
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
KATA PENGANTAR 

 
 

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas ridhoNya 
Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen di UNIPA Surabaya telah dapat diselesaikan. 
Terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan 
kegiatan ini, mulai awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan, sehingga dapat tersusun dalam 
bentuk laporan pada tahun akademik 2016-2017 ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada 
kepada : 

1. Para responden yaitu mahasiswa di lingkungan UNIPA Surabaya yang telah meluangkan 
waktu mengisi instrumen kepuasan mahasiswa terhadap dosen di kampus UNIPA Surabaya. 

2. Bapak Ibu Pimpinan Fakultas, Program Studi di lingkungan UNIPA Surabaya yang telah 
memberikan waktu kepada kami dalam penyebaran instrumen kuesioner ini. 

 
Hasil survey ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat berharap 

masukan yang membangun dari segenap civitas akademika sebagai umpan balik untuk dijadikan 
perbaikan dalam pelaksanaan survey periode yang akan datang. 

 
Surabaya, 5 Agustus 2017. 

LPMAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 



 

 
 

 
DAFTAR ISI 

 

1. Pendahuluan  ............................................................ 1 

2. Maksud dan Tujuan ............................................................. 2 

3. Sasaran ............................................................ 2 

4. Waktu dan Tempat ............................................................ 2 

5. Instrumen ............................................................ 2 

6. Metode Pengumpulan Data ............................................................ 3 

7. Metode Pengolahan Data ............................................................ 3 

8. Hasil Survey ............................................................ 4 

9. Kesimpulan ............................................................ 5 

10. Tindak Lanjut ............................................................ 6 

Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



 

1 
 

LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP DOSEN 

 
1. Pendahuluan   

Pelayanan kepada mahasiswa oleh dosen di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

(UNIPA Surabaya) sampai saat ini berjalan lancar, akan tetapi tentu masih harus selalu dilakukan 

evaluasi terhadap pelayanan tersebut, agar memenuhi kualitas yang  diharapkan oleh pengguna 

jasa yaitu para mahasiswa.  

Evaluasi yang dilaksanakan digunakan untuk pengukuran tingkat keberhasilan layanan 

berupa Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) dan untuk memenuhi kebutuhan data dukung Akreditasi 

Perguruan Tinggi (APT), dan akreditasi Program Studi. Upaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan mahasiswa, antara lain dilaksanakannya Survey Indeks Kepuasan Mahasiswa  terhadap 

kinerja dosen sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh dosen 

kepada mahasiswa di UNIPA Surabaya. Berikut adalah hasil IKM tahun Akademik 2014 – 2015 dan 

tahun akademik 2015-2016: 

    Tabel 1.1. Hasil Perhitungan IKM (tahun Akademik 2014 – 2015 dan 2015-2016) 

Aspek Yang Dinilai 
IKM IKM 

2014-2015 2015-2016 

Ketertiban penyelenggaraan perkuliahan  3,21 3,34 

Penguasaan media dan dan teknologi pembelajaran  3,34 3,38 

Obyektivitas dalam penilaian terhadap mahasiswa  3,41 3,38 

Berpersepsi positif terhadap kemampuan mahasiswa  3,35 3,55 

Penguasaan terhadap materi perkuliahan  3,50 3,39 

Kemampuan memberikan ilustrasi keterkaitan mata kuliah dengan 
kehidupan sehari-hari  3,29 3,38 
dengan kehidupan sehari-hari 

Kemampuan membimbing diskusi  3,41 3,42 

Kemampuan menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku  3,31 3,28 

Kemampuan mengendalikan diri pada situasi pembelajaran  3,36 3,35 

Kemampuan menjelaskan materi perkuliahan 1 3,34 3,60 

Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat mahasiswa.  3,47 3,47 

Rata-rata 3,367 3,418 

 

Apabila dicermati IKM pada tahun akademik 2014 – 2015 dan 2015 - 2016 , nampak 

adanya kenaikan rata-rata IKM. Pada tahun akademik 2014-2015 IKM mendapatkan nilai rata-rata 

3,367, dan tahun akademik 2015-2016 memperoleh 3,418 termasuk dalam katagori sangat baik. 

