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Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, pengukuran kepuasan mahasiswa atas 

sistem dan layanan akademik dan non akademik dari dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan 

ma’had di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini telah dapat diselesaikan 

dan dilaporkan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

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

pengolahan sampai akhir pelaporan kegiatan ini, sehingga dapat tersusun dalam bentuk laporan 

kepuasan mahasiswa untuk periode 2017/2018 ini. 

Ucapan terima kasih ini kami apresiasikan setinggi-tingginya kepada : 1. Rektor Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, 3. Ketua 

Lembaga Penjaminan Mutu, 4. Kepala Pusat Audit Mutu Internal, 5. Para Ketua Jurusan, 6. Staf 

Lembaga Penjaminan Mutu, 7. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, dan semua pihak di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

yang telah berkenan menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk membantu dan mengisi 

instrument kepuasan mahasiswa ini. 

Pelaksanaan dan penyajian hasil pengukuran ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan, 

oleh karenanya kami sangat berharap masukan dari segenap civitas akademika sebagai umpan balik 

untuk dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi periode yang akan datang. 

 
Malang, Juli 2019 

 

 

 Unit Penjaminan Mutu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional. Sebagai salah 

satu bagian dari sistem, perguruan tinggi juga tak lepas dari perubahan-perubahan lingkungan 

disekitarnya. Perubahan inin membuat persaingan antar perguruan tinggi menjadi semakin 

kompetitif. Terdapat beberapa hal yang membuat perubahan pada lingkungan perguruan tinggi tidak 

bisa dielakkan. Pertama, keadaan pasar tenaga kerja yang selalu dinamis mengikuti perkembangan 

zaman. Sebagai institusi yang menyediakan suplai tenaga kerja, perguruan tinggi dituntut untuk 

selalu mengikuti perubahan dari waktu ke waktu. Jika perguruan tinggi dapat mengikuti perubahan 

zaman, maka lulusannya akan dapat terserap sempurna di pasar tenaga kerja. Hal ini tentu saja dapat 

meningkatkan reputasi perguruan tinggi tersebut. Kedua, berkembangnya sistem informasi di 

masyarakat yang semakin bebas. Bebasnya informasi ini membuat masyarakat semakin melek akan 

pengetahuan. Jika perguruan tinggi tidak dapat menangkap situasi ini, bukan tidak mungkin lambat 

laun reputasi perguruan tinggi tersebut akan tertinggal. Untuk mengatasi perubahan yang terjadi 

maka perguruan tinggi memerlukan sebuah sistem yang dinamakan sistem penjaminan mutu 

perguruan tinggi. 

Secara umum pendidikan tinggi dikatakan bermutu apabila Pendidikan Tinggi yang mampu 

menghasilkan lulsan yang secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu 

Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, 

perguruan tinggi perlu menetapkan sistem penjaminan mutu untuk memastikan agar semuanya 

berjalan sesuai dengan rencana. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 Pasal 6 yang menyebutkan salah satu prinsip 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu “pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui 

peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi”. 

Layanan adalah sebuah proses pemberian jasa (service delivery) dari pemberi layanan kepada 

pelanggan (customer). Kualitas layanan tidak bisa dinilai dari perspektif produsen tetapi harus 

beranjak dari perspektif customer yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan 

cerminan dari layanan yang bermutu. Menurut Kotler (2000), kepuasan dari sisi konsumen 

dipandang baik apabila memenuhi apa yang mereka harapkan, sebaliknya pelayanan akan 

dipersepsikan buruk apabila tidak memenuhi apa yang mereka harapkan. Penjelasan tersebut 

mengandung makna bahwa mahasiswa dalam hal ini sebagai pelanggan di perguruan tinggi akan 
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mamadang mutu layanan sebagai perbandingan antara persepsi mereka tentang apa yang mereka 

terima dengan apa yang mereka harapkan. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan 

Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk 

mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, dibentuklah Panitia 

Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang 

bertugas untuk mendirikan Fakultas Syari’ah yang berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah 

yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 

1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan 

Menteri Agama No. 66/1964. 

Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas ini memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) 

Program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (2) Fakultas Syari’ah, menyelenggarakan Jurusan al-

Ahwal al-Syakhshiyyah dan Hukum Bisnis Syari’ah (3) Fakultas Humaniora, menyelenggarakan 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab (4) Fakultas Ekonomi, menyelenggarakan Jurusan Manajemen, Akuntansi, Diploma III 

Perbankan Syariah, dan S-1 Perbankan Syariah (5) Fakultas Psikologi, dan (6) Fakultas Sains dan 

Teknologi, menyelenggarakan Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, 

Teknik Arsitektur dan Farmasi. Adapun Program Pascasarjana mengembangkan 6 (enam) program 

studi magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister 

Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Magister Agama Islam, (4) Program Magister Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (5) Program Magister Pendidikan Agama Islam, dan (6) 

Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah. Sedangkan untuk program doktor dikembangkan 2 

(dua) program yaitu (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan (2) Program Doktor 

Pendidikan Bahasa Arab. 

Sebagai salah satu bagian dari UIN Malang, Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki Visi 

yakni Menjadi Fakultas Ekonomi yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalam 

spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, serta menjadi pusat 

pengembangan ekonomi yang bercirikan islam dan menjadi penggerak kemajuan masyarakat. Selain 

itu, misi dari Fakultas Ekonomi UIN Malang dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis integrasi sains dan Islam. 

