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PENDAHULUAN 

Perguruan   tinggi   merupakan   pusat   penyelenggaraan   dan   pengembangan   
ilmu   pengetahuan,  teknologi,  dan/atau  kesenian,  sebagai  suatu  masyarakat  
ilmiah  yang  penuh  cita-cita  luhur  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  
dalam  rangka  mencapai  tujuan  nasional  sebagaimana tercantum dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

STKIP Kusuma Negara  adalah  salah  satu  bentuk  perguruan  tinggi  yang  
mengemban  tugas  dan  fungsi  perguruan  tinggi  dalam  mencerdaskan  
kehidupan  bangsa,  khususnya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  vokasi  
dalam  sejumlah  bidang  pengetahuan,  teknologi,  dan/atau  kesenian,     dengan     
mengutamakan     peningkatan     kemampuan     penerapannya.  STKIP Kusuma 
Negara bertujuan  menyiapkan  mahasiswa  menjadi  anggota  masyarakat yang 
memiliki  kemampuan  profesional  yang  dapat  menerapkan,  mengembangkan,  
dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan/atau  kesenian  serta  
mengupayakan  penggunaannya  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  
masyarakat  dan  kesejahteraan  umat  manusia serta memperkaya kebudayaan 
nasional. 

Dalam menjalankan fungsi Tridharma perguruan tinggi, STKIP Kusuma Negara 
dituntut untuk profesional dalam mengelola manajemen pembelajaran, SDM, 
kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini mutlak 
dilakukan untuk menjaga eksistensi institusi dalam era persaingan global 
perguruan tinggi. 

Oleh karena itu, melalui laporan ini diharapkan STKIP Kusuma Negara 
mendapatkan tanggapan positif guna membangun dan mengembangkan mutu 
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkelanjutan di lingkungan Yayasan 
Masjid PB Soedirman. 

 

Jakarta,  Agustus 2019 
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A. Latar Belakang 

Survei  kepuasan  adalah pengukuran kepuasan  mahasiswa  terhadap 
evaluasi  dosen  mengajar dengan  respondennya adalah mahasiswa aktif 
dalam mata kuliah tertentu di semester tertentu. Sistem survei kepuasan ini 
dilaksanakan secara online. Survei kepuasan mahasiswa secara online adalah  
pengisian  berkas  kuesioner  dengan dilakukan  oleh  mahasiswa berbasis 
google form di alamat situs http://gg.gg/Evdos-ganjil-1819 . Pelayanan publik 
kepada mahasiswa di STKIP Kusuma Negara sampai saat ini sudah berjalan 
lancer. Akan  tetapi,  untuk memenuhi  kualitas  yang  diharapkan  oleh  
pengguna jasa khususnya para mahasiswa dengan melakukan evaluasi 
perbaikan layanan di STKIP Kusuma Negara, maka diperlukan pengukuran 
tingkat keberhasilan layanan berupa Evaluasi Kepuasan Mahasiswa  sebagai  
pengguna  jasa  layanan  di STKIP Kusuma Negara. Upaya  untuk  
meningkatkan kualitas  pelayanan  mahasiswa  tersebut  adalah Survei 
Evaluasi Kepuasan  Mahasiswa terhadap  kinerja  dosen melalui  evaluasi  
dosen mengajar  di  setiap  akhir  semester. 

B. Maksud dan Tujuan 

Survei Evaluasi Indeks Kepuasan  Mahasiswa dilaksanakan  secara  
berkala dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  kinerja  
layanan  dosen  dan tenaga  kependidikan  kepada  mahasiswa  di STKIP 
Kusuma Negara sebagai  bahan  untuk  menetapkan kebijakan dalam rangka 
peningkatan kualitas pelayanan pada mahasiswa selanjutnya. 

C. Sasaran 

Sebagai  sasaran  survey evaluasi indeks kepuasan  mahasiswaterhadap  
kinerja  dosen adalah seluruh mahasiswa aktif di Semester Ganjil Tahun 
2017/2018 di lingkungan STKIP Kusuma Negara 

D. Waktu dan Tempat 

Pengisian     dilakukan     secara     online     melalui     website di alamat 
situs http://gg.gg/Evdos-ganjil-1819. Waktu pelaksanaan pengisian adalah di 
akhir semester Ganjil Tahun 2018/2019 pada saat mahasiswa mengisi KRS 
semester Genap Tahun 2018/2019. 

E. Lingkup Evaluasi 

Evaluasi  dilakukan  di  pelayanan dan kinerja dosen yang  
berhubungan  langsung  dengan mahasiswa. 

