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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. 

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi 

Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama 

Islam yang sempuma dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Laporan ini mengetengahkan tentang hasil Survey Pengukuran Tingkat Kepuasan 

Mahasiswa Terhadap Layanan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia 

periode bulan Juli sampai dengan Desember 2019, mencakup: Bab I, Pendahuluan berisi latar 

belakang serta tahapan dan teknik dalam penyusunan laporan; Bab, II Hasil pengolahan data 

survey serta interpretasi dalam setiap instrument; dan Bab III, Penutup.

Dalam kesempatan ini tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan 

dukungan moral dan material untuk penyelanggaraan survey ini, juga kepada para mahasiswa 

Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia yang telah berkenan untuk 

memberikan dukungan terhadap survey ini yang dengan sukarela mengisi dan 

mengembalikan kembali instrumen.

Tentunya sebagai bagian dari keseluruhan pembelajaran, maka dalam penulisan 

laporan ini masih memiliki banyak kekurangan baik ditinjau dari sisi pembahasan ataupun 

analisis, oleh karenanya segala kritik dan saran benar-benar menjadi suatu harapan yang 

dinantikan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Bandung, Januari 2020
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Survey ini adalah sebuah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

kepuasan mahasiswa terhadap layanan SPs dan layanan Prodi selama mahasiswa menempuh 

perkuliahan di semester ganjil tahun akademik 2019/2020. Proses pemerolehan data ini 

penting dilakukan untuk mendapatkan balikan terhadap mutu layanan yang diberikan SPs 

maupun Prodi di lingkungan SPs UPI. Perolehan respon kepuasan mahasiswa sesuai dengan 

butir-butir pertanyaan yang disampaikan kepada para mahasiswa dapat menjadi pegangan 

SPs dan Prodi untuk melakukan penyempumaan dalam berbagai aspek layanan sehingga 

terbangun layanan yang lebih baik lagi di kemudian hari, sebagai salah satu bentuk upaya 

peningkatan budaya mutu dalam memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa.

B. Tujuan

Kegiatan survey ini bertujuan untuk menjaring data dan informasi dari mahasiswa 

seluruh program studi pada lingkup SPs UPI. Kegiatan ini diharapkan memperoleh informasi 

tentang kepuasan mahasiswa terhadap layanan SPs maupun layanan Program Studi dalam 

lingkup SPs UPI dalam kurun waktu semester ganjil tahun ajaran 2019/2020.

C. Responden

Responden dalam kegiatan survey ini adalah 214 orang mahasiswa yang bersal dari 33 

program studi magister (75,7%) dan 21 program studi doctor (24,3%), pada semester ganjil 

tahun akademik 2019/2020. Mereka telah memberikan respon terhadap kuesioner dengan 

dengan mengisi google form.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup informasi yang diperoleh tanggapannnya dari responden berkenaan 

dengan: ketepatan waktu pembelajaran, mendiskusikan substansi kuliah, kejelaan tujuan, 

target dan urgensi matakuliah, peningkatan pemahaman mhs, keragaman contoh, bobot 

materi, penggunaan strategy/metode, objektivitas penilaian, umpan balik terhadap tugas, 

kondisi peralatan ruang kuliah, kelancaran layanan akademik, ketersediaan referensi, 

software, ketersediaan dan kenyamanan ruangan, kecepatan koneksi, kenyamanan ruang 

kelas, penggunakan ITC, dan petugas layanan administrasi.
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E. Pelaksanaan dan Teknik Survey

1. Pelaksanaan

Survey dilakukan dalam durasi waktu tiga bulan terhadap para mahasiswa SPs UPI. 

Survey langsung dilakukan oleh petugas administrasi SPs UPI dengan menyebarkan 

kuesioner.

a. Tahap Persiapan

1) Membentuk tim survey

2) Menyusun instrumen/kuesioner

3) Mempersiapkan surat tugas dari pimpinan serta instrumen/kuesioner.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Melakukan koordinasi dengan tim survey

2) Menetapkan responden sampel survey secara acak

3) Menyebarkan kuesioner kepada responden.

4) Melakukan pengumpulan kuesioner.

5) Mengolah dan menganalisis data.

c. Tahap Pelaporan

Pelaporan dilakukan setelah kuesioner terisi dan terkumpul di SPs UPI. Disusun 

laporan dalam bentuk hasil pengolahan data dan gambaran diagram perolehan 

respon, dilengkapi interpretasi terhadap hasil pengolahan data pada masing-masing 

aspek pemyataan. Laporan disampaikan kepada pimpinan SPs UPI.

2. Teknik Survey

Bentuk instrumen berupa kuesioner tertutup dengan pilihan respon untuk masing- 

masing pernyataan dengan skala Sangat Puas, Puas, Cukup Puas, dan Kurang Puas.

F. Instrumen Pengukuran dan Nilai Skor

Instrumen pengukuran berupa kuesioner dengan diawali pengisian data responden, 

nama prodi, jenjang prodi, dan posisi semester saat pengisian kuesioner. Kuesioner yang diisi 

oleh responden berupa dua puluh lima pemyataan yang diminta untuk direspon dengan cara 

dichecklist pada kolom sikap: Sangat Puas, Puas, Cukup Puas, dan Kurang Puas. Skor untuk
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masing-masing sikap ditetapkan dengan skor: Sangat puas bemilai 4, Puas bemilai 3, Cukup 

Puas bemilai 2, dan Kurang Puas bemilai 1.
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SURVEY KEPUASAN MAHASISWA 2019

Yth, Mahasiswa SPs UPI 
di Bandung

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia 
selalu melakukan perbaikan yang berkesinambungan dalam penciptaan value dan meningkatkan 
kepuasan bagi seluruh stakeholdemya. Untuk itu, partisipasi Mahasiswa dalam mengisi kuesioner ini 
sangat kami harapkan dalam mengukur tingkat kepuasan mahasiswa dan perbaikan-perbaikan yang 
akan dilakukan oleh manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Satuan Kendali Mutu
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Dr. Ida Kaniawati, M.Si.
N IP .1968070319920320001 Prodi :

Jenjang : DS2 DS3

Semester ke :

Beri Mahasiswa [S] untuk pilihan yang sesuai dari pernyataan berikut. 

Tabel 1.1: Instrumen Pengukuran

N o . D a f ta r  P e r n y a ta a n

P e r se p s i  M a h a s isw a  sa a t in i
SANGAT
Puas Puas

CUKUP

Puas
KURANG

Puas
1. K etepatan w aktu  p elaksan aan  pem belajaran  di k elas

2. K esem p atan  m en d isk u sik an  su b stan si kuliah se la m a  p roses pem belajaran  

dik elas
3. K ejelasan  tujuan, target, dan p en tin g n y a  m ateri m ata kuliah di k elas
4. M en in gkatnya  derajat pem aham an M a h a sisw a  terhadap m ateri dalam  ku liah  di 

dalam  p roses pem belajaran
5. K eberagam an c o n to h  kasu s dan/atau co n to h  a p lik a tif dalam  p roses  

pem belajaran

6. B o b o t m ateri perkuliahan
7. P enggunaan  stra teg i/m eto d e  pem belajaran  dalam  penyajian  m ateri kuliah

8. K etepatan atau ob jek tiv ita s pen ila ian

9. U m pan balik  terhadap tu g a s-tu g a s perkuliahan
10. K ondisi peralatan di dalam  k e la s  y a n g  digunakan untuk p roses pem belajaran