2. Menghasilkan lulusan di bidang ekonomi yang memiliki kemantapan akidah, kedalaman 

spiritual dan keluhuran akhlak melalui pembelajaran di Ma’had (pondok pesantren) dan 

perkuliahan PKPBA serta perkuliahan matakuliah dasar keislaman. 

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki keluasan ilmu dan kematangan profesional di bidang 

ekonomi serta jiwa entrepreneur yang berwawasan regional, nasional dan global yang 

dilandasi oleh spirit ajaran dan nilai-nilai Islam. 

4. Menghasilkan lulusan di bidang ekonomi yang menguasai keterampilan berbahasa (Arab & 

Inggris) dan penguasaan serta pemanfaatan teknologi informasi, 

5. Menghasilkan lulusan yang siap menjadi kader ulama yang mampu memimpin dan 

menggerakkan kehidupan dengan nilai-nilai Islam di masyarakat, 

6. Mencetak mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi melalui 

pengkajian dan penelitian ilmiah 

7. Mengembangkan jiwa ekonom ulul albab bagi civitas akademika melalui zikir, fikir, dan 

ikhtiar. 

Sebagai sebuah institusi yang  responsif terhadap perubahan global, Fakultas Ekonomi UIN 

Malang selalu berupaya ntuk menjaga mutu dari proses layanan. Pada penelusuran kali ini kami 

berupaya untuk menelusuri kinerja layanan dari FE UIN Malang melalui tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap layanan FE UIN Malang. Adapun kinerja yang akan dievaluasi yakni layanan 

akademik dan layanan dosen Fakultas Ekonomi UIN Malang. Penelusuran ini diwujudkan dalam 

bentuk indeks kepuasan masyarakat sesuai peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara yang 

selanjutnya akan disingkat menjadi IKM. 
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BAB II 

METPEN 

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan mahasiswa, dalam penelitian ini digunakan 

metode yang lebih familiar digunakan di Indonesia bahkan telah dilegalisasikan oleh Pemerintah 

dalam bentuk Peraturan Menteri yang disebut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan alat ukur 

IKM ini akan digunakan pada penelitian ini yang pada gilirannya akan digunakan istilah Indeks 

Kepuasan Mahasiswa. Sedangkan untuk mengumpulkan data digunakan metode instrumen. 

Dari hasil instrumen ini, diharapkan bisa mengidentifikasi kinerja layanan akademik dan 

non akademik dari pegawai dan dosen dalam proses pendidikan, pembelajaran atau perkuliahan di 

dalam dan di luar kelas, sekaligus sarana penunjang akademik serta layanan ma’had di Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

A. Subjek dan Objek Pengukuran 

 
Subjek atau responden dalam penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi mahasiswa Universitas 

Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Penentuan responden dalam penelitian ini 

dengan menggunakan metode penyebaran instrument secara menyeluruh, yang dilakukan secara 

offline, kepada sebagian mahasiswa aktif di setiap Jurusan Fakultas Ekonomi UIN Malang. 

Sedangakn untuk penilaian Dekanat dilakukan oleh seluruh dosen dan pegawai FE UIN Malang. 

Adapun responden pada penelusuran kali ini sebesar 1861 responden. Responden pada 

penelusuran kali ini tersebar pada 3 jurusan yakni jurusan Manajemen, Akuntansi dan Perbankan 

Syariah. Penuelusuran ini dilakukan pada 22 April 2019 hingga 4 Mei 2019. 

Objek pengukuran penelitian ini yaitu seluruh layanan akademik, layanan dosen dan 

pelayanan dekanat di Fakultas Ekonomi UIN Malng di setiap Jurusan dan Fakultas di lingkungan 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, termasuk di dalamnya pegawai dan dosen 

(tetap dan non tetap). 

B. Alat Ukur (Instrumen) 

Alat ukur atau instrumen yang dipakai pada penelitian ini adalah alat ukur yang lebih spesifik 

berdasarkan prinsip atau aspek penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non 

akademik, yang terbagi dalam dua aspek: 

1. Aspek Sistem Layanan Akademik 

2. Aspek Layanan Dosen  

3. Aspek Penilaian Dekanat 
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Masing-masing aspek diukur dengan sejumlah item yang alternatif jawabannya secara berjenjang 

dengan lima skala sebagai berikut: 

a. nilai 1 jika dinilai sangat tidak baik  

b. nilai 2 jika dinilai tidak baik  

c. nilai 3 jika dinilai sedang dan 

d. nilai 4 jika dinilai baik dan 

e. nilai 5 jika dinilai sangat baik. 

 

Adapun bentuk dari kuesioner tersebut dapat diwujudkan seperti pada tabel berikut: 

1. Layanan Akademik 

No Uraian Kinerja Layanan Akademik 

Kemudahan akses informasi (X1) 

1 Alur layanan pendaftaran Heregirstrasi mahasiswa baru 

mudah dipahami 

2 Mahasiswa mudah mendapatkan informasi yang jelas tentang 

beasiswa. 

3 Mahasiswa mendapatkan pengetahuan SOP layanan 

akademik 

4 Bagian akademik memberikan informasi yang jelas mengenai 

jadwal ujian. 

Kecakapan layanan akademik (X2) 

5 Sikap pegawai administrasi akademik ramah, cepat, tanggap 

dalam merepon keluhan 

6 Fasilitas pendampingan di Laboratorium mendukung 

kebutuhan akademis mahasiswa. 

7 Bagian akademik menangani KRS yang bermasalah dengan 

baik. 

8 Mahasiswa mendapatkan layanan dokumen (misal surat 

keterangan masih kuliah, transkrip, dll.) dengan mudah. 

