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BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan pelayanan
yang baik kepada mahasiswa. Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan dampak positif
bagi pembelajaran. Program studi mempunyai peranan atau andil besar terhadap kualitas
pelayanan. Mahasiswa yang merasa terpenuhi atau puas dengan pelayanan program studi akan
memberikan respon yang baik seperti suasana belajar yang bersemangat, aktif, dan fokus.
Sehingga sangat penting untuk Program Studi Pendidikan Matematika melakukan pengukuran
atau analisis kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan.
Kepuasan mahasiswa adalah tingkat perasaan mahasiswa setelah membandingkan antara
apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka temui atau terima. Kepuasan mahasiswa
difokuskan pada tiga aspek, yaitu performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan
penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Ketiga aspek kepuasan mahasiswa akan ditinjau
melalui survey yang dapat mengukur ketiga aspek tersebut. Hasil survey kepuasan mahasiswa
dapat memberikan perbaikan pelayanan untuk kedepannya.

1.2 Tujuan Survey Kepuasan Mahasiswa
Survey kepuasan mahasiswa bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan
mahasiswa terhadap performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan penyediaan
prasarana dan sarana pembelajaran. Informasi mencakup setiap jawaban mahasiswa dari
pertanyaan-pertanyaan survey yang diajukan. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk
mengetahui kualitas pelayanan, mengembangkan pelayanan, menindaklanjuti kekurangan, serta
memberikan konstribusi dalam proses akreditasi.
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BAB II METODE PELAKSANAAN SURVEY
2.1 Tahap Pelaksanaan Survey
Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa dimulai dengan tahapan persiapan dan
perencanaan. Langkah awal yang dilakukan adalah penyusunan rencana kerja, seperti penetapan
tujuan survei, target responden, lama waktu pelaksanaan survey dan teknis pelaksanaan survey.
Langkah berikutnya adalah penyusunan kuesioner dengan mengadopsi pertanyaan dari FKIP
UPR. Pertanyaan tersebut diklasifikasikan menjadi 3 aspek yaitu kualitas pembelajaran di kelas,
layanan administrasi akademik, dan penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran. Setelah
kuesioner selesai, tim survey meminta persetujuan kuesioner kepada Kepala Program Studi dan
bersiap untuk segera dibagikan.
Tahap kedua adalah pengumpulan data. Langkah pertama yaitu dengan memilih
koordinator setiap angkatan yang bisa diandalkan untuk membagi kuesioner. Selain itu,
organisasi Himpunan Mahasiswa juga aktif membagikan agar semua responden menerima
kuesioner. Kemudian, setiap koordinator dan Himpunan mahasiswa membagikan kuisoner secara
online. Setelah semua responden mengisi, tim survey akan merekap data dan merangkum saransaran yang diajukan oleh responden.
Tahap ketiga yaitu analisis data dan penulisan laporan. Pada tahap ini, pengisian survey
sudah ditutup. Rekap data yang diperoleh akan dianalisis sehingga tim survey dapat mengetahui
kualitas pelayanan, mengembangkan pelayanan, menindaklanjuti kekurangan, serta memberikan
konstribusi dalam proses akreditasi. Rencana tindak lanjut atau perbaikan akan didiskusikan
dengan semua dosen dan tenaga kependidikan program studi sehingga mendapatkan solusi
terbaik. Langkah berikutnya adalah penulisan laporan. Dan yang terakhir hasil survey akan
dipublikasikan sehingga mudah untuk diakses bagi pihak yang berkepentingan. Tahapan-tahapan
survey kepuasan mahasiswa ditampilkan pada Gambar 2.1.
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Gambar 2. 1 Tahap Pelaksanaan Survey
2.2 Responden
Target responden pada pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa ini adalah semua
mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika angkatan 2018-2021 yang masih aktif.
Angkatan 2018-2021 dipilih menjadi responden karena mereka adalah mahasiswa yang paling
sering mendapatkan atau menggunakan pelayanan Program Studi dibandingkan dengan angkatan
sebelumnya, yang tidak aktif, maupun yang sudah lulus. Mahasiswa yang sering mendapatkan
atau menggunakan pelayanan akan lebih akurat untuk menjawab survey yang diberikan.
Mahasiswa angkatan 2018-2021 yang masih aktif berjumlah 240 orang. Dari 240 orang,
semua mahasiswa bepartisipasi untuk mengisi survey. Pengisian survey dilaksanakan pada 21
Februari 2022 sampai 4 Maret 2022. Selama waktu pengisian tidak ada survey yang tidak selesai
atau jawaban kosong.
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2.3 Pengembangan Instrumen
Instrumen pada laporan ini merupakan survey berupa pertanyaan dengan jawaban
berbentuk skala linier dan isian berupa saran mahasiswa dala perbaikan. Pertanyaan terbukti
valid karena pertanyaan-pertanyaan diadopsi dari FKIP Universitas Palangkaraya dengan link
berikut
https://docs.google.com/forms/d/1RV_HFundIM-qM_mlosD2AF_CJ4gHOtsmYCLMzZKoXc/viewform?edit_requested=true
Pertanyaan diklasifikasikan sesuai aspek kepuasan mahasiswa menurut Lembaga Akreditasi
Mandiri Kependidikan yaitu performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan
sarana dan prasarana pembelajaran. Survey dibagikan secara online dalam bentuk google form
dengan

link

https://s.id/SurveyKepuasanMahasiswaPendidikanMatematikaUPR.

