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A. Latar Belakang 

Setiap perguruan tinggi dituntut untuk memiliki kualitas pelayanan 

akademik dan non akademik yang baik agar menjadi pilihan bagi stakeholdernya. 

Dalam rangka menjamin kualitas tersebut maka diperlukan kegiatan evaluasi 

kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan yang telah berlangsung. Saat 

ini, kepuasan mahasiswa telah menjadi alat yang penting dalam mengevaluasi 

kualitas pelayanan program studi, direktorat dan universitas.  

Lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga yang memberikan atau 

menyelenggarakan pelayanan berupa pendidikan. Lembaga pendidikan diyakini 

mempunyai tugas yang sangat penting yaitu menyiapkan sumber daya manusia 

agar mampu bertindak sebagai pembawa perubahan dan pencerahan hidup lebih 

baik. Upaya memenuhi keinginan mahasiswa merupakan kunci sukses 

memenangkan persaingan dan tindakan terbaik yang perlu dilakukan oleh 

lembaga pendidikan tinggi adalah menggunakan umpan balik dari mahasiswa 

untuk melakukan perubahan pelayanan.  

Kesesuaian antara keinginan mahasiswa dan kehendak Perguruan Tinggi 

merupakan syarat penting keberhasilan proses pendidikan di Perguruan Tinggi. 

Setiap mahasiswa menghendaki kepuasan maksimal dari setiap layanan yang 

terdapat di lembaga pendidikan, dengan kepuasan maksimal yang didapat oleh 

mahasiswa akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sistem 

pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan cara 

yang sistematis dan konsisten serta berkaitan erat dengan kualitas sumber daya 

manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa output (keluaran) dari suatu 

sistem pendidikan adalah sumber daya manusia yang akan digunakan dalam 

industri dan pembangunan di suatu daerah atau suatu institusi. Upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan 

sistem pendidikan yang selanjutnya dapat menghasilkan sistem pendidikan yang 

bermutu. Evaluasi diri suatu lembaga dilakukan secara bertahap dengan 

melibatkan mahasiswa.  
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Keberhasilan prodi sebagai unit kerja dalam perguruan tinggi sebagai 

lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh mutu pelayanan yang diberikan, 

dimana  pelayanan yang bermutu dapat diidentifikasi melalui kepuasan pengguna 

jasa, dalam hal ini adalah mahasiswa. Kepuasan adalah hasil dari pemenuhan 

konsumen bahwa pelayanan telah memberikan tingkat kenikmatan dimana 

tingkat pemenuhan ini bisa lebih atau kurang. Untuk mencapai tingkat kepuasan 

yang tinggi, diperlukan adanya pemahaman apa yang diinginkan konsumen, 

dengan mengembangkan komitmen setiap orang yang ada dalam lembaga untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen  

Sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki komitmen untuk 

menghasilkan pendidikan yang bermutu, dapat melakukan pengukuran tingkat 

kepuasan mahasiswa. Analisis ini untuk menentukan apakah Direktorat 

Pascasarjana Pendidikan UST telah mampu memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

diharapkan oleh mahasiswa. Untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa 

tidak hanya dilakukan sekali. Tetapi sebaiknya dilakukan minimalnya satu tahun 

sekali. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengevaluasi kepuasan mahasiswa 

prodi Pendidikan Dasar terhadap proses pendidikan. 

B. Tujuan 

Tujuan dilaksanakan evaluasi dan survey kepuasan mahasiswa terhadap 

proses pendidikan adalah untuk melihat sejauh mana kepuasan mahasiswa prodi 

Pendidikan Dasar terhadap proses pendidikan. Hasil yang diperoleh digunakan 

sebagai masukan untuk melaksanakan proses perubahan yang lebih baik secara 

berkala. 

C. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
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5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI). 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang 

penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang 

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang 

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan 

Tinggi. 

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. 

14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan 

Tinggi. 

15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan 

Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan 

penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi. 

16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan 

Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi. 
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18. Statuta UST Yogyakarta (2012). 

19. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019). 

D. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup pada suvey ini adalah Kepuasan Mahasiswa terhadap proses 

pendidikan 

E. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan survey dilaksanakan satu kali dalam satu semester, yaitu pada saat 

sebelum melihat KHS di portal pada Desember 2021. Adapun survey ini 

dilaksanakan secara online pada link yang tersedia di portal dan dapat diisi oleh 

mahasiswa menggunakan handphone, ataupun laptop. Adapun  isi dari angket 

tersebut berisi 8 aspek yaitu: 

1. Aspek Assurance (kepastian), terdiri dari 6 pertanyaan  

2. Aspek Empathy (empati),  terdiri dari 6 pertanyaan. 

3. Aspek reliability, terdiri dari 10 pertanyaan. 

4. Aspek resposiveness (data tanggap), terdiri dari  6 pertanyaan. 

5. Aspek tangibles terdiri dari 6 pertanyaan. 

6. Kolom saran 

F. Metodologi Pengambilan Data 

Metode pengambilan data dilakukan menggunakan Teknik Survey degan 

kuesioner. Total responden sejumlah 41 orang mahasiswa Prodi Pendidikan 

Dasar. Metode analisis yang digunakan untuk pengolahan data kuesioner berupa 

tingkatan penilaian kualitas berdasarkan skala likert dengan skala 4 yaitu: Tidak 

baik  (1), Kurang baik (2), Baik (3), Sangat Baik (4). Instrument angket tersebut 

disusun melalui pengembangan baik penelitian dan validasi. Pembobotan isian 

setiap mahasiswa sebagai berikut. 

Tabel 1. Bobot Nilai kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan 

Skala Tidak baik Kurang baik Baik Sangat Baik 

Bobot 1 2 3 4 

Simbol A1 A2 A3 A4 

 

Jika N jumlah responden maka  didefinisikan 

N1=Jumlah responden yang memilih A1 (TB) 
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N1=Jumlah responden yang memilih A2 (KB) 

N1=Jumlah responden yang memilih A3 (B) 

N1=Jumlah responden yang memilih A4 (SB) 

Dengan n1+n2+n3+n4=N 

Berdasarkan perhitungan tersebut, Nilai Kepuasan (NK) dihitung dengan 

rumus berikut.  

 

Persentase kepuasan mahasiswa dihitung dengan rumus sebagai berikut.  

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan 

cara menentukan rata-rata. Berikut dijelaskan langkah analisis data. Data yang 

telah diperoleh melalui angket layanan akademik oleh mhahasiswa akan diubah 

menjadi nilai kuantitatif. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Aturan Penskoran Angket  

Keterangan Skor 

Tidak Baik 1 

Kurang Baik 2 

Baik 3 

Sangat Baik 4 

       

G. Data Hasil  dan Pembahasan  

Berikut ini adalah hasil survey yang dilakukan pada semester ganjil tahun 

akademik 2021/2022. Hasil analisis data disajikan pada tabel berikut.  

Tabel 3. Hasil Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses  

Pendidikan Aspek Assurance (Kepastian) 

No  Aspek  Rerata Kategori 

1 Permasalahan/keluhan mahasiswa 3,7 Baik 
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ditangani oleh UST melalui dosen PA 

(Pembimbing Akademik) 

2 Permasalahan/keluhan mahasiswa 

ditangani oleh UST melalui dosen 

bimbingan konseling 

3,6 Baik 

3 Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan UST dan 

berlaku untuk semua mahasiswa tanpa 

terkecuali 

3,6 Baik 

4 Setiap pekerjaan/tugas selalu dikoreksi 

dan dikembalikan pada mahasiswa 

3,6 Baik 

5 Staf administrasi/tenaga kependidikan 

santun dan ramah dalam memberikan 

pelayanan 

3,7 Baik 

6 Waktu dipergunakan secara efektif oleh 

dosen dalam proses pengajaran 

3,6 Baik 

Rerata Keseluruhan  3,63 Baik 

 

  Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan aspek Assurance 

(Kepastian) masuk dalam kategori Baik. Selanjutnya, hasil kepuasan 

mahasiswa terhadap proses Pendidikan aspek empati dapat dilihat pada 

tabel berikut ini.  

Tabel 4. Hasil Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses  

Pendidikan Aspek Empati  

No  Aspek  Rerata  Kategori 

1 Besarnya kontribusi biaya (sumbangan 

pengembangan lembaga) atas persetujuan orang 

tua mahasiswa/wali yang ditandai dengan surat 

pernyataan 

3,6 Baik 

2 Dosen bersedia membantu mahasiswa yang 

mengalami kesulitan bidang akademik/mata kuliah 

3,8 Baik 

3 Dosen bersikap sebagai pamong, terbuka, 

kooperatif, konsultatif dan korektif dengan 

mahasiswa 

3,9 Baik 

4 Kepedulian UST dalam memahami kepentingan 

dan kesulitan mahasiswa 

3,8 Baik 

5 UST berusaha memahami minat dan bakat 

mahasiswa dan berusaha untuk 

mengembangkannya melalui UKM 

3,6 Baik 

6 UST memonitor terhadap kemajuan mahasiswa 

melalui dosen Pembimbing Akademik atau dosen 

bimbingan konseling 

3,7 Baik 
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Rerata Keseluruhan  3,73 Baik 

 

 Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan aspek empati 

memperoleh kategori Baik. Selanjutnya, hasil kepuasan mahasiswa 

terhadap proses Pendidikan aspek reliabilty dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 5. Hasil Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses  

Pendidikan Aspek reliability 

No Aspek Rerata Kategori 

1 Bahan ajar suplemen (handout, modul, dll) 

yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

melengkapi materi perkuliahan 

3,5 Baik  

2 Dosen datang tepat waktu 3,8 Baik  

3 Dosen memberikan nilai yang objektif 3,6 Baik 

4 Dosen memiliki kemampuan sesuai dengan 

bidang keahliannya dan bersikap Asah, Asih, 

Asuh. 