Ketepatan waktu (X3) 

9 UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

10 Pengumuman hasil ujian dapat diketahui tepat waktu. 

 

2. Layanan Dosen 

No Uraian Kinerja Dosen 

KESIAPAN MENGAJAR (KM) (X1) 
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No Uraian Kinerja Dosen 

1 Dosen menyediakan silabus mata kuliah (X1.1) 

2 Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif/ membuat mahasiswa termotivasi 

dan memperlihatkan sikap menghormati mahasiswa (X1.2) 

3 Dosen terampil menggunakan sarana teknologi modern dalam memberi kuliah 

(X1.3) 

MATERI PENGAJARAN (MP) (X2) 

4 Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai isi silabus mata kuliah (X2.1) 

5 Materi matakuliah selalu diperbaharui dengan contoh atau perkembangan terakhir 

(X2.2) 

6 Dosen memiliki penguasaan materi kuliah (X2.3) 

DISIPLIN MENGAJAR (DM) (X3) 

7 Dosen memasuki kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (X3.1) 

8 Dosen tidak pernah meniadakan kuliah (X3.2) 

9 Dosen meninggalkan kelas tepat waktu (X3.3) 

EVALUASI MENGAJAR (EM) (X4) 

10 Dosen selalu memberi penjelasan tentang cara menilai (X4.1) 

11 Materi tugas, tes, dan ujian sesuai dengan materi matakuliah dan selaras dengan isi 

silabus (X4.2) 

KEPRIBADIAN DOSEN (KD) (X5) 

12 Kesediaan mengadakan waktu untuk diskusi materi pembelajaran dengan 

mahasiswa di luar jam pelajaran di dalam lingkungan kampus. (X5.1) 

13 Dosen memberi pendidikan tentang motivasi, nilai (values), moral, dan etika selain 

tentang materi matakuliah (X5.2) 

 

 

 

 

 

3. Kinerja Pimpinan Dekanat 

No Item 

1 Bersifat  jujur dan terbuka 

2 Bersikap hangat dan membina rasa saling percaya 

3 Memimpin dengan keteladanan / perilaku 

4 Membina hubungan baik antara bawahan dan relas 

5 Memberikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam 

berorganisasi 

6 Tetap tenang dan member solusi meskipun dalam situasi kritis atau 

tidak menyenangkan 

7 Mampu menyelesaikan tugas yang menurut saudara hal tersebut sulit 

dan tidak menyenangkan 

8 Bersikap respek, mendengarkan keluhan, sharing informasi dan 

mengakui kelebihan orang lain 

9 Memanfaatkan SDM dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan 

efek/hasil yang sangat baik 

10 Berespon secara cepat dan tepat untuk mengatasi masalah dan 

kesempatan yang tidak diduga (unpredictable) 
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11 Mengelola perencanaan secara tepat waktu dan tepat anggaran 

(budget) 

12 Mampu mengambil keputusan dengan cara dan pada waktu yang 

tepat 

13 Mampu bersikap tegas untuk menentukan keputusan yang kompleks 

atau membingungkan 

14 Terbuka terhadap suatu perubahan 

15 Mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan situasi dengan cepat 

16 Pada saat situasi sulit atau tidak menyenangkan, mampu memotivasi 

bawahan agar tetap beraktivitas 

17 Mendorong bawahan agar mampu bekerjasama dan merasa nyaman 

untuk mencapai tujuan 

18 Selalu berpikir kedepan dan menggambarkan rencana besar 

(visioner) 

19 Memiliki rencana jangka panjang 

20 Mampu menggambarkan tantangan dan peluang serta hal-hal besar 

lainnya 

 

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang, sebagai tempat peneliti mendapatkan data hasil pengisian instrumen oleh 

mahasiswa secara offline, dan kantor Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas untuk mengolah dan 

menganalisa data. 
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BAB III 

HASIL PENELUSURAN 

Pada dasarnya, Fakultas Ekonomi selalu berupaya meningkatkan pelayanan akademik. Hal ini 

dilakukan sesuai dengan semangat pimpinan yang senantiasa memberikan pelayanan dengan dasar 

peningkatan yang berkelanjutan (continuous improvement). Dengan prinsip yang sedemikian, hal ini 

dapat diartikan bahwa pimpinan Fakultas Ekonomi senantiasa berorientasi pada kepuasan pengguna 

(mahasiswa). Berdasarkan hal itu pula Tim Penjaminan Mutu melakukan evaluasi pada tingkat 

pelayanan di Fakultas Ekonomi. Berdasarkan hasil penelusuran, hasil evaluasi pelayanan akademik 

Fakultas Ekonomi dapat dijelaskan pada gambar berikut ini. 

 
Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistic, evaluasi kinerja pelayanan akademik berdasarkan 

indikator mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3.45. Jika merujuk kepada interval penilaian, maka 

evaluasi kinerja pelayanan akademik Fakultas Ekonomi UIN Malang termasuk dalam kategori cukup. 

