerja Pegawai pada 

Pelayanan Publik di Unit Layanan Terpadu Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara” yang ditulis oleh Zuhriatul Aini, Nim: 

15010103013, mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 

pada Fakultas  Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari, telah diuji dan dipersentasekan dalam seminar hasil pada tanggal 

24 Mei 2019. Oleh para tim penguji untuk melanjutkan ketahap  selanjutnya. 

Kendari, 29 Agustus 2019. 

                          

DEWAN PENGUJI 

Ketua  :  Badarwan, S.Pd.I., M.Pd  

 

Anggota :  Dr. H. Pairin, MA      

 

  :  Syahrul, S.Pd.I., M.Pd  
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