11. K elancaran pelayanan  A d m in istrasi A k ad em ik

12. K etersed iaan  dan d aya  d u ku ng buku-buku referensi di ruang baca SP s untuk  
m endu ku ng p roses pem belajaran

13. K eragam an dan r e lev a n si jud u l buku di ruang baca untuk m endu ku ng proses  
pem belajaran

14. K etersed iaan  bu ku -buk u tek s ( te x t b o o k )  ya n g  dibutuhkan di ruang baca

15. K em utakhiran perangkat/s o f tw a r e  y a n g  digunakan di laboratorium

16. K etersed iaan  dan kenyam an an  ruang a k ses  internet penu njan g proses  
pem belajaran

17. K ecep atan  k o n ek si in ternet p enu njan g  p ro ses pem belajaran
18. K enyam anan dan kebersihan  ruang k e las
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19. P en ggunaan  te k n o lo g i in form asi dan  kom u n ik asi {IC T )  untuk layanan  

adm inistrasi
20 . K eram ahan dan ketan ggap an  p e tu g a s layanan adm inistrasi

21 . K eberadaan p etu gas p elayan an  pada saat M a h a sisw a  m em butuhkan pelayanan
22 . K ecep atan  p etu gas adm in istrasi m ela y a n i M a h a sisw a

23 . K ejelasan  in form asi layan an  y a n g  d iberikan
24 . K esed iaan  dan k esig a p a n  p e tu g a s untuk m enangan i keluhan M ah asisw a

25 . P etu gas adm in istrasi S P s m em b erik an  layanan ya n g  berm utu

I. Rekomendasi

TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN MAHASISWA MELUANGKAN WAKTU UNTUK MENGISI KUESIONER INI

Catatan: Kuesioner ini mohon dikembalikan ke kantor Prodi atau petugas Front Office Gedung SPs UPI

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data hasil survey menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dalam 

bentuk prosentase, hasil analisis data kuesioner selanjutnya dibandingkan dengan data ideal 

berdasarkan kuesioner yang disebarkan sehingga diperoleh pemetaan respon pada setiap 

pemyataan. .Skor untuk masing-masing sikap terhadap setiap pemyataan ditetapkan dengan 

rentang antara 1-4. Skor sikap terhadap pemyataan yang diberikan responden adalah: Sangat 

puas bemilai 4, Puas bemilai 3, Cukup Puas bemilai 2, dan Kurang Puas bemilai 1. Dengan 

demikian skor terendah adalah 25 dan skor maksimal adalah 100. Kriteria interpretasi skor 

menggunakan tabel berikut.

Tabel 1.2: Kriteria interpretasi skor menggunakan tabel berikut.

Skor Rata-Rata Kriteria Interpretasi Skor

< 1.0 Kurang Baik/ Puas

1.1 -  2.0 Cukup Baik/ Puas

2.1 - 3.0 Baik/ Puas

3.1 -4.0 Sangat Baik/ Puas
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BAB II

HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEY

A. Tingkat Kepuasan Mahasiswa SPs UPI 2018

Kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan layanan administrasi 

SPs dan program studi yang disebarkan kepada 214 orang mahasiswa. Mahasiswa yang 

menjadi responden dalam kegiatan survey ini adalah berasal dari program magister 

(75,7%) dan program doktor (24,3%), pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020. 

Berdasarkan data yang terkumpul dapat digambarkan perolehan respon sebagaimana 

tersaji pada table berikut ini.

Tabel 2.1.
Rata-Rata Kepuasan Mahasiswa SPs UPI Semester Ganjil 2019/2020

No ASPEK PENILAIAN RESPON (%) RATA-
RATASP P CP KP

i Ketepatan waktu pelaksanaan 
pembelajaran di kelas

31 .3 5 0 .9 14.5 3.3

3.09
2 Kesempatan mendiskusikan substansi 

kuliah selama proses pembelajaran 
dikelas

3 8 .8 4 7 .2 11.2 2 .8

3.22
3 Kejelasan tujuan, target, dan pentingnya 

materi mata kuliah di kelas
3 4 .7 4 9 .3 14.1 1.3

3.16
4 Meningkatnya derajat pemahaman 

Mahasiswa terhadap materi dalam 
kuliah di dalam proses pembelajaran

3 9 .9 44.1 12.1 5 .9

3.21
5 Keberagaman contoh kasus dan/atau 

contoh aplikatif dalam proses 
pembelajaran

30 4 9 .3 18.8 1.9

3.07
6 Bobot materi perkuliahan 3 3 .8 52.1 11.3 2 .8

3.17
7 Penggunaan strategi/metode 

pembelajaran dalam penyajian materi 
kuliah

22.1 52.1 22 .1 3 .7

2.93
8 Ketepatan atau objektivitas penilaian 2 7 .2 4 8 .8 2 1 .6 2 .4

3.01
9 Umpan balik terhadap tugas-tugas 

perkuliahan
2 8 .6 4 9 .8 16.4 5.2

2.96
10 Kondisi peralatan di dalam kelas yang 

digunakan untuk proses pembelajaran
31 4 4 .6 18.3 6.1

3.00
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No ASPEK PENILAIAN RESPON (%) RATA-
RATASP P CP KP

11 Kelancaran pelayanan Administrasi 
Akademik

2 6 .8 4 8 .8 15 9 .4

2.92
12 Ketersediaan dan daya dukung buku- 

buku referensi di ruang baca SPs untuk 
mendukung proses pembelajaran

12.7 4 9 .8 2 5 .8 11.7

2.64
13 Keragaman dan relevansi judul buku di 

ruang baca untuk mendukung proses 
pembelajaran

13.7 4 7 .9 26 .3 12.2

2.64
14 Ketersediaan buku-buku teks (text book) 

yang dibutuhkan di ruang baca
12.2 45.1 2 9 .6 13.1

2.57
15 Kemutakhiran perangkat/software yang 

digunakan di laboratorium
15.5 4 6 .5 2 8 .6 9 .4

2.68
16 Ketersediaan dan kenyamanan ruang 

akses internet penunjang proses 
pembelajaran

15.5 4 0 .8 2 5 .4 18.3

2.54
17 Kecepatan koneksi internet penunjang 

proses pembelajaran
8 .9 2 7 .7 3 2 .4 31

2.14
18 Kenyamanan dan kebersihan ruang 

kelas
44.1 4 0 .8 14.1 1.0

3.29
19 Penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi (ICT) untuk layanan 
administrasi

3 2 .7 42.1 2 0 .6 4 .6

3.03
20 Keramahan dan ketanggapan petugas 

layanan administrasi
2 6 .8 4 7 .4 16.4 9 .4

2.91
21 Keberadaan petugas pelayanan pada 

saat Mahasiswa membutuhkan 
pelayanan

2 5 .8 4 7 .4 2 0 .7 6.1

2.92
22 Kecepatan petugas administrasi 

melayani Mahasiswa
23 5 0 .7 19.2 7 .0

2.9
23 Kejelasan informasi layanan yang 

diberikan
2 7 .2 4 3 .7 2 3 .5 5 .6

2.93
24 Kesediaan dan kesigapan petugas untuk 

menangani keluhan Mahasiswa
2 3 .5 45.1 2 3 .5 8 .0

2.84
25 Petugas administrasi SPs memberikan 

layanan yang bermutu
26 .3 4 9 .3 19 .7 4 .7

2.97
Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, Semester ganjil tahun 2019/2020.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepuasan mahasiswa SPs pada semester ganjil 

tahun akademik 2019/2020 sebagaimana tersaji dalam tabel di atas, menunjukkan perolehan 

respons pada umumnya berada pada rentang skor relative sama, yaitu ada pada rentang 2.14 

sampai 3.28. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan responden terhadap layanan SPs maupun 

layanan Program studi di lingkungan SPs ada dalam katagori Baik dan Sangat Baik, yang
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dinyatakan melalui respons mahsiswa puas dan sangat puas. Secara lebih jelasnya, perolehan 

respon tersebut tergambarkan pada gambar berikut ini.