Secara terperinci, terdapat 6 item indicator yang berada di atas garis rata-rata dan 4 item yang berada di 

bawah garis rata-rata. Nilai tertinggi berada pada nomer item 9 dengan nilai sebesar 3.80. sedangkan 

nilai terendah berada pada item nomer 2 dengan nilai sebesar 3.10. Adapun rinciannya dapat dijelaskan 

pada table di bawah ini: 

 

Nomer 

item 
Item  Nilai  

9 UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal 3,80 

4 
Bagian akademik memberikan informasi yang jelas mengenai jadwal 
ujian. 3,61 

10 Pengumuman hasil ujian dapat diketahui tepat waktu. 3,56 

1 
Alur layanan pendaftaran Heregirstrasi mahasiswa baru mudah 
dipahami 3,55 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,55

3,10
3,33

3,61
3,23 3,31

3,55 3,50
3,80

3,56

Rata-rata: 3.45 
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Nomer 

item 
Item  Nilai  

7 
Mahasiswa mendapatkan layanan dokumen (misal surat keterangan 
masih kuliah, transkrip, dll.) dengan mudah. 3,55 

8 Bagian akademik menangani KRS yang bermasalah dengan baik. 3,50 

  
 

 

Sedangkan empat item berikutnya memiliki nilai rata-rata dibawah dengan rentang angka 3.33 

hingga 3.10. Meskipun berada di bawah garis rata-rata, Hasil ini masih menunjukkan kriteria yang 

cukup. Adapun rincian rentang data empat item tersebut adalah sebagai berikut: 

Nomer 

item 
Item  Nilai  

3 Mahasiswa mendapatkan pengetahuan SOP layanan akademik 3,33 

6 
Fasilitas pendampingan di Laboratorium mendukung kebutuhan 
akademis mahasiswa. 3,31 

5 
Sikap pegawai administrasi akademik ramah, cepat, tanggap dalam 
merepon keluhan 3,23 

2 
Mahasiswa mudah mendapatkan informasi yang jelas tentang 
beasiswa. 3,10 

 

 

A. Layanan Dosen (Evaluasi Kinerja Dosen) Fakultas Ekonomi UIN Malang 

Fakutas ekonomi memiliki SDM Pendidik sebanyak 60 dosen, baik yang berstatus Dosen Pegawai 

Negeri Sipil maupun Dosen Tetap Non PNS (DTBPNS). Hasil evaluasi kinerja dosen selama semester 

gasal tahun ajaran 2019/2020 dapat dijelaskan oleh gambar berikut ini. 
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Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistic, evaluasi kinerja dosen berdasarkan indikator 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4.33. Jika merujuk kepada interval penilaian, maka evaluasi kinerja 

dosen Fakultas Ekonomi UIN Malang termasuk dalam kategori baik. Secara terperinci, terdapat 8 item 

indicator yang berada di atas garis rata-rata dan 5 item yang berada di bawah garis rata-rata. Nilai 

tertinggi berada pada nomer item 6 dengan nilai sebesar 4.52. sedangkan nilai terendah berada pada 

item nomer 12 dengan nilai sebesar 4.09. Adapun rinciannya dapat dijelaskan pada table di bawah ini. 

 

 

 

Nomer 

item 
Item  Nilai  

6 Dosen memiliki penguasaan materi kuliah 4,52 

1 Dosen menyediakan silabus mata kuliah 4,47 

4 Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai isi silabus mata kuliah 4,44 

11 
Materi tugas, tes, dan ujian sesuai dengan materi matakuliah dan 
selaras dengan isi silabus 4,43 

13 
Dosen memberi pendidikan tentang motivasi, nilai (values), moral, 
dan etika selain tentang materi matakuliah 4,39 

2 

Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif/ membuat 
mahasiswa termotivasi dan memperlihatkan sikap menghormati 
mahasiswa  4,38 

7 Dosen memasuki kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 4,34 

5 Materi matakuliah selalu diperbaharui dengan contoh atau 4,33 

3,80

3,90
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4,40
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4,60
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4,47

4,38

4,28

4,44

4,33

4,52

4,34

4,14

4,27
4,24

4,43

4,09

4,39

Mean: 4.33 
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Nomer 

item 
Item  Nilai  

perkembangan terakhir 

  
 

Sumber: data diolah, 2019 

Sedangkan lima item berikutnya memiliki nilai rata-rata dibawah dengan rentang angka 4.28 

hingga 4.09. Meskipun berada di bawah garis rata-rata, Hasil ini masih menunjukkan kriteria yang 

baik. Adapun rincian rentang data kelima item tersebut adalah sebagai berikut: 

Nomer 

item 
Item  Nilai  

3 
Dosen terampil menggunakan sarana teknologi modern dalam 
memberi kuliah 4,28 

9 Dosen meninggalkan kelas tepat waktu 4,27 

10 Dosen selalu memberi penjelasan tentang cara menilai 4,24 

8 Dosen tidak pernah meniadakan kuliah 4,14 

12 

Kesediaan mengadakan waktu untuk diskusi materi pembelajaran 
dengan mahasiswa di luar jam pelajaran di dalam lingkungan 
kampus 4,09 

  
 

 

Hasil evaluasi kinerja dosen jurusan manajemen berdasarkan per variabel mencapai hasil rata-

rata yang sama yaitu 4,32 dengan lima variabel yang dijadikan rata-rata dalam pengukuran evaluasi 

kinerja dosen yaitu yang terdiri dari: 

1. Variable X1 yang diinterpretasikan dengan Kesiapan Mengajar (KM),  

2. Variabel X2 diinterpretasikan dengan Materi Pengajaran (MP),  

3. Variabel X3 diinterpretasikan dengan Disiplin Mengajar (DM),  

4. Variabel X4 diinterpretasikan dengan Evaluasi Mengajar EM) dan  

5. Variabel X5 diinterpretasikan dengan Kepribadian Dosen (KD).  

Grafik dibawah ini menunjukkan hasil rata-rata evaluasi kinerja dosen berdasarkan lima variabel 

tersebut: 
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Sumber: data diolah, 2019 

Grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengukuran kinerja dosen Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi UIN Malang berdasarkan per variabel tersebut masih dalam kriteria baik yaitu 

dengan capaian angka 4.33. Variabel yang berada diatas rata-rata adalah variabel X1 yakni variabel 

Kesiapan Mengajar (KM) dengan nilai 4.36, variabel X2 yakni variabel Materi Pengajaran (MP) 

dengan nilai 4.43, dan variabel X4 yakni variabel Evaluasi Mengajar (EM) dengan nilai 4.43. 

