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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah. Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa, pengukuran kuesioner 

kepuasan mahasiswa pelayanan di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia  telah dapat 

diselesaikan dan dilaporkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 

telah banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari mulai awal pelaksanaan 

sampai akhir pelaksanaan kegiatan sehingga dapat tersusun dalam bentuk laporan hasil 

survei kepuasan mahasiswa untuk periode Semester Ganjil 2020/2021 ini.  

 

Terima kasih kami apresiasikan setinggi-tingginya kepada pimpinan baik rektorat, 

fakultas, dan organisasi intra kampus yang telah membantu untuk menyebarkan kuesioner, 

dan para responden yaitu mahasiswa IPI yang telah berkenan menyempatkan waktunya 

untuk mengisi instrumen kepuasan mahasiswa. 

 

Pelaksanaan dan penyajian hasil pengukuran ini tentunya masih ada kekurangan. Oleh 

karena itu, kami sangat berharap banyak masukan ataupun saran dari segenap civitas 

akademika sebagai umpan balik untuk dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan pengukuran 

dan evaluasi periode yang akan datang. 

 

Garut, 28 September 2021 

 

 

 

Penyusun 
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I. PENDAHULUAN 

Berjalannya proses pendidikan di tingkat perguruan tinggi tidak bisa jika hanya dinilai 

dari proses belajar-mengajar, tetapi juga dari proses pendidikan yang bersifat manajerial dan 

pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, bidang kemahasiswaan hadir untuk 

membantu civitas akademik dalam proses pendidikan di perguruan tinggi.  

1. Tujuan 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur kepuasan mahasiswa sebagai pengguna 

layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaran pelayanan untuk mahasiswa 

2. Sasaran 

a. Mendorong partisipasi mahasiswa sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan 

b. Mendorong penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

c. Mendorong penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan 

pelayanan mahasiswa 

3. Ruang Lingkup 

Ruang linggkup Survei Kepuasan Mahasiswa meliputi pelayanan akademik dan non-

akademik. Pelayanan akademik meliputi pelayanan di subag akademik dan jurusan/program 

studi. Sedangkan pelayanan pelayanan non akademik meliputi pelayanan di bagian 

kemahasiswaan dan alumni dan Konseling. 

4. Pelaksanaan dan Teknik Survei 

Pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan pelayanan 

mahasiswa dapat dilakasanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan 

pengolahan dan penyajian hasil survei yang dilakukan dengan cara pengisian sendiri oleh 

mahasiswa. Survei mengenai kepuasan pelanggan (mahasiswa) terhadap kualitas layanan 

Akademik dan Non-Akademik  

5. Instrument Pengukuran dan Nilai Skoring 

Nilai pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan dalam skala 1-5. 

Nilai skala 1 adalah nilai terendah dalam rentang nilai kepuasaan yang ada, artinya responden 

sangat tidak puas terhadap pernyatan di kuesioner. Sedangkan nilai tertinggi adalah 5 artinya 

responden sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan. 
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Klasifikasi Skala Kepuasan Mahasiswa 

Perhitungan dengan menggunakan rata-rata dengan kriteria kepuasan seperti berikut: 

1,00 ≤ Sangat tidak puas < 2,00 

2,00 ≤ tidak puas < 3,00 

3,00 ≤ puas < 4,00 

             4,00≤ Sangat puas ≤ 5,00 

II. HASIL PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN 

Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil nilai rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap 

pelayanan di bagian atau unit kerja bidang kemahasiswaan dapat disajikan dalam grafik 

sebagai berikut : 

1. Evaluasi Kualitas Pelayanan Unit Psikologi dan Konseling 

 

Ganjil 2020/2021 
 

Soal Nilai 

soal 1 3,8 

soal 2 3,7 

soal 3 3,7 

soal 4 3,8 

soal 5 3,7 

Jumlah 18,2 

Rata-rata 3,74 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan Psikologi dan Konseling masuk kategori puas dengan nilai rata-rata sebesar 3,74. 