Semester ke... 
214 responses

80

Gambar 2.1: Rata-Rata Kepuasan Mahasiswa SPs UPI Semester Ganjil 2019/2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap masing-masing 

aspek penilaian ada dalam rentang kategori Baik/ Puas dan Sangat Baik/ Puas. Rata-rata 

terendah adalah pada pelayanan aspek kecepatan koneksi internet penunjang proses 

pembelajaran memperoleh nilai rata-rata paling rendah yakni 2.14 di antara nilai pada aspek- 

aspek lainnya. Sedangkan pelayanan pada aspek kenyamanan dan kebersihan ruang kelas 

dianggap lebih besar yakni 3.29. Penilaian pada aspek kecepatan koneksi internet penunjang 

proses pembelajaran mendapat respon kurang Puas. Namun demikian, apabila rata-rata 

tersebut dibulatkan, maka rentang penilaian berada pada kategori BAIK/ Puas.

B. Kepuasan Mahasiswa pada Setiap Aspek Pelayanan

Berikut ini disajikan data dalam bentuk table dan gambar untuk menggambarkan 

tentang respons mahasiswa terhadap setiap aspek layanan akademik dan layanan administrasi 

yang diberikan SPs dan program studi, pada semester ganjil tahun 2019/2020.

1. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas
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Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek ketepatan waktu 

pelaksanaan pembelajaran di kelas, responden memberikan tanggapan merasa puas. Secara 

rinci, sebanyak 66 responden (31.3%) memberikan tanggapan sangat puas, 109 responden 

(50.9%) mempersepsi puas, 32 responden (14.5%) mempersepsi cukup puas, dan 7 (3.3%) 

responden mempersepsi kurang puas terhadap layanan pada aspek ketepatan waktu 

pelaksanaan pembelajaran di kelas, disajikan pada table berikut.

Tabel 2.2: Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 66 31,3
Puas 109 50,9
Cukup Puas 32 14.5
Kurang Puas 7 3,3

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek ketepatan waktu pelaksanaan pembelajaran di kelas tersaji pada 

gambar 2.2 berikut.

Ketepatan waktu pelaksanaan pembelajaran di kelas
214 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2.2: Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas 

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap aspek pelayanan ketepatan 

waktu pelaksanaan pembelajaran di kelas, sebagian besar memberikan respon puas (50.9%), 

dengan rata-rata 3.09 (3.1), berada pada rentang 3.1 -  4. Berdasarkan hasil survey 

disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan ketepatan waktu pelaksanaan 

pembelajaran di kelas berada dalam Katagori Sangat Baik.
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2. Kesempatan Mendiskusikan Substansi Kuliah Selama Proses Pembelajaran di Kelas

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek kesempatan 

mendiskusikan substansi kuliah selama proses pembelajaran dike las dipersepsi puas oleh 

responden. Secara rinci, sebanyak 83 responden (38.8%) mempersepsi sangat puask, 101 

responden (47.2%) mempersepsi puas, 24 responden (11.2%) mempersepsi cukup puas, dan 

6 responden (2.8%) mempersepsi kurang puas terhadap layanan pada aspek kesempatan 

mendiskusikan substansi kuliah selama proses pembelajaran di kelas, disajikan pada table 

berikut.

Tabel 2. 3: Kesempatan Mendiskusikan Substansi Kuliah 
Selama Proses Pembelajaran di Kelas

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 83 38,8
Puas 101 47.2
Cukup Puas 24 11.2
Kurang Puas 6 2.8

z 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek kesempatan mendiskusikan substansi kuliah selama proses 

pembelajaran dikelas tersaji pada gambar 2. 3 berikut.

Kesempatan mendiskusikan substansi kuliah selama proses pembelajaran dikelas
214 responses

•  SANGAT PU AS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 3: Kesempatan Mendiskusikan Substansi Kuliah 
Selama Proses Pembelajaran di Kelas

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek kesempatan mendiskusikan substansi kuliah selama proses pembelajaran dikelas,
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sebagian besar memberikan respon puas (47.2%), dengan rata-rata 3.22 berada pada rentang 

3.1 -  4. Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan 

aspek kesempatan mendiskusikan substansi kuliah selama proses pembelajaran dikelas 

berada dalam Katagori Sangat Baik.

3. Kejelasan Tujuan, Target, Dan Pentingnya Materi Mata Kuliah di Kelas

Persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek kejelasan tujuan, target, dan 

pentingnya materi mata kuliah di kelas menunjukkan persepsi puas . Secara rinci, sebanyak 

74 responden (34.7%) mempersepsi sangat baik, 105 responden (49.3%) mempersepsi puas, 

30 responden (14.1%) mempersepsi cukup puas, dan 5 responden (1.9%) mempersepsi 

kurang puas terhadap layanan pada aspek kejelasan tujuan, target, dan pentingnya materi 

mata kuliah di kelas. Persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek kejelasan tujuan, 

target, dan pentingnya materi mata kuliah di kelas disajikan pada table berikut.

Tabel 2. 4: Kejelasan Tujuan, Target, dan Pentingnya 
Materi Mata Kuliah di Kelas

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 74 34,7
Puas 105 49.3
Cukup Puas 30 14,1
Kurang Puas 5 1,9

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek pelayanan kejelasan tujuan, target, dan pentingnya materi mata kuliah 

di kelas tersaji pada gambar 2. 4 berikut.

Kejelasan tujuan, target, dan pentingnya materi mata kuliah di kelas 
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  C U K U P PU A S

•  KURANG PUAS
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Gambar 2. 4: Kejelasan Tujuan, Target, dan Pentingnya Materi Mata Kuliah di Kelas

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada aspek 

kejelasan tujuan, target, dan pentingnya materi mata kuliah di kelas, sebagian besar 

memberikan respon puas (49.3%), dengan rata-rata 3.16 berada pada rentang 3.1 -  4. 

Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada 

aspek kejelasan tujuan, target, dan pentingnya materi mata kuliah di kelas berada dalam 

Katagori Sangat Baik.

4. Meningkatnya Derajat Pemahaman Mahasiswa terhadap Materi dalam Kuliah di 

dalam Proses Pembelajaran

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek meningkatnya derajat 

pemahaman mahasiswa terhadap materi dalam kuliah di dalam proses pembelajaran 

dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, sebanyak 86 responden (39,9%) mempersepsi 

sangat puas, 94 responden (44,1%) mempersepsi puas, 26 responden (12,2%) mempersepsi 

cukup puas, dan 8 responden (3.8%) mempersepsi kurang puas terhadap layanan pada aspek 

meningkatnya derajat pemahaman mahasiswa terhadap materi dalam kuliah di dalam proses 

pembelajaran, seperti tersaji pada table berikut.