Sedangkan variabel yang berada dibawah garis rata-rata terdiri dari dua variable yaitu variabel 

Disiplin Mengajar (DM) dengan nilai 4.17 dan variabel Kepribadian Dosen dengan nilai 4.25. 

Kedua variabel tersebut masih termasuk dalam kriteria baik pada skala 4.00.  

Disiplin Mengajar (DM) merupakan variabel X3 yang mencapai nilai dibawah rata-rata. 

Variabel ini akan menjadi bahan evaluasi pimpinan dalam memotivasi dosen untuk meningkatkan 

tingkat disiplin mengajar dalam proses perkuliahan. Adapun indikator pengukuran variabel 

Disiplin Mengajar (DM) adalah Dosen meninggalkan kelas tepat waktu, Dosen memasuki kelas 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan Dosen tidak pernah meniadakan kuliah.  

Variabel yang kedua yang menjadi perhatian pimpinan adalah Kepribadian Dosen (KD) yang 

merupakan variabel X5. Variabel ini terdiri dari dua indikator dalam pengukurannya yaitu 

Kesediaan mengadakan waktu untuk diskusi materi pembelajaran dengan mahasiswa di luar 

jam pelajaran di dalam lingkungan kampus dan Dosen memberi pendidikan tentang motivasi, 

nilai (values), moral, dan etika selain tentang materi matakuliah. 

Jika dipecah berdasarkan per jurusan yang terdapat di fakultas ekonomi UIN Malang, maka 

didapatkan hasil seperti berikut: 

 

1. Hasil Evaluasi Layanan Dosen Manajemen 
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Jurusan Manajemen merupakan jurusan pertama yang ada di Fakultas Ekonomi UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Jurusan Manajemen mempunyai tujuan menciptakan  sumber  daya  

manusia  yang  profesional,  melalui lingkungan  yang  berbasis  keilmuan  (scientific  community),  

baik secara  intelektual  maupun  kultural  dengan  harapan  mampu bersaing dalam skala global, 

bersikap fleksibel serta responsive di tingkat nasional. Tujuan diatas didukung oleh visi jurusan 

Manajemen yaitu “Menjadi Jurusan Manajemen yang unggul di kawasan regional (Asia Tenggara) 

yang menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu 

dan kematangan profesional di bidang manajemen”. Sedangkan misi jurusan manajemen adalah: 

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat 

2.    Mengintegrasikan sains (ilmu manajemen) dengan keislaman 

3. Melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam ilmu manajemen dan kewirausahaan 

yang berlandaskan nilai-nilai keislaman 

4.   Menciptakan budaya ilmiah yang dilandasi nilai-nilai keislaman 

Jurusan manajem mempunyai 26 dosen yang terdiri dari 18 Dosen Teteap PNS dan 8 Dosen 

Tetap Non PNS. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja dosen tetap jurusan manajemen yang diukur 

per indikator: 

 

Sumber: data diolah,  2019 

Berdasarkan hasil grafik diatas diketahui bahwa nilai rata-rata evaluasi kinerja dosen Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Malang per Indikator mendapatkan angka 4,32. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Malang termasuk 

pada kriteria baik. Dari data diatas terdiri dari tiga belas item pengukuran evaluasi kinerja dosen 

dengan delapan item yang berada diatas garis rata-rata. Nilai tertinggi yang dicapai ada pada item 

Mean 4,32 
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keenam dengan nilai rata-rata 4,51 dan item terendah terdapat pada item kedua belas yang mencapai 

nilai rata-rata yaitu 4,08. Data pada gambar diatas dapat diperinci sebagai berikut: 

Nomer 

item 
Item  Nilai  

6 Dosen memiliki penguasaan materi kuliah  4,51 

1 Dosen menyampaikan kontrak dan silabus mata kuliah  4,46 

4 Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai isi silabus mata kuliah  4,44 

11 
Materi tugas, tes, dan ujian sesuai dengan materi matakuliah dan selaras dengan isi 

silabus  
4,42 

2 
Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif/ membuat mahasiswa termotivasi dan 

memperlihatkan sikap menghormati mahasiswa  
4,38 

13 
Dosen memberi pendidikan tentang motivasi, nilai (values), moral, dan etika selain 

tentang materi matakuliah  
4,39 

7 Dosen memasuki kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan  4,34 

5 Materi matakuliah selalu diperbaharui dengan contoh atau fenomena terkini  4,32 

  
 

Sumber: data diolah, 2019 

Sedangkan lima item berikutnya memiliki nilai rata-rata dibawah angka 4,32, meskipun 

demikian nilai dari kelima item tersebut masih dalam range 4,00 yang menunjukkan bahwa hasil 

evaluasi kinerja dosen per Indikator masih dalam kriteria baik semuanya. Adapun rincian rentang 

data kelima item tersebut adalah sebagai berikut: 

Nomer 

item 
Item  Nilai  

3 Dosen terampil menggunakan sarana teknologi modern dalam memberi kuliah 4,27 

9 Dosen meninggalkan kelas tepat waktu  4,26 

10 Dosen selalu memberi penjelasan tentang cara menilai  4,23 

8 Dosen tidak pernah meniadakan kuliah 4,13 

12 
Kesediaan mengadakan waktu untuk diskusi materi pembelajaran dengan 

mahasiswa di luar jam pelajaran di dalam lingkungan kampus 
4,08 

  
 