Berikut

pertanyaan-pertanyaan survey pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Pertanyaan-pertanyaan Survey Kepuasan Mahasiswa
Aspek Kepuasan Mahasiswa

Pertanyaan
Kejelasan materi perkuliahan dalam pembelajaran yang
diorganisasi oleh dosen
Sistem dan metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen
Pelayanan dosen dalam membimbing skripsi mahasiswa

Performa Mengajar Dosen

Layanan pembimbingan akademis dosen PA kepada mahasiswa
Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani melalui dosen PA
(Pebimbing akademik)
Dosen bersifat terbuka dan kooperatif dengan mahasiswa
Sistem pemberian nilai oleh dosen ke mahasiswa
Keramahtaman Staf dalam melayani Mahasiswa

Layanan Administrasi
Akademik

Staf santun dalam memberikan pelayanan kepada Mahasiswa
Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah
ditetapkan yang berlaku untuk semua mahasiswa tanpa
terkecuali
Kemampuan staf dalam melayani administrasi kemahasiswaan
Kualitas layanan Staf untuk memenuhi kepentingan Mahasiswa
Fakultas membantu mahasiswa apabila menghadapi masalah
akademik
Fakultas memberikan informasi sistem perkuliahan dalam
bentuk buku panduan/pedoman
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Aspek Kepuasan Mahasiswa

Pertanyaan
Informasi beasiswa dari fakultas bagi mahasiswa yang tidak
mampu
Fakultas memahami minat dan bakat mahasiswa, dan berusaha
untuk mengembangkannya
Fakultas menyediakan informasi akademik dan pelayanan non
akademik melalui website (online)
Laboratorium yang memadai dengan kebutuhan keilmuan bagi
mahasiswa
Ketersediaan fasilitas kamar kecil

Sarana dan Prasarana

Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan mahasiswa

Pembelajaran

Ruang kelas yang memadai dan nyaman
Ruang seminar yang memadai dan nyaman
Ruang ujian yang memadai dan nyaman

Pertanyaan-pertanyaan di atas jawabannya berbentuk skala linier dari 1 sampai 5 dengan
1 adalah tidak memuaskan; 2 adalah kurang memuaskan; 3 cukup memuaskan; 4 memuaskan;
dan 5 sangat memuaskan. Agar lebih jelas lagi berikut Tabel 2.2 memaparkan keterangan nilai
dari skala linier
Tabel 2. 2 Keterangan Nilai Skala Linier
Skala Linier

Keterangan

1

Tidak memuaskan

2

Kurang memuaskan

3

Cukup memuaskan

4

Memuaskan

5

Sangat memuaskan

Jawaban respoden akan tersimpan ke google drive dalam bentuk excel dengan link
berikut
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N6kENh4nIhPVVHB41en_nfefTMD8I_sx35ndSxe9LT
g/edit?resourcekey#gid=1396050058
Hasil survey akan direkap dengan mengelompokkan setiap penilaian mahasiswa berikan pada
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setiap pertanyaan. Nilai 1 sampai dengan 5 pada setiap pertanyaan dan akan dipersentasekan.
Data akan dilihat dari jumlah persentase dari nilai 4 dan 5. Standar dari instrumen ini adalah
ketika jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 melebihi 80% artinya sangat baik; 70-80% artinya
baik; dibawah dari 70% artinya cukup. Apabila pertanyaan mendapatkan kategori yang sangat
baik maka pelayanan dari pertanyaan tersebut perlu dipertahankan, pertanyaan yang
mendapatkan kategori yang baik maka pelayanan dari pertanyaan tersebut perlu ditingkatkan dan
diperbaiki, sedangkan pertanyaan yang mendapatkan kategori cukup maka pelayanan dari
pertanyaan tersebut segera dicari solusinya dan ditindak lanjuti. Berikut Tabel 2.3 akan
memaparkan standar survey kepuasan mahasiswa
Tabel 2. 3 Standar Survey Kepuasan Mahasiswa
Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5
Lebih dari 80%

70-79,99%

Kategori
Sangat
baik
Baik

Hal yang harus dilakukan
Pelayanan dari pertanyaan tersebut
perlu dipertahankan
Pelayanan dari pertanyaan tersebut
perlu ditingkatkan atau diperbaiki
Pelayanan dari pertanyaan tersebut

Kurang dari 70%

Cukup

segera dicari solusinya dan ditindak
lanjuti
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BAB III HASIL SURVEY
3.1 Kepuasan dan Saran Mahasiswa terhadap Performa Mengajar Dosen
Performa mengajar dosen merupakan aspek yang utama dalam pelayanan pembelajaran.
Kejelasan materi, sistem pembelajaran yang digunakan, kemampuan dosen membimbing, serta
pemberian nilai merupakan hal-hal yang utama di perkuliahan mahasiswa. Berikut Tabel 3.1
memaparkan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen dan Gambar
3.1 memaparkan jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 terhadap performa mengajar dosen.
Tabel 3. 1 Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap Performa Mengajar Dosen
NO
1
2
3
4
5
6
7

PERTANYAAN
Kejelasan materi perkuliahan
dalam pembelajaran yang
diorganisasi oleh dosen
Sistem dan metode pembelajaran
yang dilaksanakan oleh dosen
Pelayanan dosen dalam
membimbing skripsi mahasiswa
Layanan pembimbingan akademis
dosen PA kepada mahasiswa
Permasalahan/keluhan mahasiswa
ditangani melalui dosen PA
(Pebimbing akademik)
Dosen bersifat terbuka dan
kooperatif dengan mahasiswa
Sistem pemberian nilai oleh dosen
ke mahasiswa
RATA-RATA

BANYAK MAHASISWA
1
2
3
4
5

PERSENTASE (%)
1
2
3
4
5

0

4

53

142

41

0,0

1,7

22,1 59,2 17,1

1

6

63

119

51

0,4

2,5

26,3 49,6 21,3

1

2

47

120

70

0,4

0,8

19,6 50,0 29,2

0

5

14

82

139

0,0

2,1

5,8

0

4

35

96

105

0,0

1,7

14,6 40,0 43,8

0

5

37

110

88

0,0

2,1

15,4 45,8 36,7

1

9

64

107

59

0,4

3,8

26,7 44,6 24,6

0,2

2,1

18,6 46,2 32,9

34,2 57,9

Keterangan:
1
: Tidak memuaskan
2
: Kurang memuaskan
3
: Cukup memuaskan
4
: Memuaskan
5
: Sangat memuaskan
aaaa
: Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 lebih dari 80% (sangat baik)
aaaa
: Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 adalah 70-79,99% (baik)
aaaa
: Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 kurang dari 70% (cukup)
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Jumlah Persentase dari Nilai 4 dan 5 Terhadap Performa
Mengajar Dosen
1
76.3