Untuk aspek kenyamanan ruangan mahasiswa diperoleh nilai 3,8, untuk sikap petugas yang 

melayani 3,7, untuk kemampuan petugas yang melayani sebesar 3,7 kemudian untuk 

kemampuan petugas memberikan penjelasn sebesar 3,8, dan untuk ketepatan waktu 

pelayanan sekitar 3,7. Untuk aspek kemampuan petugas melayani memperoleh nilai paling 

rendah, hal ini dapat dikarenakan beberapa hal, antara lain: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Ruangan kemahasiswaan kurang 

nyaman 

Melengkapi saraana dan 

prasarana 

kemahasiswaan 

Dalam proses 

perbaikan terkait 

dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan  
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Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk 

temuan tersebut. 

Genap 2020/2021 
 

Soal Nilai 

soal 1 3,8 

soal 2 3,8 

soal 3 3,8 

soal 4 3,9 

soal 5 3,7 

Jumlah 19 

Rata-rata 3,8 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan Psikologi dan Konseling masuk kategori puas dengan nilai rata-rata sebesar 3,8. 

Untuk aspek kenyamanan ruangan mahasiswa diperoleh nilai 3,8, untuk sikap petugas yang 

melayani 3,8, untuk kemampuan petugas yang melayani sebesar 3,8 kemudian untuk 

kemampuan petugas memberikan penjelasn sebesar 3,9, dan untuk ketepatan waktu 

pelayanan sekitar 3,7. Untuk aspek kemampuan petugas melayani memperoleh nilai paling 

rendah, hal ini dapat dikarenakan beberapa hal, antara lain: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Ruangan kemahasiswaan kurang 

nyaman 

Melengkapi saraana dan 

prasarana 

kemahasiswaan 

Dalam proses 

perbaikan terkait 

dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan  

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk 

temuan tersebut. 

2. Evaluasi Kualitas Pelayanan Bidang Minat dan Bakat 

Ganjil 2020/2021 
 

Jenis Indikator Nilai 

Indikator 1 3,6 

Indikator 2 3,6 

Indikator 3 3,8 
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Indikator 4 3,7 

Indikator 5 3,8 

jumlah 18,5 

rata-rata 3,7 

 

 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan Psikologi dan Konseling masuk kategori puas dengan nilai rata-rata sebesar 3,7. 

Untuk indicator 1 mengenai layanan informasi memperoleh nilai sebesar 3,6. Kemudian 

untuk indicator 2 mengenai proses penerbitas surat izin kegiatan sebesar 3,6. Kemudian 

unutk proses realisasi dana sebesar 3,8 dan unutk pelayanan petugas sebesar 3,7. Serta untuk 

hasil yang diperoleh mendapat nilai 3,8. Dari data diatas, nilai paling rendah diperoleh oleh 

indicator 1 dan 2, hal ini dikarenakan beberapa alasan, anatara laian: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Kejelasan prosedur pengurusan 

surat ijin kegiatan masih rendah 

Melakukan sosialisasi 

mengenai prosedur 

pengurusan surat ijin 

kegiatan 

Dalam proses 

pelaksanaan oleh 

pihak terkait 

 Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. 

Kemudian untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan 

untuk temuan tersebut. 

Genap 2020/2021 
 

Jenis Indikator Nilai 

Indikator 1 3,7 

Indikator 2 3,7 

Indikator 3 3,8 

Indikator 4 3,8 

Indikator 5 3,8 

jumlah 18,8 

rata-rata 3,76 

 

 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan Psikologi dan Konseling masuk kategori puas dengan nilai rata-rata sebesar 3,76. 