 

Hasil evaluasi kinerja dosen jurusan manajemen berdasarkan per variabel mencapai hasil 

rata-rata yang sama yaitu 4,32 dengan lima variabel yang dijadikan rata-rata dalam pengukuran 

evaluasi kinerja dosen yaitu yang terdiri dari: 

6. Variable X1 yang diinterpretasikan dengan Kesiapan Mengajar (KM),  
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7. Variabel X2 diinterpretasikan dengan Materi Pengajaran (MP),  

8. Variabel X3 diinterpretasikan dengan Disiplin Mengajar (DM),  

9. Variabel X4 diinterpretasikan dengan Evaluasi Mengajar EM) dan  

10. Variabel X5 diinterpretasikan dengan Kepribadian Dosen (KD).  

Grafik dibawah ini menunjukkan hasil rata-rata evaluasi kinerja dosen berdasarkan lima variabel 

tersebut: 

 

Sumber: data diolah. 2019 

Grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengukuran kinerja dosen berdasarkan per variabel 

tersebut masih dalam kriteria baik yaitu dengan capaian angka 4,32. Variabel yang berada diatas 

rata-rata adalah variabel X1 yakni variabel Kesiapan Mengajar (KM) dengan nilai 4,37, variabel 

X2 yakni variabel Materi Pengajaran (MP) dengan nilai 4,42, dan variabel X4 yakni variabel 

Evaluasi Mengajar (EM) dengan nilai 4,32. Sedangkan variabel yang berada dibawah garis rata-

rata terdiri dari dua variable yaitu variabel Disiplin Mengajar (DM) dengan nilai 4,24 dan variabel 

Kepribadian Dosen dengan nilai 4,23. Kedua variabel tersebut masih dinyatakan dalam kriteria baik 

karena range rata-rata masih dalam skala 4,00.  

Disiplin Mengajar (DM) merupakan variabel X3 yang mencapai nilai dibawah rata-rata. 

Variabel ini akan menjadi bahan evaluasi pimpinan dalam memotivasi dosen untuk meningkatkan 

tingkat disiplin mengajar dalam proses perkuliahan. Adapun indikator pengukuran variabel 

Disiplin Mengajar (DM) adalah Dosen meninggalkan kelas tepat waktu dengan nilai capaian, 

Dosen memasuki kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan Dosen tidak pernah 

meniadakan kuliah.  

Variabel yang kedua yang menjadi perhatian pimpinan adalah Kepribadian Dosen (KD) yang 

merupakan variabel X5. Variabel ini terdiri dari dua indikator dalam pengukurannya yaitu 

Mean 4,32 
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Kesediaan mengadakan waktu untuk diskusi materi pembelajaran dengan mahasiswa di luar 

jam pelajaran di dalam lingkungan kampus dan Dosen memberi pendidikan tentang motivasi, 

nilai (values), moral, dan etika selain tentang materi matakuliah. 

2. Hasil Evaluasi Layanan Dosen Akuntansi 

Program studi ini dirancang untuk menghasilkan sarjana muslim yang memiliki kompetensi di 

bidang akuntansi serta memiliki keterampilan dasar riset untuk pengembangan ilmu akuntansi. 

Disamping itu, program studi ini dirancang agar mahasiswa mampu menerapkan ilmu akuntansi 

dalam praktek dibidang profesi akuntansi.  

Melalui program studi ini, mahasiswa dipersiapkan tidak hanya berkompeten di bidang 

akuntansi tetapi memiliki kualifikasi personel yang amanah, profesional, memiliki spiritualitas yang 

dalam, dan akhlak yang luhur. 

Visi  

Menjadi Program Studi S1 Akuntansi yang bereputasi di Asia Tenggara dengan menghasilkan 

lulusan yang unggul berkarakter ulul Albab pada Tahun 2030. 

Misi 

1. Menyelenggarakan proses pendidikan strata 1 (S1) yang berbasis integrasi sains dan Islam 

untuk mewujudkan lulusan yang mempunyai kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, 

keluasan  ilmu  dan kematangan  profesional.  

2. Mendorong pengembangan ilmu akuntansi melalui riset akuntansi yang berbasis integrasi 

sains dan Islam. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui karya-karya kreatif dan inovatif. 

 

Tujuan Jurusan/Program Studi Akuntansi:  

1. Mewujudkan sarjana akuntansi yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-

persoalan yang berkembang di masyarakat serta memiliki sikap proaktif di bidang 

akuntansi. 

2. Mewujudkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan mampu 

mengintegrasikan sains dengan Islam. 

3. Mampu menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui riset-riset akuntansi 

yang berbasis integrasi sains dan Islam. 

4. Mampu menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif melalui pengabdian kepada 

masyarakat. 

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah:  
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1. Tahun 2010-2015, tercapainya peningkatan kapasitas internal dan  efisiensi eksternal untuk 

memantapkan daya saing pada tingkat nasional.  