7

2
70.9

69.2

70%
80%
Persentase
6

3
82.5

79.2

92.1
5

83.8

4

Gambar 3. 1 Jumlah Persentase dari Nilai 4 dan 5 Terhadap Performa Mengajar Dosen
Berdasarkan Tabel 3.1 sebanyak 32,9% responden menyatakan sangat puas, 46,2%
responden menyatakan puas, 18,6% responden menyatakan cukup puas, 2,1% menyatakan
kurang puas dan 0,2% responden menyatakan tidak puas. Selanjutnya berdasarkan Gambar 3.1
dapat dilihat bahwa pertanyaan nomor 4, 5 dan 6 mendapatkan kategori sangat baik yang artinya
pelayanan dari pertanyaan tersebut dipertahankan. Namun pertanyaan nomor 1, 2 dan 3
mendapatkan kategori baik yang artinya pelayanan dari pertanyaan tersebut perlu ditingkatkan
atau diperbaiki. Selanjutnya, terlihat pada pertanyaan nomor 7 yaitu “sistem pemberian nilai oleh
dosen ke mahasiswa” jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 untuk pertanyaan nomor 7 di bawah
dari 70%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak kekurangan atau mahasiswa kurang
merasa puas pada sistem pemberian nilai oleh dosen. Sehingga pelayanan terkait sistem
pemberian nilai oleh dosen akan dicari solusinya dan ditindak lanjuti lagi. Selain itu, akan
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dipaparkan saran mahasiswa pada Tabel 3.2 agar program studi dapat menindaklanjuti hal yang
belum baik.
Tabel 3. 2 Saran Mahasiswa terhadap Performa Mengajar Dosen
NO

1

2

3

4

5

6

PERTANYAAN
Kejelasan materi
perkuliahan dalam
pembelajaran yang
diorganisasi oleh dosen

Sistem dan metode
pembelajaran yang
dilaksanakan oleh dosen

Pelayanan dosen dalam
membimbing skripsi
mahasiswa
Layanan pembimbingan
akademis dosen PA kepada
mahasiswa
Permasalahan/keluhan
mahasiswa ditangani
melalui dosen PA
(Pebimbing akademik)
Dosen bersifat terbuka dan
kooperatif dengan

SARAN
Suara dosen bisa lebih jelas
Dosen seharusnya menjelaskan materi secara rinci
Mahasiswa kekurangan bahan ajar
Dosen seharusnya membuat semua mahasiswa lebih aktif,
tidak hanya yang pintar saja
Dosen seharusnya membuat kelas jauh lebih produktif dan
menyenangkan, jangan terlalu serius agar mahasiswa tidak
bosan
Dosen seharusnya tidak membuat kelompok terus karena
banyak ketergantungan pada kelompok jadi mereka
mengandalkan 1 orang
Dosen seharusnya tidak memberi tugas secara terus
menerus
Dosen seharusnya tidak lepas tangan dan tidak
menyerahkan sepenuhnya materi yang dipelajari
mahasiswa
Dosen seharusnya lebih banyak memberikan contoh2 soal
yang berkaitan agar menunjang pemahaman mahasiswa
Dosen seharusnya mengadakan perkuliahan sesuai jadwal
Semua perkuliahan disamaratakan untuk semua
perkuliahan secara online atau offline
Ditingkatkan lagi seperti pembelajaran hybrid, banyak
siswa yang ketika online susah untuk mendengar dan
memahami materi dan perkuliahan online bila perlu
menggunakan zoom premium

Diharapkan dosen tidak apatis
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NO

PERTANYAAN

SARAN

mahasiswa

7

Sistem pemberian nilai oleh
dosen

Dosen seharusnya menyamakan sistem pemberian nilai
setiap kelas
Dosen seharusnya memberikan nilai sesuai kemampuan
siswa (objektif)
Dosen seharusnya juga memberikan nilai untuk keaktifan
dan tugas

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, banyak sekali saran dari mahasiswa untuk meningkatkan
atau memperbaiki performa mengajar dosen. Solusi dan tindak lanjut dari saran-saran di atas
akan di bahas lebih lanjut di bagian rencana perbaikan. Rencana tindak lanjut atau perbaikan
akan didiskusikan dengan semua dosen dan tenaga kependidikan program studi sehingga
mendapatkan solusi terbaik.
3.2 Kepuasan dan Saran Mahasiswa terhadap Layanan Administrasi Akademik
Layanan administrasi akademik merupakan layanan administratif kependidikan yang
berkaitan langsung kepada mahasiswa dari program studi dan fakultas yang meliputi kepentingan
mahasiswa seperti jadwal perkuliahan, beasiswa, surat izin penilitian, dan masih banyak lagi.
Berikut Tabel 3.3 memaparkan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi
akademik dan Gambar 3.2 memaparkan jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 terhadap layanan
administrasi akademik.
Tabel 3. 3 Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Administrasi Akademik
NO

PERTANYAAN
1

1
2

3

Keramahtaman Staf dalam
melayani Mahasiswa
Staf santun dalam memberikan
pelayanan kepada Mahasiswa
Sanksi bagi mahasiswa yang
melanggar peraturan yang telah
ditetapkan yang berlaku untuk
semua mahasiswa tanpa
terkecuali

BANYAK
MAHASISWA
2
3
4

PERSENTASE (%)
5

1

2

3

4

5

1

7

66

108

58

0,4

2,9

27,5 45,0 24,2

0

4

63

109

64

0,0

1,7

26,3 45,4 26,7

0

4

41

114

81

0,0

1,7

17,1 47,5 33,8
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NO

PERTANYAAN
1

4
5

6

7

8

9

10

Kemampuan staf dalam melayani
administrasi kemahasiswaan
Kualitas layanan Staf untuk
memenuhi kepentingan
Mahasiswa
Fakultas membantu mahasiswa
apabila menghadapi masalah
akademik
Fakultas memberikan informasi
sistem perkuliahan dalam bentuk
buku panduan/pedoman
Informasi beasiswa dari fakultas
bagi mahasiswa yang tidak
mampu
Fakultas memahami minat dan
bakat mahasiswa, dan berusaha
untuk mengembangkannya
Fakultas menyediakan informasi
akademik dan pelayanan non
akademik melalui website
(online)
RATA-RATA