Tabel 2. 5: Meningkatnya Derajat Pemahaman Mahasiswa terhadap 
Materi dalam Kuliah di dalam Proses Pembelajaran

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 86 39,9
Puas 94 44,1
Cukup Puas 26 12,2
Kurang Puas 8 3,8

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek meningkatnya derajat pemahaman mahasiswa terhadap materi dalam 

kuliah di dalam proses pembelajaran tersaji pada gambar 2. 5 berikut.
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Meningkatnya derajat pemahaman Anda terhadap materi dalam kuliah di dalam proses 
pembelajaran
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 5: Meningkatnya Derajat Pemahaman Mahasiswa terhadap Materi dalam 
Kuliah di dalam Proses Pembelajaran

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek meningkatnya derajat pemahaman mahasiswa terhadap materi dalam kuliah di dalam 

proses pembelajaran, sebagian besar memberikan respon puas (44.1%), dengan rata-rata 3.21 

berada pada rentang 3.1 -  4. Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi 

mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek meningkatnya derajat pemahaman mahasiswa 

terhadap materi dalam kuliah di dalam proses pembelajaran berada dalam Katagori Sangat 

Baik.

5. Keberagaman Contoh Kasus dan/atau Contoh Aplikatif dalam Proses 

Pembelajaran

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek keberagaman contoh 

kasus dan/atau contoh aplikatif dalam proses pembelajaran dipersepsi puas oleh responden. 

Secara rinci, sebanyak 64 responden (30%) mempersepsi sangat puas, 106 responden (49.3%) 

mempersepsi puas, 40 responden (18.8%) mempersepsi cukup puas, dan 4 responden (1.9%) 

mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek keberagaman contoh kasus 

dan/atau contoh aplikatif dalam proses pembelajaran, seperti tersaji pada table berikut.
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Tabel 2. 6: Keberagaman Contoh Kasus dan/atau 
Contoh Aplikatif dalam Proses Pembelajaran

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 64 30
Puas 106 49,3
Cukup Puas 40 18,8
Kurang Puas 4 1,9

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek keberagaman contoh kasus dan/atau contoh aplikatif dalam proses 

pembelajaran tersaji pada gambar 2. 6 berikut.

Keberagaman contoh kasus dan/atau contoh aplikatif dalam proses pembelajaran
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  C U K U P PU A S

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 6: Keberagaman Contoh Kasus dan/atau Contoh Aplikatif 
dalam Proses Pembelajaran

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek keberagaman contoh kasus dan/atau contoh aplikatif dalam proses pembelajaran, 

sebagian besar memberikan respon puas (49.3%), dengan rata-rata 3.07 berada pada rentang 

3.1 -  4. Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan 

pada aspek kejelasan tujuan, target, dan pentingnya materi mata kuliah di kelas berada dalam 

Katagori Sangat Baik.

6. Bobot Materi Perkuliahan

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek bobot materi perkuliahan

14



dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, sebanyak 72 responden (33.8%) mempersepsi 

sangat puas, 112 responden (52.1%) mempersepsi puas, 24 responden (11.3%) mempersepsi 

cukup puas, dan 6 responden (2.8%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada 

aspek bobot materi perkuliahan, seperti tersaji pada table berikut.

Tabel 2.7: Bobot Materi Perkuliahan

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 72 33,8
Puas 112 52,1
Cukup Puas 24 11,3
Kurang Puas 6 2,8

Jl ._____________ 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek bobot materi perkuliahan tersaji pada gambar 2. 7 berikut.

Bobot materi perkuliahan
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 7: Bobot Materi Perkuliahan

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek bobot materi perkuliahan, sebagian besar memberikan respon puas (52.1%), dengan 

rata-rata 3.17 berada pada rentang 3.1 -  4. Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa 

persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek bobot materi perkuliahan berada dalam 

Katagori Sangat Baik.

7. Penggunaan Strategi/Metode Pembelajaran dalam Penyajian Materi Kuliah

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek penggunaan 

strategi/metode pembelajaran dalam penyajian materi kuliah dipersepsi puas oleh responden.
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Secara rinci, sebanyak 47 responden (22.1%) mempersepsi sangat puas, 112 responden 

(52.1%) mempersepsi puas, 47 responden (22.1%) mempersepsi cukup puas, dan 8 

responden (3.7%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada penggunaan 

strategi/metode pembelajaran dalam penyajian materi kuliah, seperti tersaji pada table 

berikut.

Tabel 2. 8: Penggunaan Strategi/Metode Pembelajaran 
dalam Penyajian Materi Kuliah

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 47 22,1
Puas 112 52,1
Cukup Puas 47 22,1
Kurang Puas 8 3,7

______________________ 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek penggunaan strategi/metode pembelajaran dalam penyajian materi 

kuliah tersaji pada gambar 2. 8 berikut.

Penggunaan strategi/metode pembelajaran dalam penyajian materi kuliah 
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 8: Penggunaan Strategi/Metode Pembelajaran dalam Penyajian Materi Kuliah

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek Penggunaan strategi/metode pembelajaran dalam penyajian materi kuliah, sebagian 

besar memberikan respon puas (52.1%), dengan rata-rata 2.93 berada pada rentang 2.1 -  3. 

Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada
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aspek penggunaan strategi/metode pembelajaran dalam penyajian materi kuliah berada dalam 

Katagori Baik.

8. Ketepatan atau Objektivitas Penilaian

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek ketepatan atau 

objektivitas penilaian dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, sebanyak 58 responden 

(27.2%) mempersepsi sangat puas, 105 responden (48.8%) mempersepsi puas, 46 responden 

(21.6%) mempersepsi cukup puas, dan 5 responden (2.4%) mempersepsi kurang puas 

terhadap pelayanan pada aspek ketepatan atau objektivitas penilaian, seperti tersaji pada table 

berikut.

Tabel 2. 9: Ketepatan atau Objektivitas Penilaian

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 58 27,2
Puas 105 48,8
Cukup Puas 46 21,6
Kurang Puas 5 2,4

I 214 1 00 .00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek ketepatan atau objektivitas penilaian tersaji pada gambar 2. 9 berikut.

Ketepatan atau objektivitas penilaian 
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  C U K U P PU A S

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 9: Ketepatan atau Objektivitas Penilaian 

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek Ketepatan atau objektivitas penilaian, sebagian besar memberikan respon puas 

(48.8%), dengan rata-rata 3.01 berada pada rentang 2.1 -  3. Berdasarkan hasil survey
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disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek Ketepatan atau 

objektivitas penilaian berada dalam Katagori Baik.

9. Umpan Balik terhadap Tugas-Tugas Perkuliahan

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek umpan balik terhadap 

tugas-tugas perkuliahan dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, sebanyak 57 responden 

(26.6%) mempersepsi sangat puas, 107 responden (49.8%) mempersepsi puas, 53 responden 

(16.4%) mempersepsi cukup puas, dan 15 responden (7.2%) mempersepsi kurang puas 

terhadap pelayanan pada aspek Umpan balik terhadap tugas-tugas perkuliahan, seperti tersaji 

pada table berikut.