Untuk indicator 1 mengenai layanan informasi memperoleh nilai sebesar 3,7. Kemudian 

untuk indicator 2 mengenai proses penerbitas surat izin kegiatan sebesar 3,7. Kemudian 

unutk proses realisasi dana sebesar 3,8 dan unutk pelayanan petugas sebesar 3,8. Serta untuk 
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hasil yang diperoleh mendapat nilai 3,8. Dari data diatas, nilai paling rendah diperoleh oleh 

indicator  2, hal ini dikarenakan beberapa alasan, anatara laian: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Proses persetujuan kegiatan 

masih berjalan lambat 

Melakukan koordinasi 

dengan pihak terkait 

Dalam proses 

pelaksanaan oleh 

pihak terkait 

 

 Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. 

Kemudian untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan 

untuk temuan tersebut. 

3. Evaluasi Kualitas Pelayanan Bidang Softskills 

 

Ganjil 2020/2021 

 

Jenis Indikator Nilai 

Indikator 1 3,6 

Indikator 2 3,8 

Indikator 3 3,6 

Indikator 4 3,4 

Jumlah 14,4 

Rata-rata 3,6 
 

 

 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan Psikologi dan Konseling masuk kategori puas dengan nilai rata-rata sebesar 3,6. 

Untuk indicator 1 mengenai layanan informasi memperoleh nilai sebesar 3,6. Kemudian 

untuk indicator 2 mengenai proses pendaftaran sebesar 3,8. Dan untuk proses pelaksanaan 

sebesar 3,6. Serta untuk hasil yang diperoleh mendapat nilai 3,4. Dari data diatas, nilai paling 

rendah diperoleh oleh indicator  4, hal ini dikarenakan beberapa alasan, anatara laian: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Tidak semua mahasiswa dapat 

meningkatkan kematangan   

pribadinya dengan soft skill 

Melakukan sosialisasi 

mengenai manfaat dari 

soft skill 

Dalam proses 

pelaksanaan oleh 

pihak terkait 
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Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk 

temuan tersebut. 

Genap 2020/2021 

 

Jenis Indikator Nilai 

Indikator 1 3,7 

Indikator 2 3,8 

Indikator 3 3,7 

Indikator 4 3,6 

Jumlah 14,8 

Rata-rata 3,7 

 

 

 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan Psikologi dan Konseling masuk kategori puas dengan nilai rata-rata sebesar 3,7. 

Untuk indicator 1 mengenai layanan informasi memperoleh nilai sebesar 3,7. Kemudian 

untuk indicator 2 mengenai proses pendaftaran sebesar 3,8. Dan untuk proses pelaksanaan 

sebesar 3,7. Serta untuk hasil yang diperoleh mendapat nilai 3,6. Dari data diatas, nilai paling 

rendah diperoleh oleh indicator  4, hal ini dikarenakan beberapa alasan, anatara laian: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Tidak semua mahasiswa dapat 

meningkatkan kematangan   

pribadinya dengan soft skill 

Melakukan sosialisasi 

mengenai manfaat dari 

soft skill 

Dalam proses 

pelaksanaan oleh 

pihak terkait 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk 

temuan tersebut. 

4. Evaluasi Kualitas Pelayanan Beasiswa 

 

Ganjil 2020/2021 

 

Jenis Indikator Nilai 

Indikator 1 3,7 

Indikator 2 3,7 
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Indikator 3 3,7 

Indikator 4 3,6 

Jumlah 14,7 

Rata-rata 3,67 

 

 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan Psikologi dan Konseling masuk kategori puas dengan nilai rata-rata sebesar 3,67. 

Untuk indicator 1 mengenai layanan informasi memperoleh nilai sebesar 3,7. Kemudian 

untuk indicator 2 mengenai proses pendaftaran sebesar 3,7. Dan untuk proses pelaksanaan 

sebesar 3,7. Serta untuk hasil yang diperoleh mendapat nilai 3,6. Dari data diatas, nilai paling 

rendah diperoleh oleh indicator  4, hal ini dikarenakan beberapa alasan, antara laian: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Kejelasan kriteria seleksi belum 

terpublikasi secara optimal 

Melakukan sosialisasi 

mengeni kriteria seleksi 

Dalam proses 

pelaksanaan oleh 

pihak terkait 

 

Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk 

temuan tersebut. 