BANYAK
MAHASISWA
2
3
4

PERSENTASE (%)
5

1

2

3

4

5

0

0

49

110

81

0,0

0,0

20,4 45,8 33,8

0

2

45

115

78

0,0

0,8

18,8 47,9 32,5

1

8

65

103

63

0,4

3,3

27,1 42,9 26,3

1

14

51

102

72

0,4

5,8

21,3 42,5 30,0

1

11

54

86

88

0,4

4,6

22,5 35,8 36,7

2

13

67

88

70

0,8

5,4

27,9 36,7 29,2

2

5

65

91

77

0,8

2,1

27,1 37,9 32,1

0,3

2,8

23,6 42,8 30,5

Keterangan:
1
: Tidak memuaskan
2
: Kurang memuaskan
3
: Cukup memuaskan
4
: Memuaskan
5
: Sangat memuaskan
aaaa
: Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 lebih dari 80% (sangat baik)
aaaa
: Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 adalah 70-79,99% (baik)
aaaa
: Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 kurang dari 70% (cukup)
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Jumlah Persentase dari Nilai 4 dan 5 Terhadap
Layanan Administrasi Akademik
1
69.2

10

2
72.1

70

9

3
81.3

65.9

70%
80%
Persentase

8

4

72.5

79.6

80.4
7

72.5

69.2

5

6

Gambar 3. 2 Jumlah Persentase dari Nilai 4 dan 5 Terhadap Layanan Administrasi Akademik

Berdasarkan Tabel 3.3 sebanyak 30,5% responden menyatakan sangat puas, 42,8%
responden menyatakan puas, 23,6% responden menyatakan cukup puas, 2,8% menyatakan
kurang puas dan 0,3% responden menyatakan tidak puas. Selanjutnya berdasarkan Gambar 3.2
dapat dilihat bahwa pertanyaan nomor 3 dan 5 mendapatkan kategori sangat baik yang artinya
pelayanan dari pertanyaan tersebut dipertahankan. Namun pertanyaan nomor 2, 4, 8 dan 10
mendapatkan kategori baik yang artinya pelayanan dari pertanyaan tersebut perlu ditingkatkan
atau diperbaiki. Selanjutnya, terlihat pada pertanyaan nomor 1, 6, 7 dan 9 jumlah persentase dari
nilai 4 dan 5 di bawah dari 70%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak kekurangan atau
mahasiswa kurang merasa puas pada keramahan tenaga kependidikan, bantuan fakultas dalam
permasalahan akademik, pemberian informasi dan pengembangan minat dan bakat yang
dilakukan oleh fakultas. Sehingga keempat pelayanan tesebut akan dicari solusinya dan ditindak
lanjuti lagi. Selain itu, akan dipaparkan saran mahasiswa pada Tabel 3.4 agar program studi
dapat menindaklanjuti hal yang belum baik.
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Tabel 3. 4 Saran Mahasiswa terhadap Layanan Administrasi Akademik
NO
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

PERTANYAAN
SARAN
Keramahtaman Staf dalam
Bisa sedikit lebih ramah
melayani Mahasiswa
Staf santun dalam
memberikan pelayanan
kepada Mahasiswa
Sanksi bagi mahasiswa yang
melanggar peraturan yang
telah ditetapkan yang
berlaku untuk semua
mahasiswa tanpa terkecuali
Pengumuman disebarkan dengan cepat, jauh hari dan
tersebar dengan menyeluruh
Kemampuan staf dalam
Informasi yang diberikan tenaga kependidikan bisa lebih
melayani administrasi
jelas
kemahasiswaan
Pintu admin dicantumkan tulisan buka dan tutup
Kualitas layanan Staf untuk
Memberikan waktu lebih dalam administrasi atau
memenuhi kepentingan
pembayaran UKT
Mahasiswa
Fakultas membantu
mahasiswa apabila
menghadapi masalah
akademik
Lebih tepat waktu saat semester baru
Fakultas memberikan
Panduan buku akademik dan KTM dibagikan secara
informasi sistem
menyeluruh
perkuliahan dalam bentuk
buku panduan/pedoman
Informasi beasiswa dari
fakultas bagi mahasiswa
yang tidak mampu
Fakultas memahami minat
dan bakat mahasiswa, dan
berusaha untuk
mengembangkannya
Fakultas menyediakan
informasi akademik dan
pelayanan non akademik
melalui website (online)

Beasiswa agar tepat sasaran

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa didukung

Media sosial lebih aktif lagi
Mencari solusi untuk mengakses website yang error
KHS sebaiknya berbentuk online yang dikirimkan melalui
email mahasiswa atau website kampus
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Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, banyak sekali saran dari mahasiswa untuk meningkatkan
atau memperbaiki layanan administrasi akademik. Solusi dan tindak lanjut dari saran-saran di
atas akan di bahas lebih lanjut di bagian rencana perbaikan. Rencana tindak lanjut atau perbaikan
akan didiskusikan dengan semua dosen dan tenaga kependidikan program studi sehingga
mendapatkan solusi terbaik.
3.3 Kepuasan dan Saran Mahasiswa terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Sarana dan prasarana pembelajaran segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai tujuan pembelajaran dan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
pembelajaran. Berikut Tabel 3.5 memaparkan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap sarana
dan prasarana pembelajaran dan Gambar 3.3 memaparkan jumlah persentase dari nilai 4 dan 5
terhadap performa mengajar dosen.
Tabel 3. 5 Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap Sarana dan Prasana Pembelajaran
NO

PERTANYAAN
1

1
2
3
4
5
6

Laboratorium yang memadai
dengan kebutuhan keilmuan bagi
mahasiswa
Ketersediaan fasilitas kamar kecil
Fasilitas ibadah yang dapat
dipergunakan mahasiswa
Ruang kelas yang memadai dan
nyaman
Ruang seminar yang memadai
dan nyaman
Ruang ujian yang memadai dan
nyaman
RATA-RATA