Tabel 2. 10: Umpan Balik terhadap Tugas-Tugas Perkuliahan

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 57 26,6
Puas 107 49,8
Cukup Puas 35 16,4
Kurang Puas 15 7,2

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek umpan balik terhadap tugas-tugas perkuliahan tersaji pada gambar 2. 

10 berikut.

Umpan balik terhadap tugas-tugas perkuliahan
213 responses

Gambar 2. 10: Umpan Balik terhadap Tugas-Tugas Perkuliahan
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Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek umpan balik terhadap tugas-tugas perkuliahan, sebagian besar memberikan respon puas 

(49.8%), dengan rata-rata 2.96 berada pada rentang 2.1 -  3. Berdasarkan hasil survey 

disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek umpan balik terhadap 

tugas-tugas perkuliahan berada dalam Katagori Baik.

10. Kondisi Peralatan di dalam Kelas yang Digunakan untuk Proses Pembelajaran

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek kondisi peralatan di 

dalam kelas yang digunakan untuk proses pembelajaran dipersepsi puas oleh responden. 

Secara rinci, sebanyak 66 responden (31%) mempersepsi sangat puas, 96 responden (44.6%) 

mempersepsi puas, 39 responden (18.3%) mempersepsi cukup puas, dan 13 responden 

(6.1%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek kondisi peralatan di dalam 

kelas yang digunakan untuk proses pembelajaran, seperti tersaji pada table berikut.

Tabel 2. 11: Kondisi Peralatan di dalam Kelas yang Digunakan 
untuk Proses Pembelajaran

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 6 6 31
Puas 96 44,6
Cukup Puas 39 18,3
Kurang Puas 13 6,1

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek kondisi peralatan di dalam kelas yang digunakan untuk proses 

pembelajaran tersaji pada gambar 2. 11 berikut.
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Kondisi peralatan di dalam kelas yang digunakan untuk proses pembelajaran
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 11: Kondisi Peralatan di dalam Kelas yang Digunakan 
untuk Proses Pembelajaran

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek kondisi peralatan di dalam kelas yang digunakan untuk proses pembelajaran, sebagian 

besar memberikan respon puas (44.6%), dengan rata-rata 3.00 berada pada rentang 2.1 -  3. 

Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada 

aspek kondisi peralatan di dalam kelas yang digunakan untuk proses pembelajaran berada 

dalam Katagori Baik.
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11. Kelancaran Pelayanan Administrasi Akademik

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek kelancaran pelayanan 

administrasi akademik dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, sebanyak 57 responden 

(26.8%) mempersepsi sangat baik, 104 responden (48.8%) mempersepsi puas, 32 responden 

(15%) mempersepsi cukup puas, dan 21 responden (9.4%) mempersepsi kurang puas 

terhadap pelayanan pada aspek kelancaran pelayanan administrasi akademik, seperti tersaji 

pada table berikut.

Tabel 2. 12: Kelancaran Pelayanan Administrasi Akademik

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 57 26,8
Puas 104 48,8
Cukup Puas 32 15
Kurang Puas 21 9,4

I _______________ 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek kelancaran pelayanan administrasi akademik tersaji pada gambar 2. 12 

berikut.

Kelancaran pelayanan Administrasi Akademik
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PU AS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 12: Kelancaran Pelayanan Administrasi Akademik

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek kelancaran pelayanan administrasi akademik, sebagian besar memberikan respon puas
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(48.8%), dengan rata-rata 2.92 berada pada rentang 2.1 -  3. Berdasarkan hasil survey 

disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek kelancaran pelayanan 

administrasi akademik berada dalam Katagori Baik.

12. Ketersediaan dan Daya Dukung Buku-Buku Referensl di Ruang Baca SPs untuk 

Mendukung Proses Pembelajaran

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek ketersediaan dan daya 

dukung buku-buku referensi di ruang baca SPs untuk mendukung proses pembelajaran 

dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, sebanyak 27 responden (12.77%) mempersepsi 

sangat puas, 107 responden (49.8%) mempersepsi puas, 55 responden (25.8%) mempersepsi 

cukup puas, dan 25 responden (11.7%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada 

aspek ketersediaan dan daya dukung buku-buku referensi di ruang baca SPs untuk 

mendukung proses pembelajaran, seperti tersaji pada table berikut.

Tabel 2. 13: Ketersediaan dan Daya Dukung Buku-Buku Referensi 
di Ruang Baca SPs untuk Mendukung Proses Pembelajaran

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 27 12,7
Puas 107 49,8
Cukup Puas 55 25,8
Kurang Puas 25 11,7

i 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek ketersediaan dan daya dukung buku-buku referensi di ruang baca SPs 

untuk mendukung proses pembelajaran tersaji pada gambar 2. 13 berikut.
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Ketersediaan dan daya dukung buku-buku referensi di ruang baca SPs untuk mendukung proses 
pembelajaran
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 13: Ketersediaan dan Daya Dukung Buku-Buku Referensi 
di Ruang Baca SPs untuk Mendukung Proses Pembelajaran

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek ketersediaan dan daya dukung buku-buku referensi di ruang baca SPs untuk 

mendukung proses pembelajaran, sebagian besar memberikan respon puas (49.8%), dengan 

rata-rata 2.64 berada pada rentang 2.1 -  3. Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa 

persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek ketersediaan dan daya dukung buku-buku 

referensi di ruang baca SPs untuk mendukung proses pembelajaran berada dalam Katagori 

Baik.

13. Keragaman dan Relevansi Judul Buku di Ruang Baca untuk Mendukung Proses 

Pembelajaran

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek keragaman dan relevansi 

judul buku di ruang baca untuk mendukung proses pembelajaran dipersepsi puas oleh 

responden. Secara rinci, sebanyak 29 responden (13.6%) mempersepsi sangat puas , 103 

responden (47.9%) mempersepsi puas, 57 responden (26.3%) mempersepsi cukup puas, dan 

25 responden (12.2%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek keragaman 

dan relevansi judul buku di ruang baca untuk mendukung proses pembelajaran, seperti tersaji 

pada table berikut.
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Tabel 2. 14: Keragaman dan Relevansi Judul Buku di Ruang Baca 
untuk Mendukung Proses Pembelajaran

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 29 13,6
Puas 103 47,9
Cukup Puas 57 26,3
Kurang Puas 25 12,2

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek keragaman dan relevansi judul buku di ruang baca untuk mendukung 

proses pembelajaran tersaji pada gambar 2. 14 berikut.

Keragaman dan relevansi judul buku di ruang baca untuk mendukung proses pembelajaran
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2.14: Keragaman dan Relevansi Judul Buku di Ruang Baca 
untuk Mendukung Proses Pembelajaran

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek keragaman dan relevansi judul buku di ruang baca untuk mendukung proses 

pembelajaran, sebagian besar memberikan respon puas (47.9%), dengan rata-rata 2.64 berada 

pada rentang 2 . 1 - 3 .  Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa 

terhadap pelayanan pada aspek keragaman dan relevansi judul buku di ruang baca untuk 

mendukung proses pembelajaran berada dalam Katagori Baik.
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14. Ketersediaan Buku-Buku Teks (Text Book) yang Dibutuhkan di Ruang Baca

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek ketersediaan buku-buku 

teks (text book) yang dibutuhkan di ruang baca dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, 

sebanyak 26 responden (12.2%) mempersepsi sangat puas, 97 responden (45.1%) 

mempersepsi puas, 63 responden (29.6%) mempersepsi cukup puas, dan 28 responden 

(13.1%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek ketersediaan buku-buku 

teks (text book) yang dibutuhkan di ruang baca, seperti tersaji pada table berikut.