2.  Tahun 2015-2020, terwujudnya daya saing lembaga pada tingkat Asia Tenggara (ASEAN).  

3.  Tahun 2020-2025, terwujudnya daya saing lembaga pada tingkat Asia Pasifik.  

4. Tahun 2025-2030, terwujudnya daya saing lembaga pada tingkat internasional. 

Jurusan Akuntansi memiliki 13 dosen yang terdiri dari 8 Dosen tetap PNS dan 5 Dosen Tetap 

Bukan PNS. Berikut ini adalah hasil evaluai kinerja dosen tetap Jurusan Akuntansi periode 2018-

2019 yang diukur berdasarkan indikator yang ada: 

 

Sumber: data diolah. 2019 

 

3. Hasil Evaluasi Layanan Dosen Perbankan Syariah 

Saat ini, Jurusan Perbankan Syariah memiliki 17 dosen, baik yang berstatus Dosen Pegawai 

Negeri Sipil maupun Dosen tetap non PNS (DTBPNS). Hasil evaluasi kinerja dosen selama semester 

gasal tahun ajaran 2019/2020 dapat dijelaskan oleh gambar berikut ini. 
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Sumber: data diolah. 2019 

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistic, evaluasi kinerja dosen berdasarkan indikator 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4.37. Jika merujuk kepada interval penilaian, maka evaluasi kinerja 

dosen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Malang termasuk dalam kategori baik. Secara 

terperinci, terdapat 7 item indicator yang berada di atas garis rata-rata dan 6 item yang berada di bawah 

garis rata-rata. Nilai tertinggi berada pada nomer item 6 dengan nilai sebesar 4.57. sedangkan nilai 

terendah berada pada item nomer 8 dengan nilai sebesar 4.16. Adapun rinciannya dapat dijelaskan pada 

table di bawah ini. 

Nomer 

item 
Item  Nilai  

6 Dosen memiliki penguasaan materi kuliah 4,57 

4 Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai isi silabus mata kuliah 4,49 

11 

Materi tugas, tes, dan ujian sesuai dengan materi matakuliah dan 

selaras dengan isi silabus 4,49 

1 Dosen menyediakan silabus mata kuliah 4,49 

2 

Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif/ membuat 

mahasiswa termotivasi dan memperlihatkan sikap menghormati 

mahasiswa  4,43 

13 

Dosen memberi pendidikan tentang motivasi, nilai (values), moral, 

dan etika selain tentang materi matakuliah 4,41 

5 

Materi matakuliah selalu diperbaharui dengan contoh atau 

perkembangan terakhir 4,37 

  
 

Sumber: data diolah, 2019 
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Sedangkan lima item berikutnya memiliki nilai rata-rata dibawah dengan rentang angka 4.33 

hingga 4.16. Meskipun berada di bawah garis rata-rata, Hasil ini masih menunjukkan kriteria yang 

baik. Adapun rincian rentang data kelima item tersebut adalah sebagai berikut: 

Nomer 

item 
Item  Nilai  

7 Dosen memasuki kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 4,33 

9 Dosen meninggalkan kelas tepat waktu 4,32 

10 Dosen selalu memberi penjelasan tentang cara menilai 4,30 

3 

Dosen terampil menggunakan sarana teknologi modern dalam 

memberi kuliah 4,29 

12 

Kesediaan mengadakan waktu untuk diskusi materi pembelajaran 

dengan mahasiswa di luar jam pelajaran di dalam lingkungan 

kampus 4,18 

8 Dosen tidak pernah meniadakan kuliah 4,16 

  
 

Sumber: data diolah, 2019 

Hasil evaluasi kinerja dosen jurusan Perbankan Syariah berdasarkan per variabel mencapai 

hasil rata-rata yang sama yaitu 4,37 dengan lima variabel yang dijadikan rata-rata dalam pengukuran 

evaluasi kinerja dosen yaitu yang terdiri dari: 

1. Variable X1 yang diinterpretasikan dengan Kesiapan Mengajar (KM),  

2. Variabel X2 diinterpretasikan dengan Materi Pengajaran (MP),  

3. Variabel X3 diinterpretasikan dengan Disiplin Mengajar (DM),  

4. Variabel X4 diinterpretasikan dengan Evaluasi Mengajar EM) dan  

5. Variabel X5 diinterpretasikan dengan Kepribadian Dosen (KD).  

Grafik dibawah ini menunjukkan hasil rata-rata evaluasi kinerja dosen berdasarkan lima variabel 

tersebut: 
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Sumber: data diolah. 2018 

Grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengukuran kinerja dosen Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi UIN Malang berdasarkan per variabel tersebut masih dalam kriteria baik yaitu 

dengan capaian angka 4.37. Variabel yang berada diatas rata-rata adalah variabel X1 yakni variabel 

Kesiapan Mengajar (KM) dengan nilai 4.40, variabel X2 yakni variabel Materi Pengajaran (MP) 

dengan nilai 4.48, dan variabel X4 yakni variabel Evaluasi Mengajar (EM) dengan nilai 4.40. 

Sedangkan variabel yang berada dibawah garis rata-rata terdiri dari dua variable yaitu variable X3 

yakni Variabel Disiplin Mengajar (DM) dengan nilai 4.27 dan variabel X5 yakni Variable 

Kepribadian Dosen dengan nilai 4.30. Kedua variabel tersebut masih termasuk dalam kriteria baik 

pada skala 4.00.  

Disiplin Mengajar (DM) merupakan variabel X3 yang mencapai nilai dibawah rata-rata. 

Variabel ini akan menjadi bahan evaluasi pimpinan dalam memotivasi dosen untuk meningkatkan 

tingkat disiplin mengajar dalam proses perkuliahan. Adapun indikator pengukuran variabel 

Disiplin Mengajar (DM) adalah Dosen meninggalkan kelas tepat waktu, Dosen memasuki kelas 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan Dosen tidak pernah meniadakan kuliah.  