BANYAK
MAHASISWA
2
3
4

PERSENTASE (%)
5

1

2

3

4

5

2

9

67

104

58

0,8

3,8

27,9 43,3 24,2

5

12

60

104

59

2,1

5,0

25,0 43,3 24,6

3

16

66

81

74

1,3

6,7

27,5 33,8 30,8

6

17

74

94

49

2,5

7,1

30,8 39,2 20,4

3

8

66

98

65

1,3

3,3

27,5 40,8 27,1

2

11

62

100

65

0,8

4,6

25,8 41,7 27,1

1,5

5,1

27,4 40,3 25,7

Keterangan:
1
: Tidak memuaskan
2
: Kurang memuaskan
3
: Cukup memuaskan
4
: Memuaskan
5
: Sangat memuaskan
aaaa
: Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 lebih dari 80% (sangat baik)
aaaa
: Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 adalah 70-79,99% (baik)
aaaa
: Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 kurang dari 70% (cukup)
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Jumlah Persentase dari Nilai 4 dan 5 Terhadap
Sarana dan Prasarana Pembelajaran
1

67.5

6

2
68.8

67.9
70%
80%

Persentase

5

64.6

67.9

3
59.6

4

Gambar 3. 3 Jumlah Persentase dari Nilai 4 dan 5 Terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Berdasarkan Tabel 3.5 sebanyak 25,7% responden menyatakan sangat puas, 40,3%
responden menyatakan puas, 27,4% responden menyatakan cukup puas, 5,1% menyatakan
kurang puas dan 1,5% responden menyatakan tidak puas. Selanjutnya berdasarkan Gambar 3.3
hal krusial yang harus diperhatikan semua pertanyaan mendapatkan jumlah persentase dari nilai
4 dan 5 dibawah dari 70%. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa semua pelayanan mengenai
sarana dan prasarana pembelajaran belum baik. Sehingga semua pelayanan tesebut akan di cari
solusinya dan ditindak lanjuti lagi. Selain itu, akan dipaparkan saran mahasiswa pada Tabel 3. 6
agar program studi dapat menindaklanjuti hal lain yang belum baik.
Tabel 3. 6 Saran Mahasiswa terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran
NO

PERTANYAAN

1

Laboratorium yang
memadai dengan kebutuhan
keilmuan bagi mahasiswa

SARAN
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NO

2

PERTANYAAN
Ketersediaan fasilitas kamar
kecil

3

Fasilitas ibadah yang dapat
dipergunakan mahasiswa

4

Ruang kelas yang memadai
dan nyaman

5
6

Ruang seminar yang
memadai dan nyaman
Ruang ujian yang memadai
dan nyaman

7
Saran yang lain

SARAN
Air di kamar kecil agar lebih bersih dan sediakan sabun
tisu dan pengharum
Selalu diadakan piket rutin agar kebersihan lebih terjaga
Ganti mesin pompa air dengan mesin yang baru
Tempat ibadah bagi mahasiswa muslim agar lebih
diperhatikan
Sediakan kipas angin, AC, kursi, jam, papan tulis dan
penerangan dan yang rusak diperbaiki di setiap kelas
Sediakan kipas angin, AC, kursi, jam, papan tulis dan
penerangan dan yang rusak diperbaiki di ruang seminar
Sediakan kipas angin, AC, kursi, jam, papan tulis dan
penerangan dan yang rusak diperbaiki di ruang ujian
Akses penelitian untuk program studi pendidikan
matematika dipermudah
Referensi penelitian untuk program studi pendidikan
matematika diperbanyak dan bisa lebih variatif
Gazebo diperbaiki
Basmi nyamuk
Perbaikan gedung program studi yang merata
Tolong diberikan wifi khusus kepada mahasiswa
Diadakan layanan perpustakaan online
Penggratisan pembuatan kartu pinjam perpustakaan
Perpustakaan diperbanyak isi bukunya

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, banyak sekali saran dari mahasiswa untuk meningkatkan
atau memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran. Solusi dan tindak lanjut dari saran-saran
di atas akan di bahas lebih lanjut di bagian rencana perbaikan. Rencana tindak lanjut atau
perbaikan akan didiskusikan dengan semua dosen dan tenaga kependidikan program studi
sehingga mendapatkan solusi terbaik.
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BAB IV RENCANA PERBAIKAN
Hasil survey kepuasan mahasiswa ini disosialisasikan ke dosen-dosen Pendidikan
Matematika UPR pada Rabu, 16 Maret 2022. Foto kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar
4.1. Indikator-indikator yang perlu diperbaiki, dan rencana tindak lanjutnya didiskusikan antara
ketua, unit penjamin mutu, dan dosen-dosen Program Studi Pendidikan Matematika.

Gambar 4.1 Foto Sosialisasi, Evaluasi dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
4.1 Rencana Perbaikan terhadap Performa Mengajar Dosen
Berdasarkan hasil survey, hal yang segera dicari solusinya dan ditindak lanjuti adalah
pertanyaan nomor 7 yaitu “sistem pemberian nilai oleh dosen ke mahasiswa”. Jumlah persentase
dari nilai 4 dan 5 untuk pertanyaan nomor 7 di bawah dari 70%. Penyebab ketidakpuasan
mahasiswa berdasarkan kritik atau saran yang ditulis mahasiswa melalui angket kepuasan
mahasiswa adalah:
1.

Dosen seharusnya menyamakan sistem pemberian nilai setiap kelas

2.

Dosen seharusnya memberikan nilai sesuai kemampuan siswa (objektif)

3.

Dosen seharusnya juga memberikan nilai untuk keaktifan dan tugas
Ketua program studi bersama unit penjamin mutu, dan dosen-dosen mendiskusikan solusi

maupun tindak lanjut yang tepat dari sistem pemberian nilai dosen. Berikut hasil diskusi untuk
menindaklanjuti dan memperbaiki hal tersebut adalah:
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1.

Soal ujian untuk suatu mata kuliah tertentu disamakan antara kelas A dan B.

2.

Dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang sama akan memberikan nilai sesuai dengan
pedoman penilaian yang telah disepakati sebelumnya.