 

F. Instrumen Evaluasi dan Metode Pengolahan Data 

Metode   pengolahan   data   Nilai   kepuasan   mahasiswa   dihitung   
dengan menggunakan “nilai rata-rata” masing masing  unsur  pelayanan. 
Instrumen  evaluasi kepuasaan   mahasiswa   terhadap   Kinerja   Dosen   
diadopsi   atau   di modifikasi   dari instrumen  sertifikasi  dosen  (SERDOS)  
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  yang terdiri dari empat Aspek 

http://gg.gg/Evdos-ganjil-1819
http://gg.gg/Evdos-ganjil-1819
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penilaian yaitu: (1) Kompetensi Pedagogik; (2) Kompetensi Profesional;  (3)  
Kompetensi  Kepribadian;  dan  (4)  Kompetensi  Sosial,  ditambahkan dengan   
Aspek   Keislaman   yang   merupakan   penciri   dari   STKIP Kusuma Negara.   
Selanjutnya instrumen   untuk   mengukur   kepuasan   mahasiswa   terhadap   
Pelayanan   tenaga kependidikan dibuat  sendiri  oleh  tim  Penjaminan Mutu 
STKIP Kusuma Negara  dengan  melibatkan  unit  terkait untuk  menyesuaikan  
unsur  evaluasi  dengan  ciri  khas  pelayanan  masing-masing  unit. Nilai  pada  
masing-masing  item  yang  harus  diisi  mahasiswa  adalah  1-5. Semua 
instrumen tersebut sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas  dan  
dinyatakan valid serta reliabel. 

 

Rumus dalam pengolahan data ini adalah : 

Nilai rata-rata kepuasan akhir : Jumlah total hasil isian kuesioner 

           Jumlah unsur dalam setiap kuesioner 

 

Jika  ingin  melihat  rata-rata  hasil  isian  pada  masing-masing  unsur  adalah  
sebagai berikut :    

Nilai rata-rata masing-masing unsur : Nilai total hasil isian setiap unsur 

           Jumlah total evaluator 

 

G. Hasil Survei Evaluasi dan Kinerja Dosen 

Tabel 1. Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen  

di STKIP Kusuma Negara 

 

No Aspek Jumlah 
Responden 

Nilai 
Rata-rata 

1 Pelaksanaan Kontrak Kuliah 510 4.55 
2 Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai 

kontrak kuliah 
510 4.53 

3 Pembelajaran sesuai kontrak kuliah 510 4.53 
4 Kemampuan mengelola kelas dalam 

proses pembelajaran 
510 4.46 

5 Disiplin pada aturan akademik 510 4.53 
6 Pelaksanaan proses pembelajaran 

dengan metode efektif yang dapat 
memfasilitasi pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan 

510 4.45 

7 Pemanfaatan ragam media dan sumber 
belajar 

510 4.45 
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8 Penilaian terhadap mahasiswa secara 
efektif 

510 4.49 

9 Melakukan Feedback terhadap hasil 
evaluasi yang dilakukan 

510 4.46 

10 Kemampuan membimbing mahasiswa 
untuk mencapai kompetensinya 

510 4.45 

11 Berpersepsi positif terhadap mahasiswa 
secara apa adanya 

510 4.44 

12 Menguasai bidang keahlian yang relevan 
dengan mata kuliah yang diampu 

510 4.52 

13 Kemampuan menjelaskan materi 
pembelajaran yang diampu 

510 4.52 

14 Kemampuan menjelaskan keterkaitan 
bidang / topic yang diajarkan dengan 
bidang lain 

510 4.49 

15 Kemampuan mengaitkan materi 
pembelajaran yang diajarkan dengan 
konteks kehidupan 

510 4.50 

16 Kemampuan memberikan jawaban atas 
pertanyaan mahasiswa 

510 4.52 

17 Kemampuan menguasai referensi 
mutakhir dalam bidang yang diampu 

510 4.48 

18 Kemampuan melakukan refleksi dan 
mendiskusikan permasalahan 
pembelajaran yang dihadapi mahasiswa 

510 4.45 

19 Melibatkan mahasiswa dalam penelitian 
dan pengabdian masyarakat 

510 4.29 

20 Kemampuan mengikuti perkembangan 
ipteks untuk pemutakhiran 

510 4.47 

21 Terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah 510 4.35 
22 Memiliki pribadi yang berwibawa 510 4.51 
23 Berlaku arif dan bijaksana dalam 