Aspek yang pertama di tahun akademik 2014-2015 mendapat nilai paling rendah dan tahun 2015 

aspek kemampuan menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku mendapat nilai rata-rata paling 

rendah, dan untuk aspek pengusaan terhadap materi perkuliahan mendapat nilai rata-rata tertinggi, 

dan pada tahun 2015-2016 aspek kemampuan mejelaskan materi perkuliahyan mendapat nilai 

paling tinggi, yaitu 3,60. Ini menunjukkan bahwa di tahun akademik 2014-2015 walaupun ketertiban 

penyelenggaraan perkuliahan mendapat nilai rata-rata paling rendah, bapak ibu dosen mempunyai 

kelebihan dalam penguasaan materi perkuliahan. Pada tahun akademik 2015-2016, aspek 

kemampuan menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku mendapat nilai paling rendah dan 

aspek kemampuan menjelaskan materi perkuliahan mendapat rata-rata nilai paling tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa bapak ibu dosen mempunyai kelebihan dalam hal menjelaskan materi 
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perkuliahan. Semua yang sudah diperoleh harus disikapi  dan ditindaklanjuti dengan bijaksana, 

untuk menjaga kualitas dalam proses pembelajaran.  

 

2. Maksud dan Tujuan   

Survey Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) dilaksanakan secara berkala dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan dosen kepada mahasiswa di UNIPA 

Surabaya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan pada mahasiswa selanjutnya.   

 
3. Sasaran   

Sasaran survey  IKM terhadap kinerja dosen adalah mahasiswa aktif di lingkungan UNIPA 

Surabaya dengan melibatkan sebanyak 737 atau 10% dari jumlah total mahasiswa pada tahun 

akademik 2015 - 2016 sebanyak 7369   

 

4. Waktu danTempat   

1. Waktu, Survey IKM dilaksanakan  antara tanggal  5 – 10 Juni 2017   

2. Tempat, Survey IKM dilaksanakan di semua prodi di lingkunan UNIPA Surabaya..   

 

5. Instrumen  

Instrumen yang digunakan untuk survey kepuasan mahasiswa terhadap sistem pengelolaan 

dosen, adalah kuesioner  yang disusun berdasarkan skala Likert, dengan alternatif empat jawaban 

sebagai berikut:.   

Tabel 5.1. Pedoman Penskoran 

No. Kriteria Jawaban Skor 

1. Kurang puas 1 

2. Cukup puas 2 

3. Puas 3 

4. Sangat puas 4 

 
Aspek yang diukur dalam hal ini adalah: 

1. Kompetensi Pedagogik : 

a. Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan 

b. Kemampuan memberikan penjelasan materi kuliah 

c. Obyektivitas dalam penilaian terhadap mahasiswa 

2. Kompetensi Kepribadian: 

a. Kemampuan menjawab pertanyaan mahasiswa 

b. Kemampuan memberikan ilustrasi keterkaitan mata kuliah dengan kehodupan sehari-hari 

c. Kemampuan mengendalikan diri pada situasi pembelajaran 

d. Berpresepai positif terhadap kemampuan mahasiswa 

3. Kompetensi Profesional: 

a. Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan konteks kehidupan 

sehari-hari 

b. Penguasaan materi perkuliahan 

c. Keluasan wawasan materi pembelajaran 
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Semua butir pertanyaan disusun dengan kalimat yang tidak mengandung arti ganda dan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik, agar responden mudah memilih jawaban. Selain hal 

tersebut, butir pertanyaan telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas dalam sampel kecil, 

sehingga didapat butir pertanyaan yang valid dan reliabel dan mudah digunakan.   