Rencana tindak lanjut tersebut akan dilaksanakan oleh semua dosen pada saat UTS (Ujian
Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester) tahun ajaran 2021/2022.
4.2 Rencana Perbaikan terhadap Layanan Administrasi Akademik
Berikut layanan administrasi akademik yang harus dicari solusinya dan ditindak lanjuti
berdasarkan hasil survey:
1.

Keramahtamahan staf dalam melayani mahasiswa
Berdasarkan hasil survey, hal yang segera dicari solusinya dan ditindak lanjuti adalah
“keramahtamahan staf dalam melayani mahasiswa”. Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5
untuk keramahtamahan staf dalam melayani mahasiswa di bawah dari 70%. Selain itu, untuk
mengetahui lebih lanjut penyebab ketidakpuasan mahasiswa akan dicari lebih dalam melalui
kritik atau saran mahasiswa terkait keramahtamahan staf. Berikut saran mahasiswa terhadap
keramahtamahan staf:
a. Bisa sedikit lebih ramah
b. Staf dan tenaga kependidikan agar tidak marah saat melayani mahasiswa
Kedua saran tersebut ditindaklanjuti mulai tanggal 16 Maret 2022 oleh tenaga kependidikan.
Selain itu, tenaga kependidikan juga menerapkan standar pelayanan yang telah dtetapkan
oleh FKIP untuk peningkatan kualitas pelayanan.

2.

Fakultas membantu mahasiswa apabila menghadapi masalah akademik
Berdasarkan hasil survey, hal yang segera dicari solusinya dan ditindak lanjuti adalah
“fakultas membantu mahasiswa apabila menghadapi masalah akademik”. Jumlah persentase
dari nilai 4 dan 5 untuk bantuan fakultas terkait masalah akademik mahasiswa di bawah dari
70%. Selain itu, untuk mengetahui lebih lanjut penyebab ketidakpuasan mahasiswa akan
dicari lebih dalam melalui kritik atau saran mahasiswa terkait bantuan fakultas terkait
masalah akademik mahasiswa. Namun tidak ada saran dari mahasiswa mengenai bantuan
fakultas terkait masalah akademik mahasiswa. Walaupun tidak ada, unit penjamin mutu
bersama dosen-dosen dan tenaga kependidikan tetap akan mendiskusikan solusi maupun
tindak lanjut yang tepat dari bantuan fakultas terkait masalah akademik mahasiswa. Berikut
hasil diskusi untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan pimpinan fakultas adalah lebih
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mensosialisasikan layanan bimbingan dan konseling yang ada di fakultas untuk melayani
masalah yang dihadapi oleh mahasiswa baik akademik maupun non-akademik. Sosialisasi
dilakukan melalui unit-unit kegiatan mahasiswa, dan ketua-ketua program studi yang ada di
lingkungan FKIP.
Rencana tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan oleh fakultas, dan lebih disosialisasikan
lagi di bulan Maret – Juni 2022.
3.

Fakultas memberikan informasi sistem perkuliahan dalam bentuk buku panduan/pedoman
Berdasarkan hasil survey, hal yang segera dicari solusinya dan ditindak lanjuti adalah
“fakultas memberikan informasi sistem perkuliahan dalam bentuk buku panduan/pedoman”.
Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 untuk pemberian informasi sistem perkuliahan dalam
bentuk buku di bawah dari 70%. Selain itu, untuk mengetahui lebih lanjut penyebab
ketidakpuasan mahasiswa akan dicari lebih dalam melalui kritik atau saran mahasiswa
terkait hal tersebut. Berikut saran mahasiswa terhadap pemberian informasi sistem
perkuliahan dalam bentuk buku:
a. Lebih tepat waktu saat semester baru
b. Panduan buku akademik dan KTM dibagikan secara menyeluruh
Unit penjamin mutu menindaklanjuti saran tersebut bersama pimpinan fakultas. Hasilnya
adalah buku akademik akan dipublish di web fkip.upr.ac.id agar bisa diunduh oleh setiap
mahasiswa.
Rencana perbaikan tersebut akan dilaksanakan di bulan April 2022.

4.

Fakultas memahami minat dan bakat mahasiswa, dan berusaha untuk mengembangkannya
Berdasarkan hasil survey, hal yang segera dicari solusinya dan ditindak lanjuti adalah
“fakultas memahami minat dan bakat mahasiswa, dan berusaha untuk mengembangkannya”.
Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 untuk hal tersebut di bawah dari 70%. Selain itu, untuk
mengetahui lebih lanjut penyebab ketidakpuasan mahasiswa akan dicari lebih dalam melalui
kritik atau saran mahasiswa terkait perhatian fakultas terhadap minat dan bakat mahasiswa.
Saran mahasiswa adalah fakultas lebih mendukung pengembangan minat dan bakat
mahasiswa.
UPR sebenarnya telah memiliki 20 UKM (unit kegiatan mahasiswa) dan organisasi
kemahasiswaan yang dapat mendukung minat dan bakat. Unit tersebut dikelola oleh
mahasiswa mulai tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi. Sosialisasi agar
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mahasiswa setidaknya aktif di satu UKM atau organisasi kemahasiswaan yang akan
dilaksanakan pada saat pengenalan kehidupan kampus di tahun ajaran 2022/2023. Selain itu,
fakultas akan medorong mahasiwa-mahasiswa membentuk unit-unit kegiatan di bawah
himpunan mahasiswa di setiap program studi sesuai karateristik keilmuannya masingmasing. Berikut UKM dan organisasi kemahasiswaan yang ada di UPR:


Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)



Resimen Mahasiswa (Menwa)



Pramuka



KSR-PMI Unit UPR



Lembaga Dakwah Kampus Jama'ah Shalahuddin (LDK-JS)



Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)



Kerukunan Mahasiswa Katholik (KMK)



Perhimpunan Mahasiswa Hindu (PMH)



Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKM) Barendeng



Olah Raga



Pusat Riset dan Inovasi Mahasiswa (PRISMA)



Koperasi Mahasiswa (KOPMA)



Paduan Suara Mahasiswa (PSM)



Sangar Seni dan Budaya Tunjung Nyaho



Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)



Sarana Kreativitas Teknologi dan Informasi (SAKTI)



Seni Kriya Kerajinan Tradisional (SK-KT) Bahalap



Futsal



Search And Rescue (SAR)



Kelompok Studi Pasar Modal Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (KSPM-GIBEI)



Rencana tindak lanjut tersebut dilaksanakan di bulan Maret 2022.