3,8 Baik 

5 Dosen menyampaikan RPS, kontrak 

perkuliahan, teknik dan porsi penilaian kepada 

mahasiswa di awal perkuliahan 

3,7 Baik 

6 Kejelasan materi perkuliahan yang diberikan 

dosen 

3,6 Baik 

7 Kemampuan tenaga kependidikan untuk 

melayani administrasi kemahasiswaan 

3,6 Baik 

8 Kualitas layanan tenaga kependidikan untuk  

memenuhi kepentingan mahasiswa 

3,6 Baik 

9 Kualitas pengelola Prodi/Fakultas/Direktorat 

dalam memberikan pelayanan prima kepada 

mahasiswa 

3,6 Baik 

10 Waktu yang disediakan untuk diskusi dan 

tanya jawab 

3,7 Baik 

Rerata total  3,65 Baik  

 

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan aspek reliabilty 

memperoleh kategori Baik. Selanjutnya, hasil kepuasan mahasiswa 

terhadap proses Pendidikan aspek responsiveness (daya tanggap) dapat 

dilihat pada data berikut ini.  
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Tabel 6. Hasil Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses  

Pendidikan Aspek Responsiveness (Daya Tanggap)  

No Aspek  Rerata  Kategori  

1 Pimpinan UST beserta jajarannya 

menyediakan waktu bagi orang tua 

mahasiswa untuk berkonsultasi 

3,6 Baik 

2 UST melalui dosen wali/PA membantu 

mahasiswa apabila menghadapi masalah 

dalam pembelajaran dan penyelesaian 

Tugas Akhir 

3,6 Baik 

3 UST melalui dosen wali/PA menyediakan 

beasiswa bagi mahasiswa yang tidak 

mampu 

3,5 Baik 

4 UST memberikan bantuan asuransi bagi 

mahasiswa yang mendapatkan musibah 

kecelakaan 

3,5 Baik 

5 UST memberikan layanan kesehatan bagi 

mahasiswa 

3,5 Baik 

6 UST menyediakan dosen Bimbingan 

Konseling bagi mahasiswa 

3,5 Baik 

Rerata total  3,53 Baik 

 

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan aspek Responsiveness 

(Daya Tanggap) termasuk dalam kategori Baik. Selanjutnya, hasil 

kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan aspek tangibles dapat 

dilihat pada data berikut ini.  

Tabel 7. Hasil Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses  

Pendidikan Aspek tangibles 

No Aspek  Rerata Kategori  

1 Ketersediaan buku referensi, Journal ilmiah, 

Prosiding di perpustakaan UST yang mudah di 

akses 

3,6 Baik  

2 Ketersediaan fasilitas dan jumlah toilet yang 

bersih dan memadai 

3,7 Baik  

3 Ketersediaan fasilitas dan jumlah toilet yang 

bersih dan memadai 

Fasilitas ibadah yang dapat dipergunakan oleh 

mahasiswa di UST yang lengkap dan memadai 

3,7 Baik  
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4 Laboratorium, bengkel yang relevan dengan 

kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa (Fisika, 

IPA, Teknik, Pertanian, bahasa, komputer dan 

lain-lain) 

3,6 Baik  

5 Ruang kuliah sejuk dan nyaman dilengkapi 

dengan AC 

3,6 Baik 

6 Ruang kuliah tertata dengan bersih, dan rapi 3,6 Baik  

7 Sarana pembelajaran yang tersedia di ruang 

kuliah lengkap dan representatif 

3,6 Baik  

8 UST memiliki perpustakaan yang lengkap dan 

mudah diakses 

3,6 Baik  

Rerata total  3,62 Baik  

 

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan aspek tangibles 

memperoleh kategori baik. Secara keseluruhan, rerata hasil kepuasan 

mahasiswa terhadap proses Pendidikan diseluruh aspek dapat dilihat pada 

tabel berikut.  

