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Penelitian ini dijalankan didasari oleh adanya staf atau tenaga kependidikan yang 

tidak mampu memberikan pelayanan prima terhadap konsumen, khususnya di civitas 

akademik Universitas Negeri Padang.Universitas Negeri Padang masuk ke dalam urutan ke 

61 (enam puluh satu) dari 100 (seratus) Universitas terbaik di Indonesia. Menjadi salah satu 

Universitas terbaik di Indonesia mestinya staf dan tenaga kependidikan memiliki pelayanan 

yang prima kepada konsumen yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Namun pada 

kenyataannya tenaga kependidikan masih banyak yang belum memiliki self awareness 

(kesadaran diri) dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumennya. Sehingga yang 

terjadi adalah konsumen tidak mendapatkan satisfaction (kepuasan) terhadap pelayanan 

yang diberikan. Tentunya individu yang memilih dalam Perguruan Tinggi tidak terlepas 

dari unsur pelayanan dan kepuasan mahasiswa atas jasa pendidikan yang diperolehnya, 

maka dari itu tugas dari staf dan tenaga kependidikan adalah mempertahankan pelayanan 

yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Kajian literatur terbatas menunjukkan pelayanan Universitas Negeri Padang belum 

memuaskan pemustaka saat berkunjung, beberapa mahasiswa juga mengatakan bahwa 

tenaga kependidikan tidak melakukan pelayanan dengan baik kurang ramah serta suka 

menunda-nunda dalam urusan surat menyurat, hal ini  jika dibiarkan akan berakibat buruk 

pada civitas akademik. Kondisi ini jika dibiarkan juga akan berdampak pada kekecewaan 

konsumen terhadap Universitas Negeri Padang. Untuk mengentaskan masalah tersebut 

dilakukan upaya pengembangan self awareness civitas akademik terhadap pelayanan prima 

untuk pengembangan dan peningkatan satisfaction konsumen pelayanan jasa Universitas 

Negeri Padang. 

Penelitian ini dilakukan selama 3 tahun.Tahun pertama telah dilakukan identifikasi 

kondisi self awareness tenaga kependidikan dan satisfaction konsumen, menghasilkan 

instrument, memperoleh HKI dan publikasi naskah pada kegiatan Seminar International. 

Pada tahun kedua dilanjutkan pada proses merancang, mendesign, mengembangkan model 

dan membuat buku panduan berupa modul untuk program pengembangan dan peningkatan 

satisfaction konsumen Universitas Negeri Padang, dan pada tahun ketiga menghasilkan 

modul program peningkatan self awareness tenaga kependidikan dan mendesiminasikan 

data mengimplementasikan produk modul program peningkatan self awareness tenaga 

kependidikan, kegiatan ini dimulai dari merancang hingga uji coba ahli dan uji coba 

terbatas, pada akhirnya menciptakan modul dan dengan aplikasi model program 

pengembangan self awareness dan peningkatan satisfaction. Lebih lanjut target yang ingin 

dicapai yaitu lahirnya model pengembangan self awareness dan peningkatan satisfaction, 

menghasilakan modul yang valid untuk pengembangan self awareness tenaga kependidikan 

dan peningkatan satisfaction konsumen Universitas Negeri Padang. Secara khusus hasil 

penelitian akan dipublikasikan pada prosiding seminar, jurnal nasional dan/atau 

Internasional. 

 

 

 