4.3 Rencana Perbaikan terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Semua pertanyaan mengenai sarana dan prasarana pembelajaran mendapatkan jumlah
persentase dari nilai 4 dan 5 dibawah dari 70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua
pelayanan tesebut akan di cari solusinya dan ditindak lanjuti lagi. Berikut hal-hal sarana dan
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prasarana pembelajaran yang harus dicari solusinya dan ditindak lanjuti berdasarkan hasil
survey:
1.

Laboratorium yang memadai dengan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa
Berdasarkan hasil survey, hal yang segera dicari solusinya dan ditindak lanjuti adalah
“laboratorium yang memadai dengan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa”. Jumlah
persentase dari nilai 4 dan 5 untuk sarana laboraturium di bawah dari 70%. Selain itu, untuk
mengetahui lebih lanjut penyebab ketidakpuasan mahasiswa akan dicari lebih dalam melalui
kritik atau saran mahasiswa terkait sarana laboraturium. Namun tidak ada saran dari
mahasiswa mengenai bantuan sarana laboraturium. Walaupun tidak ada, unit penjamin mutu
bersama dosen-dosen dan tenaga kependidikan tetap akan mendiskusikan solusi maupun
tindak lanjut yang tepat dari sarana laboraturium. Berikut hasil diskusi untuk menindak
lanjuti sarana laboraturium adalah:
a. Penambahan alat peraga matematika seperti kubus atau balok yang dibuat mahasiswa
buat pada saat pembelajaran media
b. Penambahan fasilitas kipas angin
c. Penamahan komputer
Kegiatan penambahan komputer di laboratorium Pendidikan Matematika telah ditindaklanjuti
oleh kepala laboratorium dengan mengajukan anggaran untuk hal tersebut di tahun
2021/2022. Tindak lanjut dari usulan tersebut didiskusikan oleh kepala laboratorium ke
pimpinan fakultas.

2.

Ketersediaan fasilitas kamar kecil
Berdasarkan hasil survey, hal yang segera dicari solusinya dan ditindak lanjuti adalah
“ketersediaan fasilitas kamar kecil”. Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 untuk fasilitas
kamar kecil di bawah dari 70%. Selain itu, untuk mengetahui lebih lanjut penyebab
ketidakpuasan mahasiswa akan dicari lebih dalam melalui kritik atau saran mahasiswa
terkait fasilitas kamar kecil. Berikut saran mahasiswa terhadap fasilitas kamar kecil:
1. Air di kamar kecil agar lebih bersih dan sediakan sabun tisu dan pengharum
2. Selalu diadakan piket rutin agar kebersihan lebih terjaga
3. Ganti mesin pompa air dengan mesin yang baru
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Berdasarkan hasil diskusi, program studi lebih menyediakan fasilitas yang kurang untuk
kamar kecil agar kamar kecil nyaman. Selain itu untuk kebersihan, petugas akan selalu
menjaga kebersihan lebih disiplin untuk membersihkan kamar kecil secara rutin.
3.

Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan mahasiswa
Berdasarkan hasil survey, hal yang segera dicari solusinya dan ditindak lanjuti adalah
“fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan mahasiswa”. Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5
untuk fasilitas ibadah di bawah dari 70%. Selain itu, untuk mengetahui lebih lanjut penyebab
ketidakpuasan mahasiswa akan dicari lebih dalam melalui kritik atau saran mahasiswa
terkait fasilitas ibadah. Saran mahasiswa terhadap fasilitas ibadah adalah tempat ibadah bagi
mahasiswa muslim agar lebih diperhatikan. Berdasarkan hasil diskusi, menanggapi tempat
ibadah bagi mahasiswa yang muslim, sebenarnya sudah tersedia masjid yang lokasinya
terletak sekitar 150 meter dari program studi, dan mahasiswa dapat menjalankan ibadah di
masjid tersebut.

4.

Ruang kelas, ruang seminar dan ruang ujian yang memadai dan nyaman
Berdasarkan hasil survey, hal yang segera dicari solusinya dan ditindak lanjuti adalah “ruang
kelas yang memadai dan nyaman”. Jumlah persentase dari nilai 4 dan 5 untuk ruang kelas
dalam melayani mahasiswa di bawah dari 70%. Selain itu, untuk mengetahui lebih lanjut
penyebab ketidakpuasan mahasiswa akan dicari lebih dalam melalui kritik atau saran
mahasiswa terkait ruang kelas Saran mahasiswa terhadap ruang kelas adalah sediakan kipas
angin, AC, kursi, jam, papan tulis dan penerangan dan yang rusak diperbaiki di setiap kelas.
Rencana tindak lanjut untuk menindaklanjuti saran tersebut adalah program studi
memperbaiki kipas angin yang rusak di setiap ruangan, dan mengganti papan tulis yang
rusak dengan yang baru yang disediakan fakultas.
Perbaikan tersebut akan dilakukan mulai April 2022.

5.

Fasilitas yang lain
Berdasarkan saran-saran mahasiswa, terdapat fasilitas lain yang perlu ditindak lanjut atau
diperbaiki. Berikut saran mahasiswa mengenai fasilitas yang lain:
a.

Akses penelitian untuk program studi pendidikan matematika dipermudah

b.

Referensi penelitian untuk program studi pendidikan matematika diperbanyak dan bisa
lebih variatif

c.

Penggratisan pembuatan kartu pinjam perpustakaan
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d.

Perpustakaan diperbanyak isi bukunya

e.

Diadakan layanan perpustakaan online

f.

Gazebo diperbaiki

g.

Perbaikan gedung program studi yang merata

h.

Basmi nyamuk

i.

Tolong diberikan wifi khusus kepada mahasiswa

Unit penjamin mutu bersama ketua program studi, dosen-dosen dan tenaga kependidikan
mendiskusikan solusi maupun tindak lanjut yang tepat dari ruang ujian. Berikut hasil diskusi
untuk menindak lanjuti hal tersebut adalah dengan:
a.