Tabel 2. 15: Ketersediaan Buku-Buku Teks (Text Book) 
yang Dibutuhkan di Ruang Baca

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 26 12.2
Puas 97 45.1
Cukup Puas 63 29.6
Kurang Puas 28 13.1

I _________________ 214 1 0 0 .0 0

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

ketersediaan buku-buku teks (text book) yang dibutuhkan di ruang baca tersaji pada gambar 

2. 15 berikut.

Ketersediaan buku-buku teks (text book) yang dibutuhkan di ruang baca 
213 responses

•  SANGAT PU AS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 15: Ketersediaan Buku-Buku Teks (Text Book) yang Dibutuhkan di Ruang

Baca

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek ketersediaan buku-buku teks (text book) yang dibutuhkan di ruang baca, sebagian besar
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memberikan respon puas (45.1%), dengan rata-rata 2.57 berada pada rentang 2.1 -  3. 

Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada 

aspek ketersediaan buku-buku teks (text book) yang dibutuhkan di ruang baca berada dalam 

Katagori Baik.

15. Kemutakhiran Yzr&ngk&HSoftware yang Digunakan di Laboratorium

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek kemutakhiran

perangkat/so/bvare yang digunakan di laboratorium dipersepsi puas oleh responden. Secara 

rinci, sebanyak 33 responden (15.5%) mempersepsi sangat puas, 100 responden (46.5%) 

mempersepsi puas, 61 responden (28.6%) mempersepsi cukup puas, dan 20 responden 

(9.4%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek kemutakhiran

perangkat/so/bvare yang digunakan di laboratorium, seperti tersaji pada table berikut.

Tabel 2. 16: Kemutakhiran Perangkat/Software 
yang Digunakan di Laboratorium

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 33 15.5
Puas 100 46.5
Cukup Puas 61 28.6
Kurang Puas 20 9.4

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek kemutakhiran software yang digunakan di laboratorium

tersaji pada gambar 2. 16 berikut.
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Kemutakhiran perangkat/software yang digunakan di laboratorium
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

• C U K U P PU A S

•  KURANG PUAS

Gambar2. 16: Kemutakhiran Perangkat/Software yang Digunakan di Laboratorium

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek kemutakhiran perangkat/software yang digunakan di laboratorium, sebagian besar 

memberikan respon puas (46.5%), dengan rata-rata 2.68 berada pada rentang 2.1 -  3. 

Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada 

aspek kemutakhiran perangkat/so/hvare yang digunakan di laboratorium berada dalam 

Katagori Baik.

16. Ketersediaan dan Kenyamanan Ruang Akses Internet Penunjang Proses 

Pembelajaran

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek ketersediaan dan 

kenyamanan ruang akses internet penunjang proses pembelajaran dipersepsi puas oleh 

responden. Secara rinci, sebanyak 33 responden (15.5%) mempersepsi sangat puas 88 

responden (40.8%) mempersepsi puas, 54 responden (25.4%) mempersepsi cukup puas dan 

39 responden (18.3%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek ketersediaan 

dan kenyamanan ruang akses internet penunjang proses pembelajaran, seperti tersaji pada 

table berikut.

Tabel 2. 17: Ketersediaan dan Kenyamanan Ruang Akses Internet 
Penunjang Proses Pembelajaran

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 33 15.5
Puas 88 40.8

27



Cukup Puas 54 25.4
Kurang Puas 39 18.3

j:_______ 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek ketersediaan dan kenyamanan ruang akses internet penunjang proses 

pembelajaran tersaji pada gambar 2. 17 berikut.

Ketersediaan dan kenyamanan ruang akses internet penunjang proses pembelajaran
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  C U K U P PU A S

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 17: Ketersediaan dan Kenyamanan Ruang Akses Internet 
Penunjang Proses Pembelajaran

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek ketersediaan dan kenyamanan ruang akses internet penunjang proses pembelajaran, 

sebagian besar memberikan respon puas (40.8%), dengan rata-rata 2.54 berada pada rentang 

2.1 -  3. Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan 

pada aspek ketersediaan dan kenyamanan ruang akses internet penunjang proses 

pembelajaran berada dalam Katagori Baik.

17. Kecepatan Koneksi Internet Penunjang Proses Pembelajaran

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek kecepatan koneksi 

internet penunjang proses pembelajaran dipersepsi cukup puas oleh responden. Secara rinci, 

sebanyak 19 responden (8.9%) mempersepsi sangat puas, 59 responden (27.7%) 

mempersepsi puas, 69 responden (32.4%) mempersepsi cukup puas, dan 67 responden (31%) 

mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek kecepatan koneksi internet 

penunjang proses pembelajaran, seperti tersaji pada table berikut.
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Tabel 2. 18: Kecepatan Koneksi Internet Penunjang Proses Pembelajaran

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 19 8.9
Puas 59 27.7
Cukup Puas 69 32.4
Kurang Puas 67 31

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek kecepatan koneksi internet penunjang proses pembelajaran tersaji pada 

gambar 2. 18 berikut.

Kecepatan koneksi internet penunjang proses pembelajaran
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 18: Kecepatan Koneksi Internet Penunjang Proses Pembelajaran

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek kecepatan koneksi internet penunjang proses pembelajaran, sebagian besar 

memberikan respon cukup puas (32.4%), dengan rata-rata 2.14 berada pada rentang 2.1 -  3. 

Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada 

aspek kecepatan koneksi internet penunjang proses pembelajaran berada dalam Katagori 

Baik.

18. Kenyamanan dan Kebersihan Ruang Kelas

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek Kenyamanan dan 

kebersihan ruang kelas dipersepsi sangat puas oleh responden. Secara rinci, sebanyak 95
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responden (44.1%) mempersepsi sangat puas, 87 responden (40.8%) mempersepsi puas, 30 

responden (14.1%) mempersepsi cukup puas, dan 2 responden (1.0%) mempersepsi kurang 

puas terhadap pelayanan pada aspek Kenyamanan dan kebersihan ruang kelas, seperti tersaji 

pada table berikut.

Tabel 2. 19: Kenyamanan dan Kebersihan Ruang Kelas

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 95 44.1
Puas 87 40.8
Cukup Puas 30 14.1
Kurang Puas 2 1.0
I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek Kenyamanan dan kebersihan ruang kelas tersaji pada gambar 2. 19 

berikut.

Kenyamanan dan kebersihan ruang kelas
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 19: Kenyamanan dan Kebersihan Ruang Kelas

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek Kenyamanan dan kebersihan ruang kelas, sebagian besar memberikan respon sangat 

puas (44.1%), dengan rata-rata 3.29 berada pada rentang 3.1 -  4. Berdasarkan hasil survey 

disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek Kenyamanan dan 

kebersihan ruang kelas berada dalam Katagori Sangat Baik.
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19. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) untuk Layanan 

Administrasi

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi (ICT) untuk layanan administrasi dipersepsi puas oleh responden. 