mengambil keputusan 
510 4.47 

24 Berprilaku dan berbusana santun 510 4.63 
25 Menjadi teladan bagi mahasiswa 510 4.48 
26 Satu kata dalam tindakan 510 4.40 
27 Kemampuan mengendalikan diri 510 4.47 
28 Berlaku adil dalam memperlakukan 

mahasiswa 
510 4.48 

29 Bertutur kata sopan dan santun 510 4.59 
30 Kemampuan melakukan identifikasi 

karakteristik budaya dan latar belakang 
mahasiswa 

510 4.40 

31 Menghargai mahasiswa 510 4.54 
32 Kemampuan menerima kritik, saran, dan 

pendapat mahasiswa 
510 4.48 

33 Mudah bergaul dan bekerjasama 510 4.50 
34 Berprilaku toleran terhadap 510 4.57 
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keberagaman 
35 Peka merespon permasalahan 

mahasiswa 
510 4.46 

36 Kemampuan berkomunikasi secara 
efektif 

510 4.51 

Rata-rata 4.48 
 

Berdasarkan hasil   analisis   seperti   ditunjukkan   pada tabel 1 di   atas,   
evaluasi dilaksanakan  secara komprehensif meliputi  semua  indicator kinerja 
dosen di STKIP Kusuma Negara. Rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap kinerja 
dosen adalah sangat baik dengan rata-rata nilai  kepuasan  adalah  4,48. Nilai  
tertinggi  kepuasan  mahasiswa  ada  di pernyataan nomor 24 (berprilaku 
dan berbusana santun) yaitu 4,63. Sementara itu, nilai terendah ada di 
pernyataan nomor 19 (melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan 
pengabdian masyarakat) yaitu 4.29. 

Hasil pengisian  kuisioner  untuk  menghitung  indeks  kepuasan  mahasiswa  
(IKM) adalah  data dan  informasi  tentang  tingkat  kepuasan  mahasiswa  yang  
diperoleh  dari  hasil  pengukuran  secara kuantitaif  dan  kualitatif. Teknik  
pengolahan  data  menggunakan  menggunakan  acuan sebagai berikut : 

 

Nilai 
Persepsi 

Interval Mutu 
Pelayanan 

Kinerja 

1 < 2.00 E Tidak Baik 
2 2.00 – 2.75 D Kurang Baik 
3 2.76 – 3.50 C Cukup Baik 
4 3.51 – 4.25 B Baik 
5 4.26 – 5.00 A Sangat Baik 

 

Berikut ini adalah hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen dalam 
mengajar pada  semester  Ganjil  tahun  2017/2018 evaluasi  dilaksanakan  
kepada  semua  dosen  setiap program studi. 

Tabel 3 

Hasil Evaluasi Dosen dalam Mengajar 

No Program Studi Skor EDOM Mutu 
1 Pendidikan Bahasa Inggris 4.50 A 
2 Pendidikan Matematika 4.54 A 
3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4.49 A 
4 Pendidikan Guru SD 4.52 A 
5 Pendidikan Usia Dini 4.54 A 
6 Pendidikan Olah Raga - - 
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Berdasarkan  evaluasi  dosen  oleh  mahasiswa  (EDOM)  tahun  
2017/2018  dengan menggunakan  instrumen  persepsional  untuk  
pengajuan  sertifikasi  dosen,  nilai  rata-rata EDOM adalah 4,51 artinya 
kinerja dosen sangat baik. Nilai rata-rata hasil EDOM tertinggi ada di Prodi 
Pendidikan Matematika dan PAUD dengan nilai 4,54 dan nilai rata-rata 
terendah ada di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan 
nilai rata-rata 4,49. 

 

H. Penutup 

Pendidikan sangat penting bagi perkembangan hidup manusia dan 
untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Sehingga pembelajaran 
dalam pendidikan harus dibenahi, pembelajaran yang merupakan peraduan 
dari aktivitas belajar dan mengajar memiliki tujuan yang baik, yakni 
mengubah perilaku seseorang ke arah yang lebih baik guna untuk masa depan 
yang sukses. Kami menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini kecuali 
Tuhan yang Maha Esa. Dalam pembuatan laporan ini tentunya masih banyak 
kekurangan, untuk itu Penjaminan Mutu STKIP Kusuma Negara 
mengharapkan kritik dan saran serta pembinaan yang sifatnya membangun 
guna sebagai bahan evaluasi Penjaminan Mutu STKIP Kusuma Negara untuk 
kedepannya agar lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 