Variabel yang kedua yang menjadi perhatian pimpinan adalah Kepribadian Dosen (KD) yang 

merupakan variabel X5. Variabel ini terdiri dari dua indikator dalam pengukurannya yaitu 

Kesediaan mengadakan waktu untuk diskusi materi pembelajaran dengan mahasiswa di luar 

jam pelajaran di dalam lingkungan kampus dan Dosen memberi pendidikan tentang motivasi, 

nilai (values), moral, dan etika selain tentang materi matakuliah. 
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B. Penilaian Kinerja Pimpinan Dekanat 

Nomer 

Item 

Item Nilai  

Item 

1 Bersifat jujur dan terbuka 4.24 

2 Bersikap hangat dan membina rasa saling percaya 4.35 

3 Memimpin dengan keteladanan / perilaku 4.21 

4 Membina hubungan baik antara bawahan dan relasi 4.37 

5 Memberikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam berorganisasi 4.24 

6 Tetap tenang dan member solusi meskipun dalam situasi kritis atau tidak 

menyenangkan 4.30 

7 Mampu menyelesaikan tugas yang menurut saudara hal tersebut sulit 

dan tidak menyenangkan 4.24 

8 Bersikap respek, mendengarkan keluhan, sharing informasi dan 

mengakui kelebihan orang lain 4.38 

9 Memanfaatkan SDM dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan 

efek/hasil yang sangat baik 4.21 

10 Berespon secara cepat dan tepat untuk mengatasi masalah dan 

kesempatan yang tidak diduga (unpredictable) 4.27 

11 Mengelola perencanaan secara tepat waktu dan tepat anggaran (budget) 4.37 

12 Mampu mengambil keputusan dengan cara dan pada waktu yang tepat 4.14 

13 Mampu bersikap tegas untuk menentukan keputusan yang kompleks 

atau membingungkan 4.25 

14 Terbuka terhadap suatu perubahan 4.29 

15 Mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan situasi dengan cepat 4.14 

16 Pada saat situasi sulit atau tidak menyenangkan, mampu memotivasi 

bawahan agar tetap beraktivitas 4.32 

17 Mendorong bawahan agar mampu bekerjasama dan merasa nyaman 

untuk mencapai tujuan 4.30 

18 Selalu berpikir kedepan dan menggambarkan rencana besar (visioner) 4.25 

19 Memiliki rencana jangka panjang 4.30 

20 Mampu menggambarkan tantangan dan peluang serta hal-hal besar 

lainnya 4.35 
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Sumber: data diolah. 2018 

 

Berdasarkan hasil penelusuran diatas pimpinan Fakultas Ekonomi UIN Malang mendapatkan 

penilaian dengan rata-rata 4.28. jika ditelaah lebih detail, nilai tertinggi didapatkan pada poin nomer 8 

dengan item “Bersikap respek, mendengarkan keluhan, sharing informasi dan mengakui kelebihan 

orang lain” dengan nilai sebesar 4.38. Sedangkan, penilaian dengan nilai terendah didapatkan pada poin 

12 dan 15 dengan item masing-masing “Mampu mengambil keputusan dengan cara dan pada waktu 

yang tepat” dan “Mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan situasi dengan cepat” dengan nilai 

sebesar 4.14. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

evaluasi kinerja pelayanan akademik berdasarkan indikator mendapatkan nilai rata-rata sebesar 

3.45. Jika merujuk kepada interval penilaian, maka evaluasi kinerja pelayanan akademik Fakultas 

Ekonomi UIN Malang termasuk dalam kategori cukup. Secara terperinci, terdapat 6 item indicator yang 

berada di atas garis rata-rata dan 4 item yang berada di bawah garis rata-rata. Nilai tertinggi berada pada 

nomer item 9 dengan nilai sebesar 3.80. sedangkan nilai terendah berada pada item nomer 2 dengan 

nilai sebesar 3.10.  

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistic, evaluasi kinerja dosen berdasarkan indikator 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4.33. Jika merujuk kepada interval penilaian, maka evaluasi kinerja 

dosen Fakultas Ekonomi UIN Malang termasuk dalam kategori baik. Secara terperinci, terdapat 8 item 

indicator yang berada di atas garis rata-rata dan 5 item yang berada di bawah garis rata-rata. Nilai 

tertinggi berada pada nomer item 6 dengan nilai sebesar 4.52. sedangkan nilai terendah berada pada 

item nomer 12 dengan nilai sebesar 4.09 

Sedangkan pada aspek Penilaian Kinerja Pimpinan Dekanat FE UIN Malang mendapatkan nilai 

rata-rata sebesar 4.28 (skala 5). Terdapat 10 item yang berada di atas garis rata-rata dan terdapat 10 item 

lainnya yang berada di bawah garis rata-rata. Dengan nilai tertinggi yakni 4.38 pada item nomer 8. 

Sedangkan nilai terendah yakni 4.14 pada nomer 12 dan 15. 

 

B. Saran  

Terkait keterbatasan penelusuran di atas maka saran pada penelusuran kali ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penyebaran kuesioner kepada mahasiswa kurang efektif dalam pelaksanaannya karena 

bertepatan dengan UAS. Hal ini memungkinkan mahasiswa tidak secara mendalam menjawab 

pertanyaan yg ada dalam kuesioner. Dengan demikian pelaksanaan evaluasi dapat dilaksanakan 

pada perkuliahan terakhir sehingga hasil yang diharapkan lebih maksimal. 

2. Diperlukan integrasi yang komprehensif oleh seluruh stakeholder dalam penysunan item 

kuesioner sehingga berdampak pada ketepatan sasaran evaluasi kinerja. 


