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3.6 Survey Kepuasan Dosen dan Tendik Terhadap Pengembangan SDM 

1) Latar belakang 

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan mempunyai kualitas yang baik adalah visi misi 

setiap perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan pengembangan perguruan tinggi yang memiliki 

manajemen professional yang baik di kampus. Memiliki pemimpin yang mampu mengayomi, 

melindungi dan memberikan kenyamanan bagi dosen dan tenaga kependidikan. Kenyamanan 

baik dosen maupun tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan perannya tidak 

terlepas dari pengembangan kompetensi dan pengembangan karir yang disediakan fakultas. 

Pengertian kepuasan dapat diartikan sebuah perasaan senang dan puas dalam suatu kondisi 

dimana harapan dan kenyataan dapat terpenuhi. Kepuasan layanan yang diperoleh baik dosen 

maupun tenaga kependidikan adalah kenyamanan yang diperoleh oleh baik dosen maupun 

tenaga kependidikan berupa pengembangan kompetensi dan pengembangan karir yang 

diberikan di FIK UNIDA Gontor. 

2) Gambaran umum survey 

Survey kepuasan terhadap pengembangan SDM merupakan upaya evaluasi untuk dosen 

dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengembangan SDM yang diberikan fakultas. 

Survey ini dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Unit Penjaminan Mutu fakultas dengan 

target sasaran Dosen dan tenaga kependidikan. Berikut merupakan informasi umum terkait 

survey layanan pembelajaran periode tahun 2021. 

Pelaksana  : UPM 

Periode Pelaksanaan   : 23 Juli 2021 – 2 September 2021 

Responden  : Dosen, Tenaga kependidikan No. 

Form/Instrumen   : FM-FIK/C2.16/00 

3) Instrumen pengukuran 

Angket penelitian disusun dengan menggunakan Skala Linkert dengan skor penilaian 1 – 

4, dimana : 

Skor Keterangan 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

Selanjutnya skor penilaian tersebut diakumulasikan untuk setiap jenis pernyataan pada 

setiap jenis layanan yang disurvei, dan setelah itu nilai akumulasi tersebut dihitung dalam 

bentuk persentase pada setiap pernyataan yang ada. Nilai persentase tersebut kemudian 

diasumsikan sebagai tingkat kepuasan. 

Komponen Penilaian 

Tabel 6.1 Instrumen Penilaian 

Penyataan 
Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1. Ketersediaan program pengembangan SDM 
(Dosen dan Tendik) 

    

2. Pengembangan SDM sudah disosialisasikan 
dengan baik oleh pimpinan 

    

3. Terdapat anggaran khusus yang diberikan untuk 
pengembangan kompetensi SDM 

    

4. Program pengembangan sesuai dengan kebutuhan     
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dan kompetensi     

5. Kemanfaatan program pengembangan SDM     

6. Prinsip keadilan (equitas) dalam pengembangan 
SDM 

    

7. Prinsip pemerataan kesempatan dalam 
pengembangan karir Dosen/Tendik 

    

8. Penghargaan terhadap kinerja SDM     

9. Fasilitasi untuk meningkatkan dan 
mengembangkan kompetensi yang dimiliki 

    

10. Kepuasan terhadap pengembangan SDM secara 
umum 

    

 

4) Hasil survey 

Distribusi responden 
Tabel berikut mendeskripsikan sebaran responden dosen dan tenaga kependidikan yang mengirimkan 
feedback survey. 

Tabel 6.2 Distribusi mahasiswa berdasarkan prodi 

Status Jumlah Persentase 

Dosen 22 62,9% 

Tendik 13 37,1% 

Total 35 100% 

Hasil survey kepuasan terhadap pengembangan SDM 

Gambar 6.1 Hasil survey berdasarkan aspek kepuasan SDM 

 

Berdasarkan hasil survey kepuasan pada setiap komponen, diketahui bahwa rata-rata kepuasan SDM berada 
pada level Baik. Skor kepuasan paling rendah yaitu pada “penghargaan terhadap kinerja SDM” dan 
“prinsip keadilan”.  
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Gambar 6.2 Hasil survey kepuasan secara umum 

 

 

Berdasaran hasil survey secara keseluruhan, mayoritas dosen dan tendik menyatakan kepuasan mereka 
terhadap pengembangan SDM sangat baik (85,7%). Sedangkan 14,3% menyatakan baik  

Kesimpulan dan Saran tindak lanjut 
Berdasarkan hasil survey kepuasan terhadap pengembangan SDM pada tahun 2021 beberapa hal yang 
dapat disimpulkan yaitu; 
1. Diketahui bahwa rata-rata kepuasan SDM berada pada level Baik (3,85). Skor kepuasan paling 

rendah yaitu pada “penghargaan terhadap kinerja SDM” dan “anggaran khusus”. 

2. mayoritas dosen dan tendik menyatakan kepuasan mereka terhadap pengembangan SDM sangat 

baik (85,7%). Sedangkan 14,3% menyatakan baik. 

maka tindak lanjut yang dapat dilakukan fakultas untuk meningkatkan layanan yaitu : 
1. Meningkatkan sosialisasi pengembangan SDM pada awal tahun ajaran 

2. Menyusun dan mensosialisasikan rencana pengembangan dosen berdasarkan kebutuhan fakultas 
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