 

Genap 2020/2021 
 

Jenis Indikator Nilai 

Indikator 1 3,7 

Indikator 2 3,8 

Indikator 3 3,5 

Indikator 4 3,6 

Jumlah 14,6 

Rata-rata 3,65 

 

 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan Psikologi dan Konseling masuk kategori puas dengan nilai rata-rata sebesar 3,65. 
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Untuk indicator 1 mengenai layanan informasi memperoleh nilai sebesar 3,7. Kemudian 

untuk indicator 2 mengenai proses pendaftaran sebesar 3,8. Dan untuk proses pelaksanaan 

sebesar 3,5. Serta untuk hasil yang diperoleh mendapat nilai 3,6. Dari data diatas, nilai paling 

rendah diperoleh oleh indicator  4, hal ini dikarenakan beberapa alasan, antara laian: 

No Temuan Tindakan Perbaikan Hasil Tidakan 

Perbaikan 

1 Kejelasan kriteria seleksi belum 

terpublikasi secara optimal 

Melakukan sosialisasi 

mengeni kriteria seleksi 

Dalam proses 

pelaksanaan oleh 

pihak terkait 

 

 Dari tabel diperoleh satu temuan yang dapat dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian 

untuk status tindakan perbaikan itu sendiri, sudah dilakukan tindakan perbaikan untuk 

temuan tersebut. 

 

 

Mengetahui 

Ketua BPM IPI Garut 

Garut, 30 September 2021 

BPM Fakultas Pendidikan  Ilmu 

Sosial Bahasa Dan Sastra 

 

 

 

 

Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd 

 

 

 

 

Ari Kartini, M.Pd 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UMPAN BALIK KUALITAS                                                                                            

PELAYANAN UNIT PSIKOLOGI DAN KONSELING 
  

Pilih jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara dengan jujur. Beri tanda silang (X) pada 

jawaban yang saudara pilih.  

  

HARAPAN :   
1 Sangat tidak penting  

2 Tidak penting  

3 Ragu-ragu  

4 Penting  
5 Sangat penting 

KENYATAAN :   
5 Sangat puas  

4 Puas  

3 Cukup Puas  

2 Kurang Puas  
1 Tidak Puas 

 

 

HARAPAN PERNYATAAN KENYATAAN 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

     1. Kenyamanan ruangan      

     2. Sikap petugas yang melayani        

     1. Kemampuan petugas yang 

melayani 

     

     2. Kemampuan petugas memberi 

penjelasan 

     

     5. Ketepatan waktu pelayanan          

 

 

  



 

 

UMPAN BALIK KUALITAS                                                                                            

PELAYANAN BIDANG MINAT DAN BAKAT 

  

Pilih jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara dengan jujur. Beri tanda silang (X) pada 

jawaban yang saudara pilih.  

  

HARAPAN :   
1 Sangat tidak penting  
2 Tidak penting  

3 Ragu-ragu  

4 Penting  

5 Sangat penting 

KENYATAAN :   
5 Sangat puas  
4 Puas  

3 Cukup Puas  

2 Kurang Puas  

1 Tidak Puas 

 

HARAPAN PERNYATAAN KENYATAAN 

1 2 3 4 5 A. Layanan Informasi 1 2 3 4 5 

 

 

    1. Kemudahan memperoleh 

informasi kegiatan bakat dan 

minat 

     

     2. Kejelasan inormasi unit-unit 

minat dan bakat  

     

     3. Kejelasan prosedur pengurusan 
Surat Ijin Kegiatan 

     

     B. Proses Penerbitan Surat Ijin 

Kegiatan 

     

     4. Kemudahan pengurusan tanda 
tangan persetujuan tingkat prodi  

     

     5. Kemudahan pengurusan tanda 

tangan persetujuan tingkat 

sekolah tinggi 

     

     6. Kecepatan proses persetujuan      

     2. Kemudahan memperoleh 

informasi status penerbitan SIK 

     