 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:  
 
Tabel 5.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

No. Atribut R 

(1) (2) (3) 

1. Ketertiban penyelenggaraan perkuliahan  0,559 

2. Penguasaan media dan dan teknologi pembelajaran  0,636 

3. Obyektivitas dalam penilaian terhadap mahasiswa  0,721 

4. Berpersepsi positif terhadap kemampuan mahasiswa  0,545 

5. Penguasaan terhadap materi perkuliahan  0,481 

6. Kemampuan memberikan ilustrasi keterkaitan mata kuliah dengan 

kehidupan sehari-hari  

0,744 

7. Kemampuan membimbing diskusi  0,403 

8. Kemampuan mengendalikan diri pada situasi pembelajaran 0,621 

9. Kemampuan mengendalikan diri pada situasi pembelajaran 0,615 

10. Kemampuan menjelaskan materi perkuliahan 0,583 

11. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat mahasiswa 0,611 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai r seperti nampak pada Tabel 5.2 dan r tabel = 0,367, maka 

dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid. Nilai alpha dari uji reliabilitas 0,881 lebih besar 

dari 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel. Angket diberikan kepada 737 mahasiswa 

(sampel). Angket yang telah disebarkan, kembali 695 dari 737 atau 94,3%., dengan tingkat kesalahan 

pengisian 5%. 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan memberikan kuesioner kepada responden. 

Responden mengisi kuesioner dan hasil kuesioner diolah. Responden disini adalah mahasiswa aktif 

angkatan 2014-2016 UNIPA Surabaya. 

 

7. Metode Pengolahan Data  

Nilai Indeks Kepuasan Mahasiswa dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” 

masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan terhadap 11 item 

pertanyaan, setiap item pertanyaan memiliki penimbang yang sama, dengan rumus : 

 

091,0
11

1


UnsurJumlah

BobotJumlah
TertimbangNilaiBobot  
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Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur 

pelayanan. Metode pengolahan data Nilai kepuasan mahasiswa dihitung dengan menggunakan 

“nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Indeks kepuasaan mahasiswa terhadap 

Kinerja Dosen diadopsi atau dimodifikasi dari instrumen sertifikasi dosen (SERDOS) Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi yang terdiri dari empat Aspek penilaian yaitu: (1) Kompetensi 

Pedagogik; (2) Kompetensi Profesional; (3) Kompetensi Kepribadian; dan (4) Kompetensi Sosial. 

Selanjutnya instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap Pelayanan tenaga 

kependidikan diadopsi dari instrumen SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan layanan.   

 

Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) atas pelayanan digunakan 

pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: 

 

PenimbangNilaiX
TerisiyangUnsurTotal

UnsurPerPersepsiNilaiTotal
IKM   

 
Untuk memudahkan interpretasi penilaian IKM  yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian 

tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:   

 
IKM X 25 

 

      Tabel 7.1.  Interval IKM 

No. Interval IKM Interval  Mutu Tingkat Kepuasan 

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak puas 

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang puas 

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Puas  

4 3,26 – 4,00 81,26 -  100 A Sangat Puas 

 
Hasil akhir penyusunan Indeks Kepuasan ini, dapat diketahui jumlah nilai dari setiap item 

pertanyaan, sehingga dapat diketahui bagian dari item mana yang perlu dievaluasi. 

 

8. Hasil Survey 

Dari hasil Survey Indeks Kepuasan Mahasiswa yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 – 8 

Juni 2016 didapatkan hasil sebagai berikut:  
 