Secara rinci, sebanyak 70 responden (32.7%) mempersepsi sangat puas, 90 responden 

(42.1%) mempersepsi puas, 44 responden (20.6%) mempersepsi cukup puas, dan 10 

responden (4.6%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk layanan administrasi, seperti tersaji pada 

table berikut.

Tabel 2. 20: Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) 
untuk Layanan Administrasi

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 70 32.7
Puas 90 42.1
Cukup Puas 44 2 0 .6

Kurang Puas 10 4.6

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk layanan 

administrasi tersaji pada gambar 2. 20 berikut.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk layanan administrasi 
213 responses

•  SANGAT PU AS

•  PUAS

•  CUKUP PU AS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 20: Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)
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untuk Layanan Administrasi

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk layanan administrasi, 

sebagian besar memberikan respon puas (42.1%), dengan rata-rata 3.03 berada pada rentang 

2.1 - 3. Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan 

pada aspek penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk layanan 

administrasi berada dalam Katagori Baik.

20. Keramahan dan Ketanggapan Petugas Layanan Administrasi

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek keramahan dan 

ketanggapan petugas layanan administrasi dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, 

sebanyak 57 responden (26.8%) mempersepsi sangat puas, 101 responden (47.4%) 

mempersepsi puas, 35 responden (16.4%) mempersepsi cukup puas, dan 21 responden 

(9.4%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek keramahan dan 

ketanggapan petugas layanan administrasi, seperti tersaji pada table berikut.

Tabel 2. 21: Keramahan dan Ketanggapan Petugas Layanan Administrasi
Persepsi Frequency Percent

Sangat Puas 57 26.8
Puas 101 47.4
Cukup Puas 35 16.4
Kurang Puas 21 9.4

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek keramahan dan ketanggapan petugas layanan administrasi tersaji pada 

gambar 2. 21 berikut.
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Keramahan dan ketanggapan petugas layanan administrasi
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 21: Keramahan dan Ketanggapan Petugas Layanan Administrasi

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek keramahan dan ketanggapan petugas layanan administrasi, sebagian besar memberikan 

respon puas (47.4%), dengan rata-rata 2.91 berada pada rentang 2.1 -  3. Berdasarkan hasil 

survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek keramahan 

dan ketanggapan petugas layanan administrasi berada dalam Katagori Baik.

21. Keberadaan petugas pelayanan pada saat Mahasiswa membutuhkan pelayanan

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek keberadaan petugas 

pelayanan pada saat Mahasiswa membutuhkan pelayanan dipersepsi puas oleh responden. 

Secara rinci, sebanyak 55 responden (25.8%) mempersepsi sangat puas, 101 responden 

(47.4%) mempersepsi puas, 44 responden (20.7%) mempersepsi cukup puas, dan 14 

responden (6.1%) mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek keberadaan 

petugas pelayanan pada saat Mahasiswa membutuhkan pelayanan, seperti tersaji pada table 

berikut.

Tabel 2. 22: Keberadaan petugas pelayanan pada saat 
Mahasiswa membutuhkan pelayanan

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 55 25.8
Puas 101 47.4
Cukup Puas 44 20.7
Kurang Puas 14 6.1

JS_________ 214 100.00
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Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek keberadaan petugas pelayanan pada saat Mahasiswa membutuhkan 

pelayanan tersaji pada gambar 2. 22 berikut.

Keberadaan petugas pelayanan pada saat Anda membutuhkan pelayanan 
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 22: Keberadaan Petugas Pelayanan pada Saat Mahasiswa Membutuhkan 
Pelayanan

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek keberadaan petugas pelayanan pada saat mahasiswa membutuhkan pelayanan, sebagian 

besar memberikan respon puas (47.4%), dengan rata-rata 2.92 berada pada rentang 2.1 -  3. 

Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada 

aspek keberadaan petugas pelayanan pada saat Mahasiswa membutuhkan pelayanan berada 

dalam Katagori Baik.

22. Kecepatan petugas administrasi melayani Mahasiswa

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek kecepatan petugas 

administrasi melayani mahasiswa dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, sebanyak 49 

responden (23%) mempersepsi sangat puas, 109 responden (50.7%) mempersepsi puas, 41 

responden (19.2%) mempersepsi cukup puas, dan 15 responden (7.0%) mempersepsi kurang 

puas terhadap pelayanan pada aspek kecepatan petugas administrasi melayani mahasiswa, 

seperti tersaji pada table berikut.
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T ab el 2 . 23: K ecepatan  p etu gas adm inistrasi m elayan i M ah asisw a

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 49 23
Puas 109 50.7
Cukup Puas 41 19.2
Kurang Puas 15 7.0

I _____________ 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek kecepatan petugas administrasi melayani mahasiswa tersaji pada 

gambar 2. 23 berikut.

Kecepatan petugas administrasi melayani Anda
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  C U K U P PU A S

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 23: Kecepatan petugas administrasi melayani Mahasiswa

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek kecepatan petugas administrasi melayani mahasiswa, sebagian besar memberikan 

respon puas (50.7%), dengan rata-rata 2.9 berada pada rentang 2.1 -  3. Berdasarkan hasil 

survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek kecepatan 

petugas administrasi melayani mahasiswa berada dalam Katagori Baik.

23. Kejelasan informasi layanan yang diberikan

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek kejelasan informasi 

layanan yang diberikan dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, sebanyak 58 responden 

(27.7%) mempersepsi sangat puas, 94 responden (43.7%) mempersepsi puas, 50 responden 

(23.5%) mempersepsi cukup puas, dan 12 responden (5.6%) mempersepsi kurang puas
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terhadap pelayanan pada aspek kejelasan informasi layanan yang diberikan, seperti tersaji 

pada table berikut.

Tabel 2. 24: Kejelasan informasi layanan yang diberikan

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 58 27.2
Puas 94 43.7

Cukup Puas 50 23.5
Kurang Puas 12 5.6

L 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek kejelasan informasi layanan yang diberikan tersaji pada gambar 2. 24 

berikut.

Kejelasan informasi layanan yang diberikan 
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PU AS

Gambar 2. 24: Kejelasan informasi layanan yang diberikan

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek kejelasan informasi layanan yang diberikan, sebagian besar memberikan respon puas 

(43.7%), dengan rata-rata 2.93 berada pada rentang 2.1 -  3. Berdasarkan hasil survey 

disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada aspek kejelasan informasi 

layanan yang diberikan berada dalam Katagori Baik.
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24. Kesediaan dan kesigapan petugas untuk menangani keluhan Mahasiswa

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek kesediaan dan kesigapan 

petugas untuk menangani keluhan mahasiswa dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, 

sebanyak 50 responden (23.5%) mempersepsi sangat puas 97 responden (45.1%) 

mempersepsi puas, 50 responden (23.5%) mempersepsi cukup puas, dan 17 responden (8%) 

mempersepsi kurang puas terhadap pelayanan pada aspek kesediaan dan kesigapan petugas 

untuk menangani keluhan mahasiswa, seperti tersaji pada table berikut.