     C. Proses realisasi dana      

     3. Kecepatan pencairan dana 
kegiatan  

     

     4. Keadilan dalam alokasi dana 

kegiatan 

     

     5. Informasi status pencairan dana      

     D. Pelayanan Petugas      

     6. Sikap profesional petugas 

penerima di tingkat prodi  

     

     7. Sikap profesional petugas 
penerima proposal di tingkat 

Institut  

     

     8. Mampu memberikan informasi 
dengan jelas 

     

     9. Bersikap sopan dan 

berpenampilan rapih 

     

     E. Hasil yang diperoleh      



 

 

     10. SIK diterbitkan dapat 

mendukung kesuksesan 

pelaksanaan kegiatan 

     

UMPAN BALIK LAYANAN BIDANG SOFT-SKILL 

Pilih jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara dengan jujur. Beri tanda silang (X) pada 

jawaban yang saudara pilih. 

HARAPAN :   

1 Sangat tidak penting  

2 Tidak penting  

3 Ragu-ragu  

4 Penting  

5 Sangat penting 

KENYATAAN :   

5 Sangat puas  

4 Puas  

3 Cukup Puas  

2 Kurang Puas  

1 Tidak Puas 

 

HARAPAN PERNYATAAN KENYATAAN 

1 2 3 4 5 A. Layanan Informasi 1 2 3 4 5 

     1. Kemudahan memperoleh 
informasi kegiatan pembinaan 

soft-skill 

     

     2. Kejelasan informasi kegiatan 

pembinaan softskill 

     

     B. Proses pendaftaran      

     3. Kemudahan melakukan 

pendaftaran 

     

     4. Kecepatan proses pendaftaran      

     5. Kejelasan infromasi kegiatan 

paska pedaftaran 

     

     6. Kesopanan dan keramahan 

petugas pendaftaran 
     

     C. Proses pelaksanaan      

     7.  Materi kegiatan      

     8.  Profesionalisme fasilitator/ tutor 

kegiatan 
     

     9.  Kenyamanan lingkungan kegiatan      

     10. Keramahan dan kesopanan 
fasilitator / tutor kegiatan 

     

     11. Keakraban peserta kegiatan      

     D. Hasil yang diperoleh      



 

 

     12. Soft skill dapat meningkatkan 

kematangan pribadi mahasiswa 

     

 

 

UMPAN BALIK LAYANAN BEASISWA 

Pilih jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara dengan jujur. Beri tanda silang (X) pada 

jawaban yang saudara pilih. 

HARAPAN :   

1 Sangat tidak penting  

2 Tidak penting  

3 Ragu-ragu  

4 Penting  

5 Sangat penting 

KENYATAAN :   

5 Sangat puas  

4 Puas  

3 Cukup Puas  

2 Kurang Puas  

1 Tidak Puas 

 

HARAPAN PERNYATAAN KENYATAAN 

1 2 3 4 5 A. Layanan Informasi 1 2 3 4 5 

     1. Kemudahan memperoleh 

informasi beasiswa 

     

     2. Kejelasan informasi beasiswa      

     B. Proses pengajua      

     3. Kejelasan prosedur pengajuan 

beasiswa 

     

     4. Kemudahan proses pengajuan      

     5. Keramahan proses pengajuan      

     C. Proses seleksi      

     6. Kejelasan kriteria seleksi      

     7. Kecepatan proses seleksi      

     8. Kejelasan putusan penerima 

beasiswa 
     

     9. Kesesuaian putusan dengan 

kriteria seleksi 

     

     D. Proses Pelaksanaan      

     10. Kejelasan informasi dan realisasi 

pemberian beasiswa 
     

     11. Ketepatan waktu pemberian 

beasiswa 

     

     12. Besar beasiswa dapat memenuhi      



 

 

kebutuhan pokok 

     13. Kemudahan pengambilan 

beasiswa 

     

     14. Kualitas pelayanan pengambilan 
beasiswa 

     

 


