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3.3  Survey Kepuasan Layanan Pembelajaran 

1) Gambaran umum survey 

Survey kepuasan layanan pembelajaran merupakan upaya evaluasi terhadap layanan 

pembelajaran yang diberikan fakultas terhadap dosen, mahasiswa dan alumni selama 

masa pembelajaran. Survey ini dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Unit 

Penjaminan Mutu fakultas dengan target sasaran Dosen, Mahasiswa dan Alumni. Survey 

dilakukan dengan mengirimkan himbauan kepada dosen, mahasiswa sebelum 

pelaksanaan UAS dan alumni pada saat pelaksanaan tracer study. Berikut merupakan 

informasi umum terkait survey layanan pembelajaran periode tahun 2021. 

Pelaksana : UPM 

Periode Pelaksanaan : 2021/2022 

Responden : Dosen, Mahasiswa, Alumni 

No. Form/Instrumen : FM-FIK/C2.13/00 
2) Aspek pada Instrumen pengukuran 

Aspek yang menjadi indikator penilaian pada survey layanan pembelajaran terdapat pada 

instrumen berikut. 

Tabel 3.1 Instrumen Penilaiain 

Penyataan 

1. Kemudahan dalam mendapat informasi terkait pembelajaran 

2. Ketersediaan sistem layanan pembelajaran online (SIAKAD) 

3. Kesesuaian sistem SIAKAD dengan kebutuhan pembelajaran 

4. Kemudahan dalam mengakses fitur-fitur sistem pembelajaran (SIAKAD) 

5. Kemudahan dalam melakukan perencanaan pembelajaran (KRS) 

6. Kemudahan dalam mengatasi kendala pembelajaran 

7. Kesesuaian layanan dengan kebutuhan pembelajaran 

8. Kemudahan dan transparansi dalam mengakses nilai hasil pembelajaran 
 

3) Hasil survey 

Distribusi responden 

Pada survey ini, total responden yang menanggapi formulir sebanyak 137 orang yang 

terdiri dari dosen, mahasiswa dan alumni dengan distribusi berikut. 

Gambar 3.1 distribusi responden berdasarkan status pengguna 

Alumni; 9.49% Dosen; 12.41% 
 
 
 
 

 
Mahasiswa; 

78.10% 

Dosen Mahasiswa Alumni 
 

Kepuasan pembelajaran berdasarkan pengguna 

Skor kepuasan diukur dalam skala 1-4 berdasarkan skala linkert pada instrumen (kurang; 

1, cukup; 2, baik; 3, sangat baik; 4). Diagram berikut menggambarkan rata-rata skor 

kepuasan berdasarkan pengguna layanan yaitu dosen, mahasiswa dan alumni. 
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Sangat baik baik Cukup Kurang 

Gambar 3.2 Kepuasan berdasarkan pengguna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdarkan grafik pada gambar 3.2, rata-rata kepuasan dosen paling tinggi yaitu 3,82 

sedangkan rata-rata kepuasan mahasiswa paling rendah yaitu 3,72. 

Kepuasan pembelajaran berdasarkan aspek penilaian 

Berdasarkan aspek yang dinilai, hasil pengukuran kepuasan layanan pembelajaran pada 

dosen, mahasiswa dan alumni disajikan pada diagram berikut. 

Gambar 3.3 kepuasan layanan berdasarkan aspek penilaian layanan pembelajaran 

 
Berdasarkan diagram pada gambar 3.3, aspek yang memberikan skor rata-rata kepuasan 

tertinggi yaitu pada “ketersediaan sistem layanan” sedangkan aspek yang dinilai kurang 

memuaskan yaitu : 1) kemudahan dalam mengatasi kendala pembelajaran, 2) 

Kemudahan dalam mengakses fitur SIAKAD dan 3) Transparansi nilai. 

Kepuasan pembelajaran secara umum 

Gambar 3.4 kepuasan terhadap layanan pembelajaran secara umum 
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Berdasarkan gambar 3.4, diketahui bahwa kepuasan terhadap layanan pembelajaran 

dinilai sangat baik sebesar 81.5%, baik 18.2% sedangkan kurang 0.4%. 

4) Kesimpulan dan Saran tindak lanjut 

Berdasarkan hasil survey kepuasan terhadap layanan pembelajaran oleh dosen, 

mahasiswa dan alumni, disimpulkan bahwa : 

1. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran paling rendah dibandingkan 

dosen dan alumni 

2. Aspek yang dinilai kurang memuaskan yaitu : 1) kemudahan dalam mengatasi kendala 

pembelajaran, 2) Kemudahan dalam mengakses fitur SIAKAD dan 3) Transparansi nilai 

3. Kepuasan terhadap layanan pembelajaran dinilai sangat baik sebesar 81,5%, baik 

18.2% sedangkan kurang 0.4%. 

Berdasarkan hasil survey, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan fakultas untuk 

meningkatkan layanan yaitu : 

1. Melakukan sosialisasi perencanaan pembelajaran kepada mahasiswa oleh dosen 

pembimbing akademik 

2. Meningkatkan bimbingan dan konseling pembelajaran oleh dosen PA 

3. Melakukan input nilai pada SIAKAD secara tepat waktu dan disosialisasikan kepada 

mahasiswa 