Tabel 2. 25: Kesediaan dan Kesigapan Petugas untuk 
Menangani Keluhan Mahasiswa

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 50 23.5
Puas 97 45.1
Cukup Puas 50 23.5
Kurang Puas 17 8

I 214 100.00

Apabila digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa terhadap 

pelayanan pada aspek kesediaan dan kesigapan petugas untuk menangani keluhan mahasiswa 

tersaji pada gambar 2. 25 berikut.

Kesediaan dan kesigapan petugas untuk menangani keluhan Anda
213 responses

•  SANGAT PU AS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS

Gambar 2. 25: Kesediaan dan Kesigapan Petugas untuk Menangani Keluhan Mahasiswa

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek kesediaan dan kesigapan petugas untuk menangani keluhan mahasiswa, sebagian besar
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memberikan respon puas (45.1%), dengan rata-rata 2.84 berada pada rentang 2.1 -  3. 

Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada 

aspek kesediaan dan kesigapan petugas untuk menangani keluhan mahasiswa berada dalam 

Katagori Baik.

25. Petugas Administrasi SPs Memberikan Layanan yang Bermutu

Tabel berikut menggambarkan bahwa pelayanan pada aspek petugas administrasi SPs 

memberikan layanan yang bermutu dipersepsi puas oleh responden. Secara rinci, sebanyak 56 

responden (26.3%) mempersepsi sangat puas, 106 responden (49.3%) mempersepsi puas, 42 

responden (19.7%) mempersepsi cukup puas, dan 10 responden (4.7%) mempersepsi kurang 

puas terhadap pelayanan pada aspek petugas administrasi SPs memberikan layanan yang 

bermutu, seperti tersaji pada table berikut.

Tabel 2. 26: Petugas Administrasi SPs Memberikan Layanan yang Bermutu

Persepsi Frequency Percent
Sangat Puas 56 26.3
Puas 106 49.3
Cukup Puas 42 19.7
Kurang Puas 10 4.7
I 214 100.00

Apabila data tersebut digambarkan dalam bentuk gambar, maka persepsi mahasiswa 

terhadap pelayanan pada aspek petugas administrasi SPs memberikan layanan yang bermutu 

tersaji pada gambar 2. 26 berikut.

Petugas administrasi SPs memberikan layanan yang bermutu
213 responses

•  SANGAT PUAS

•  PUAS

•  CUKUP PUAS

•  KURANG PUAS
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G am bar 2 . 26 : P etu gas A dm in istrasi SP s M em berikan L ayanan y an g  Berm utu

Gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap pelayanan pada 

aspek petugas administrasi SPs memberikan layanan yang bermutu, sebagian besar 

memberikan respon puas (49.3%), dengan rata-rata 2.97 berada pada rentang 2.1 -  3. 

Berdasarkan hasil survey disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pada 

aspek petugas administrasi SPs memberikan layanan yang bermutu berada dalam Katagori 

Baik.

C. Keluhan Mahasiswa dan Tindakan

1. Keluhan Mahasiswa

a. Petugas perpustakaan pasca lebih sering tutup jarang buka

b. Kurang kencang Wifi dan tempat duduk untuk mengerjakan tesis

c. Mushola lantai 2, penyimpanan mukena kurang tersusun rapih

d. Wifi sering sekali tidak bisa konek

e. Mushola kurang bersih, fasilitas kamar mandi kurang (tisu, handwash, dll) loket 

layanan mahasiswa jam buka dan istirahat tidak konsisten

f. Wifi di ruang baca lantai 4

g. Tempat belajar lantai 2 tidak sampai malam hanya sampai sore

h. tempat belajar lantai 2 tidak sampai malam hanya sampai sore

i. Layanan akademik kurang baik

j. Mushola kurang memadai dan toilet lantai 2 masih kurang nyaman

k. Persyaratan dan alur sidang mohon disoialisasikan lebih jelas, website lebih sering 

diperbaharui

l. Teknis ujian kompetensi diperbaiki, dan alur seminar proposal jangan berbelit-belit.

m. Wifinya lelet, mushola diperbesar

n. Toilet dilengkapi tisu dan sabun tangan, alat solat dibersihkan

o. Akses buku yang ada di rak buku susah didapatkan

p. Penerangan di ruang belajar lantai 2 kurang

q. Skor TOEFL dikurangi terlalu berat

r. Pemeriksaan Ujian kompetensi dipercepat sehingga pelaksanaan ujian proposal tidak 

tersendat.

39



2. Tindakan untuk Mengatasi Keluhan

Semua keluhan mahasiswa diolah dan disampaikan kepada: Wakil Direktur I, Kasubbag 

Umper, Direktorat TIK, Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan SPs.
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BAB III

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

1. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa SPs UPI semester ganjil tahun akademik 

2019/2020 menunjukkan perolehan respons pada umumnya sama, yaitu ada pada rentang 

2.14 sampai dengan 3.29 Ini menunjukkan bila kepuasan responden terhadap layanan SPs 

maupun layanan program studi ada dalam katagori Baik dan Sangat Baik.

2. Pelayanan pada sspek ketersediaan dan kenyamanan ruang akses internet penunjang 

proses pembelajaran memperoleh nilai paling rendah diantara nilai pada aspek-aspek 

lainnya, yakni dengan rata-rata 2.14. Sedangkan pelayanan akademik dan pelayanan 

administrasi pada aspek kecepatan koneksi internet penunjang proses pembelajaran 

mendapatkan sikap kurang puas.

3. Pelayanan akademik dan pelayanan administrasi yang diberika SPs dan program studi 

pada aspek kenyamanan dan kebersihan ruang kelas dengan perolehan nilai rata-rata 3.29. 

Penilaian terhadap dua aspek yakni k esempatan mendiskusikan substansi kuliah selama 

proses pembelajaran dikelas dan kejelasan tujuan, target, dan pentingnya materi mata 

kuliah di kelas mendapat persepsi sangat puas.

B. Tindak Lanjut

Beradasarkan hasil survey tentang kepuasan mahasiswa atas layanan yang diberikan 

oleh SPs dan program studi memberikan gambaran bahwa layanan terhadap mahasiswa 

mendapat respon Baik dan Sangat Baik. Namun demikian, pada semua aspek masih 

mendapat respon kurang baik, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pihak SPs dan 

program studi untuk meningkatkan pelayanan agar pada waktu mendatang mendapatkan 

respon lebih baik, sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan akademik dan administrasi 

terhadap mahasiswa.

1. Terdapat 25 aspek pelayanan yang mendapatkan responscukup baik dan kurang baik 

dari mahasiswa pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020, terutama pada 

pelayanan aspek ketersediaan dan kenyamanan ruang akses internet penunjang proses 

pembelajaran dan kecepatan koneksi internet penunjang proses pembelajaran 

merupakan aspek pelayana yang mendapat respon kurang baik paling besar.
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2. Terdapat aspek pelayanan yang mendapatkan respons sangat puasdan baik dari 

mahasiswa pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020, namun proporsinya 

masih kecil.

3. Pada umumnya seluruh aspek rata-rata mendapat respon dari dari mahasiswa pada 

semester ganjil tahun akademik 2019/2020, berada pada kategori baik dan Sangat 

Baik. Namun demikian, angka rata-rata tersebut masih berda pada angka marginal 

bawah, sehingga masih sangat perlu ditingkatkan upaya untuk meningkatkan 

pelayanan agar lebih bermutu dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

proses perkuliahan dan pecapaian kompetensi mahasiswa.
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