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Dengan mengucap puji syukur kepada Allah, SWT. Laporan pengukuran kepuasan 

mahasiswa terhadap layanan program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Al 

Washliyah telah dapat diselesaikan dengan baik.  

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 kepuasan untuk periode 2018/ 2019 

ini.  

Pelaksanaan dan penyajian hasil pengukuran ini dimungkinkan masih ada 

kekurangan, oleh karenanya kami sangat berharap banyak masukan dari segenap civitas 

akademika sebagai umpan balik untuk dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan pengukuran 

dan evaluasi periode yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem mutu yang telah dijalankan di 

lingkungan Universitas Al Washliyah   adalah bagian dari proses untuk menjaga 

keberlangsungan berjalannya sistem mutu dengan standar yang sudah ditetapkan. 

Pengukuran tingkat kepuasan Mahasiswa di lingkungan Universitas Al Washliyah menjadi 

bagian proses evaluasi pelaksanaan sistem mutu tersebut yang pelaksanaanya ditetapkan 

dalam  SK Rektor Nomor: 722/BIRO/UNIVA-LB/X/2018. 

1.2 Tujuan Evaluasi Pengukuran  

Pengukuran sistem mutu yang telah dilaksanakan terhadap kepuasan Mahasiswa 

bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan sistem mutu di Universitas Al 

Washliyah dan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap layanan yang telah ada sehingga 

dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil evaluasi 

yang diperoleh akan digunakan sebagai umpan balik bagi pimpinan Universitas Al Washliyah 

dalam hal peningkatan manajemen dan juga untuk menyusun rencana program kerja 

pengembangan sesuai arah kebijakan dalam renstra dan renop Universitas Al Washliyah.  

1.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi  

Pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan yang telah diterima oleh Mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Inggris, yang ada di lingkungan Universitas Al Washliyah dilakukan pada 

20 juni 2019. 

1.4 Responden  

Pada periode pengukuran kepuasan tahun akademik 2018-2019 ini, ingin diketahui 

bagaimana tingkat kepuasan Mahasiswa terhadap layanan manajemen meliputi layanan 

informasi, layanan administrasi, layanan sarana prasarana, layanan penyelenggaraan suasana 

akademik kondusif,  Oleh sebab itu responden kepuasan ini adalah mahasiswa Pendidikan 

Bahasa Inggris yang ada di Universitas Al Washliyah. Total instrumen kuesioner yang 

disebar adalah 4 butir. 

1.5 Aspek Komponen yang Diukur  



Aspek tingkat kepuasan yang diukur untuk Mahasiswa adalah sama aspek 

manajemen. Kemudian ada 4 butir yang menjadi evaluasi pengukuran yaitu layanan 

manajemen meliputi layanan informasi, layanan administrasi, layanan sarana prasarana, 

layanan penyelenggaraan suasana akademik kondusif  

1.6 Instrumen Pengukuran dan Penilaian  

Instrumen pengukuran tingkat Mahasiswa adalah Kuesioner Pengukuran Tingkat 

Kepuasan dengan jumlah instrument 4 butir, yang merupakan penjabaran dari aspek layanan 

manajemen. Nilai pernyataan dalam instrumen kuesioner ini terdiri atas pernyataan kepuasan 

dalam skala 1-4. Nilai skala kepuasan 1, adalah nilai terendah dari rentang nilai kepuasan 

yang ada, artinya responden merasa kurang  puas dalam pelayanan yang diberikan oleh 

Pendiidkan Bahasa Inggris Universitas Al washliyah Labuhanbatu, ini berarti indikator 

kepuasan yang diukur tidak sesuai dengan harapan sehingga tingkat kepuasan responden ada 

pada level terendah. Sedangkan nilai tertinggi adalah 4, artinya responden merasa sangat 

baik/puas dengan aspek-aspek pelayanan yang diberikan oleh Prodi Pendidikan Bahasa 

Inggris selama ini. Rerata Skor Jawaban Klasifikasi kepuasan >3,3 s/d 4,0 Sangat baik (SB) 

>2,4 s/d 3,2 baik (B) >1,7 s/d 2,3 biasa (B) >1,0 s/d 1,6 kurang (K) 

 1.7 Metode dan Analisis Data 

 Hasil pengukuran tingkat kepuasan Mahasiswa terhadap pelayanan Universitas Al 

washliyah Labuhanbatu berupa indeks kepuasan (skala 1- 4). Indeks kepuasan tersebut 

selanjutnya akan analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya melakukan 

penyusunan tabel klasifikasi untuk menentukan nilai rata-rata kepuasan tiap aspek yang 

didapatkan, sehingga dapat disimpulkan tingkat skala kepuasan Mahasiswaterhadap aspek 

yang dinilai. Tabel klasifikasi sikap responden terhadap aspek yang dinilai dapat disusun dari 

jumlah skor jawaban responden, yaitu dicari skor tertinggi, skor terendah, jumlah kelas, dan 

jarak interval.  