Tabel 8. Hasil Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pendidikan  

seluruh Aspek  

No Aspek Rerata Kategori  

1 Assurance (Kepastian) 3,63 Baik 

2 Empathy (Empati)  3,73 Baik 

3 Reliability  3,65 Baik 

4 Responsiveness (Daya Tanggap)  3,53 Baik 

5 Tangibles 3,62 Baik 

Rerata Total  3,63 Baik  

 

Secara jelas, data hasil kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan 

seluruh aspek dapat dilihat pada bagan berikut ini.  
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G. Saran-Saran Mahasiswa 

Komentar dan saran yang diberikan oleh mahasiswa digunakan sebagai acuan 

untuk memperbaiki layanan akademik prodi Pendidikan dasar direktorat 

pascasarjana pendidikan. Komentar dan  saran mahasiswa terhadap layanan 

akademik prodi Pendidikan dasar direktorat pascasarjana pendidikan secara 

umum adalah sebagai berikut: 

1. Kuota internet secara daring agar kuliah berjalan dengan baik 

2. Jadwal untuk mahasiswa S2 dimulai pukul 15.00. 

3. Mohon untuk penilaian agar profesional jangan berdasarkan sesuatu, 

terkadang ada beberapa dosen penilaiannya tidak sesuai apa yang di lakukan 

mahasiswa.  

4. Fasilitas yang diberikan kampus sudah sangat memadai  dan inovasi 

pembelajaran yang diberikan sangat bagus. 

5. Media yang digunakan dalam perkuliahan hendaknya menggunakan media 

yang dapat melibatkan mahasiswa secara aktif, sehingga perkuliahan akan 

lebih bermakna.  

6. Tingkatkan sarana dan prasarana. informasi beasiswa yang perlu 

diinformasikan secara lebih luas 
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7. Memperbanyak kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti seminar 

internasional,seminar Nasional agar semakin bnyak mahasiswa terjun ke 

kancah internasional 

8. Daring kombinasi luring 

9. Sudah sangat baik dalam memfasilitasi kami mahasiswa dalam kegiatan 

kuliah kedepannya lebih baik lagi. terimakasih UST 

10. Lebih ditingkatkan untuk kebersihan. 

11. Sudah sangat bagus, puas dengan pelayanan UST. Mahasiswa dibantu dan 

difasilitasi dalam submit ke jurnal milik UST dengan mudah. 

12. Proses Pendidikan semoga bisa dilaksanakan secara tatap muka meski 

terbatas karena pandemi covid 19 

13. Pertahankan yang sudah sangat baik, tingkatkan yang baik/belum baik 

menjadi sangat baik 

14. Pengadaan seminar atau diklat di luar jam kuliah 

15. Jika perkuliahan dilakukan secara daring maka agar selalu direkam agar 

mahasiswa yang terkendala sinyal internet dapat melihat rekaman tersebut.  

16. Perlu merintis melatih kemampuan mahasiswa untuk menyusun artikel ilmiah 

sejak semester awal, sehingga diperoleh luaran yang baik yang menjadi poin 

penting bagi kualitas prodi Magister Pendas UST. 

17. Tingkatkan akreditasi prodi pendidikan dasar agar bisa menjadi Baik sekali 

18. Agar proses pendidikan yang sudah terlaksana dengan sangat baik ini di 

pertahankan dan ditingkatkan lagi 

19. Sarana dan prasarana yang belum ada , untuk segera disediakan 

20. Dosen yang ada di UST S2 Pendas, sangat baik dalam memberikan materi, 

dan ramah dalam melaksanakan pembelajaran. 

21. Saran kedepan agar lebih baik, maka tetap berkomitmen seperti yang 

diajarkan sekarang ini, tetap terjaga. 

22. Salah satu meningkatkan pendidikan adalah memberikan kemerdekaan 

belajar dan tidak menekan pada satu mata pelajaran agar kreatif inovasi dan 

prestasi agar menjadi generasi pencerahan dan pencerdasa bangsa  y 

23. Membuka Prodi Ilmu Pendidikan (S3) 
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24. Penentuan dosen seharusnya sesuai bidang keahlian mata kuliah yang diampu 

H. Kesimpulan 

Kecenderungan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan 

proses pendidikan prodi Pendidikan Dasar memperoleh rerata 3,63 dengan 

kategori Baik. 

I. Saran dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

1. Prodi Pendidikan Dasar perlu meningkatkan fasilitas dan sumber belajar yang 

dapat diakses secara online. 

2. Prodi Pendidikan Dasar akan berusaha mempercepat proses reakreditasi 

menjadi baik sekali. 
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Lampiran  

Lampiran 1. Surat Edaran Pengisian Kuisioner 
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Lampiran 2. Instrumen Kuesioner dan data mentah dalam bentuk link 

Google Drive file Excel 

 