    Tabel 8.1. Rata-Rata Hasil Perhitungan, Konversi IKM, Mutu dan Kinerja Dosen 

Unit IKM 
Interval 

Konversi 
Mutu 

Pelayanan 
Kriteria 

Ketertiban penyelenggaraan perkuliahan  3,35 80,5 A Sangat Baik 

Penguasaan media dan dan teknologi pembelajaran  3,39 83,5 A Sangat Baik 

Obyektivitas dalam penilaian terhadap mahasiswa  3,44 85,25 A Sangat Baik 

Berpersepsi positif terhadap kemampuan mahasiswa  3,39 83,75 A Sangat Baik 

Penguasaan terhadap materi perkuliahan  3,55 87,50 A Sangat Baik 

Kemampuan memberikan ilustrasi keterkaitan mata kuliah 

dengan kehidupan sehari-hari  
3,36 82,5 A Sangat Baik 
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Unit IKM 
Interval 

Konversi 
Mutu 

Pelayanan 
Kriteria 

Kemampuan membimbing diskusi  3,45 85,25 A Sanat Baik 

Kemampuan menjadi contoh dalam bersikap dan 

berperilaku  
3,36 82,75 A Sangat Baik 

Kemampuan mengendalikan diri pada situasi pembelajaran  3,39 84 A Sangat Baik 

Kemampuan menjelaskan materi perkuliahan 1 3,39 83,5 A Sangat Baik 

Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat 

mahasiswa.  
3,52 86,75 A Sangat Baik 

 

Dari Tabel 8.1. diperoleh: 

Nilai Indeks Kepuasan = 3,421 

Nilai IKM setelah dikonversi = 3,421 x 25 = 85,52 

Mutu Pelayanan = A 

Kinerja Pelayanan = Sangat Baik 

 

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Kepuasan Mahasiswa, dari 11 aspek yang diteliti 

semuanya dalam kriteria sangat baik, yang artinya dari 11 aspek yang diukur sebenarnya telah 

memiliki nilai yang sangat baik, tetapi tetap harus dilakukan kajian mendetail untuk melihat unsur 

pelayanan mana yang memerlukan peningkatan performansi agar nilai mutu meningkat. Setelah 

semua data terkumpul, dilakukan penghitungan nilai Indeks Kepuasan Mahasiswa untuk setiap aspek. 

Seperti telah dijelaskan Indeks Kepuasan Mahasiswa yang diperoleh adalah 3,421. Berikut adalah hasil 

perkembangan nilai IKM mahasiswa dari tiga kali pengukuran: 
 

Tabel 8.2. Hasil Pengukuran Nilai IKM Mahasiswa terhadap Kinerja Dosen 

No. IKM 
2014 2015 2016 

IKM IKM IKM 

1. Kinerja Dosen 3,367 3,418 3,421 

 

9. Kesimpulan  

1. Berdasarkan pengolahan dan analisis terhadap hasil survei diperoleh Indeks Kepuasan Mahasiswa 

sebesar 3,421, dan nilai mutu sangat baik. 

2.  Hasil IKM selama 3 tahun ber turut-turut naik, seperti nampak pada Grafik berikut: 

 

 
 

Grafik 9.1. Kinerja Dosen 
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10. Tindak Lanjut: 

Walaupun kinerja pembelajaran dosen secara keseluruhan telah mencapai kriteria sangat 

baik, universitas tetap memotivasi para dosen untuk selalu meningkatkan diri, tidak boleh merasa 

puas yang berkepanjangan terhadap apa yang sudah diperoleh. Hal ini terbukti, bahwa pada tahun 

2016, UNIPA Surabaya menerima hibah Revitalisasi Kurikulum dan hibah buku ajar. Penerbitan 

buku ajar oleh dosen yang telah terangkum dalam katalog setiap empat bulan sekali.  

 

Pustaka 

Arikunto, S. (2009). Manajemen Penelitian Jakarta: Rineka Cipta. 

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta: Rineka Cipta. 

 

B. Perundang-Undangan  

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  

Kepmenpan No 25 Tahun 2004  tentang pedoman umum penyusunan Indeks kepuasan masyarakat 

dan unit pelayanan instansi pemerintah 

Kepmenpan No 63 Tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan umum 

Undang-Undang No .23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 

 

 
 
 