 

Skor tertinggi (ideal) = 4(Sangat baik/Puas) 

Skor terendah   = 1 (kurang) 

Jumlah kelas  = 4 ( kurang, sampai sangat baik/puas) 

 

(Jarak interval  = (Skor tertinggi - Skor terendah) 

jumlah kelas interval  



= (4-1)/4  

= 0,75.  

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disusun tabel klasifikasi skala kepuasan 

Mahasiswa dari tiap-tiap aspek yang dinilai.  

Tabel 1. Klasifikasi Skala Kepuasan 7 

Rerata Skor Klasifikasi Kepuasan 

>3,3 s/d 4,0 Sangat baik (SB) 

>2,4 s/d 3,2 Baik (B) 

>1,7 s/d 2,3 biasa (B) 

>1,0 s/d 1,6 Kurang (K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 



HASIL PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN 

2.1 Pengukuran Statistik dan Sebaran Data tingkat Kepuasan  

Berdasarkan hasil pengelolaan data, dapat disimpulkan bahwa standar Mahasiswa 

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris mencakup aspek layanan manajemen, kepuasan yang 

menjadi evaluasi pengukuran yaitu layanan informasi, layanan administrasi, layanan sarana 

prasarana dan layanan penyelenggaraan suasana akademik kondusif, yang disajikan dalam 

bentuk diagram 

1. Layanan Informasi  

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa: 

 

Berdasarkan data di atas mahasiswa memiliki penilaian sangat baik 18%, baik 56%, 

dan biasa 26%. 

2. Layanan administrasi  
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Berdasarkan data di atas mahasiswa memiliki penilaian sangat baik 18%, baik 66%, 

dan biasa 7%. 

3. Layanan Sarana Prasarana 

 

Berdasarkan data di atas mahasiswa memiliki penilaian sangat baik 15%, baik 63%, 

dan biasa 22%. 

4. Layanan Penyelenggaraan Suasana Akademik Kondusif 

 

Berdasarkan data di atas mahasiswa memiliki penilaian sangat baik 17%, baik 65%, 

dan biasa 18%. 
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BAB III 

KESIMPULAN  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengelolaan data dapat disimpulkan bahwa standar kepuasan 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris seperti terhadapa layanan manajemen yang 

meliputi layanan informasi, layanan administrasi, layanan sarana prasarana dan layanan 

penyelenggaraan suasana akademik kondusif adalah baik, dengan rata- rata 63 % sudah 

merasa baik dari semua layanan yang di sediakan oleh Pendidikan Bahasa Inggris. 

Rencana pengembangan untuk indikator yang tidak tercapai adalah dengan 

mendorong dan memotivasi pihak terkait untuk mencapai target. Sedangkan rencana 

pengembangan untuk standar yang sudah tercapai akan terus dipertahankan dan juga akan 

menambah target pencapaian. 



 

 

FORM 

KUESIONER SURVEY KEPUASAN MAHASISWA  

 

Inisial   :  

Program Studi  : 

PetunjukPengisian; 

1. Isilah angket ini dengan memberi tanda centang di kolom pada jawaban yang disediakan. 
2. Angket ini menunjukkan tanggapan kepuasan Bapak/Ibu. 
3. Jawaban yang diberikan dijamin kerahasiaannya, dant idak berpengaruh terhadap kinerja 

 
Bapak/Ibu. Oleh karena itu, dimohon kesediaanya memberikan penilaian secara sungguh- 

sungguh untuk perbaikan mutu Program studi Pendidikan bahasa Inggris 

1. = kurang  

2. = biasa 

3. = baik 

4. = sangat baik  

No Indikator Skor 

A Layanan Manajemen 1 2 3 4 

1 Mendapatkan informasi tentang layanan informasi, 

layanan administrasi, layanan sarana prasarana dan 

layanan penyelenggaraan suasana akademik kondusif 

    

2 Mendapatkan informasi tentang layanan administrasi     

3 Mendapatkan informasi tentang layanan sarana 

prasarana 

    

4 Mendapatkan informasi tentang layanan 

penyelenggaraan suasana akademik kondusif 

    

 


