
 

KEMENTERIAN AGAMA RI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
Jln. Gajah Mada No.100 Jempong Baru, Mataram. Telp. (0370) 620783/620784 Fax. 

(0370)620784 http://www.uinmataram.ac.id/email: tadrislughaharab@gmail.com 

 

 

ANGKET TINGKAT KEPUASAN DOSEN 

 

Nama Dosen   : …………………………………………………… 

NIP/NIDN    : …………………………………………………… 

Semester/Tahun Akademik : …………………………………………………… 

A. Petunjuk 

1. Isilah angket ini dengan memberi tanda centang di kolom pada jawaban 
yang disediakan. 

2. Angket ini menunjukkan tanggapan Anda terhadap pelayanan Program 

Studi yang berguna untuk perbaikan mutu pelayanan. 
3. Keterangan : 

STP = Sangat Tidak Puas   
TP = Tidak Puas   

P = Puas   
SP = Sangat Puas   

 
B. Pertanyaan 

 

No Pertanyaan 
Tingkat Kepuasan 

STP TP P SP 

1 Program studi memberi kesempatan pada 
dosen untuk mengajar sesuai dengan 
kemampuan dan minatnya 

    

2 Program studi memberikan kesempatan pada 

dosen untuk menerapkan metode 
pembelajaran yang baru 

    

3 Ketersediaan fasilitas internet untuk 

menunjang proses perkuliahan (Akses e-
learning) 

    

4 Program studi memberikan kesempatan bagi 

dosen untuk menulis buku ajar 
    

5 Program studi memberikan kesempatan bagi 

dosen untuk mengikuti workshop/kegiatan 
pelatihan internal/eksternal yang 

berhubungan dengan kompetensi 

    

6 Program studi memberikan kesempatan bagi 
dosen untuk meneruskan studi lanjut ke 

jenjang yang lebih tinggi 

    

7 Ketersediaan buku teks book di perpustakaan 

mendukung kegiatan proses pembelajaran 
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8 Ketersediaan akses terhadap jurnal online 

mendukung dosen dalam melakukan 
penelitian 

    

9 Program studi selalu memberikan kesempatan 

bagi dosen untuk memberikan masukan/ide 
baru untuk perbaikan proses/prosedur 
pelaksanaan pekerjaan. 

    

10 Pejabat struktural di program studi mampu 

berkomunikasi secara efektif pada para dosen. 
    

11 Program studi selalu mendukung apa yang 
dosen lakukan sepanjang menurut pihak yang 

bersangkutan dapat memberikan kontribusi 
positif untuk kemajuan program studi 

    

12 Program studi memberikan kesempatan 
kepada para dosen agar terlibat dalam 

tim/panitia sehingga dapat bekerja sama 
dengan baik. 

    

13 Pejabat struktural program studi melakukan 

kaderisasi kepemimpinan terhadap dosen yang 
dianggap memiliki kompetensi yang memadai. 

    

14 Diskusi tentang topik keilmuan selalu ada 
dilingkungan kerja saya 

    

15 Program studi memberikan penghargaan 

untuk dosen berprestasi 
    

16 Laptop/komputer yang tersedia di TU program 
studi selalu berada dalam kondisi yang prima. 

    

17 Fasilitas pendukung dalam mengajar : Spidol 
selalu tersedia di program studi 

    

18 Meja dan kursi dalam ruangan kelas selalu 

tertata rapi sebelum dosen memulai mengajar 
di kelas 

    

19 Meja dosen di ruangan kerja membuat dosen 

nyaman dalam bekerja 
    

20 Ukuran ruang kerja membuat dosen nyaman 
dalam bekerja 

    

 
Mataram, ……………………………….. 

Responden 
 

 
 

 
_________________________________ 
NIP/NIDN. 

 