Akses penelitian dan skripsi akan dipermudah dan diperbarui

b.

Buku di perpustakaan akan diperbanyak lagi

c.

Masalah pembangunan seperti ruangan, gazebo, dan lain-lain akan diusulkan ke fakultas
untuk diperbarui

d.

Melakukan fogging setiap dua atau tiga bulan dan menjaga kebersihan parit

Diskusi dengan fakultas mengenai fasilitas-fasilitas tersebut akan dilakukan pada pekan 1
April 2022.
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BAB V KESIMPULAN
Berdasarkan hasil survey, untuk aspek performa mengajar dosen pada pertanyaan nomor
4, 5 dan 6 mendapatkan kategori sangat baik, pertanyaan nomor 1, 2 dan 3 mendapatkan kategori
baik, dan pertanyaan nomor 7 mendapatkan kategori cukup. Selanjutnya untuk aspek layanan
administrasi akademik pertanyaan nomor 3 dan 5 mendapatkan kategori sangat baik, pertanyaan
nomor 2, 4, 8 dan 10, dan pertanyaan nomor 1, 6, 7 dan 9 mendapatkan kategori cukup. Aspek
terakhir yaitu sarana dan prasarana pembelajaran semua pertanyaan mendapatkan kategori
cukup.
Berdasarkan hasil diskusi pada rencana perbaikan, berikut hasil diskusi untuk
menindaklanjuti dan memperbaiki performa mengajar dosen adalah:
1.

Dosen-dosen akan membuat soal ujian yang sama untuk suatu mata kuliah tertentu antara
kelas A dan B.

2.

Dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang sama akan memberikan nilai sesuai dengan
pedoman penilaian yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut juga hasil diskusi untuk menindaklanjuti dan memperbaiki layanan administrasi
akademik adalah:
1.

Staf dan tenaga kependidikan bisa sedikit lebih ramah dan tidak marah saat melayani
mahasiswa

2.

Fakultas mensosialisasi layanan bimbingan dan konseling yang ada di fakultas untuk
melayani masalah yang dihadapi oleh mahasiswa baik akademik maupun non-akademik

3.

Fakultass mensosialisasikan kegiatan UKM agar mahasiswa aktif setidaknya aktif di satu
UKM akan dilaksanakan pada saat pengenalan kehidupan kampus

4.

Fakultas kana memulai semester baru dengan tepat waktu

5.

Fakultas akan membagikan panduan buku akademik dan KTM secara menyeluruh

Berikut juga hasil diskusi untuk menindaklanjuti dan memperbaiki sarana dan prasarana
pembelajaran adalah:
1

Program studi akan menambahkan alat peraga matematika seperti kubus atau balok yang
dibuat mahasiswa buat pada saat pembelajaran media di laboraturium

2

Program studi akan menambahkan komputer di laboraturium

3

Program studi akan menyediakan air bersih, sabun, tisu, pengharum dan pompa mesin yang
baru
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4

Program studi mengadakan piket kebersihan rutin untuk kamar kecil agar kebersihan lebih
terjaga

5

Program studi memperbaiki kipas angin yang rusak di setiap ruangan, dan mengganti papan
tulis yang rusak dengan yang baru yang disediakan fakultas.

6

Program Studi akan menyediakan akses penelitian dan skripsi akan dipermudah dan
diperbarui

7

Program Studi akan memperbanyak buku di perpustakaan

8

Masalah pembangunan seperti ruangan, gazebo, dan lain-lain akan diusulkan ke fakultas
untuk diperbarui

9

Program Studi akan melakukan fogging setiap dua atau tiga bulan dan menjaga kebersihan
parit.
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LAMPIRAN I DAFTAR PERTANYAAN SURVEY
1.

Nama

2.

NIM

3.

Jenis Kelamin

Laki laki
Perempuan
4.

Email

5.

Angkatan

Kualitas Pembelajaran di Kelas (Jawaban skala linier dari 1-5)
1.

Kejelasan materi perkuliahan dalam pembelajaran yang diorganisasi oleh dosen

2.

Sistem dan metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen

3.

Pelayanan dosen dalam membimbing skripsi mahasiswa

4.

Layanan pembimbingan akademis dosen PA kepada mahasiswa

5.

Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani melalui dosen PA (Pebimbing akademik)

6.

Dosen bersifat terbuka dan kooperatif dengan mahasiswa

7.

Sistem pemberian nilai oleh dosen ke mahasiswa

8.

Berikan saran mengenai kualitas pembelajaran di kelas untuk perbaikan ke depannya

Layanan Administrasi Akademik (Jawaban skala linier dari 1-5)
1.

Keramahtaman Staf dalam melayani Mahasiswa

2.

Staf santun dalam memberikan pelayanan kepada Mahasiswa

3.

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan yang berlaku untuk
semua mahasiswa tanpa terkecuali

4.

Kemampuan staf dalam melayani administrasi kemahasiswaan

5.

Kualitas layanan Staf untuk memenuhi kepentingan Mahasiswa

6.

Fakultas membantu mahasiswa apabila menghadapi masalah akademik

7.

Fakultas memberikan informasi sistem perkuliahan dalam bentuk buku panduan/pedoman

8.

Informasi beasiswa dari fakultas bagi mahasiswa yang tidak mampu

9.

Fakultas memahami minat dan bakat mahasiswa, dan berusaha untuk mengembangkannya

10. Fakultas menyediakan informasi akademik dan pelayanan non akademik melalui website
(online)
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11. Berikan saran mengenai layanan administrasi akademik untuk perbaikan ke depannya
Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Jawaban skala linier dari 1-5)
1.

Laboratorium yang memadai dengan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa

2.

Ketersediaan fasilitas kamar kecil

3.

Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan mahasiswa

4.

Ruang kelas yang memadai dan nyaman

5.

Ruang seminar yang memadai dan nyaman

6.

Ruang ujian yang memadai dan nyaman

7.

Berikan saran mengenai sarana dan prasarana pembelajaran untuk perbaikan ke depannya
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LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI

Foto Sosialisasi, Evaluasi dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
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