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A. Latar Belakang 

Untuk  pengembangan Program Studi, perlu dilakukan manajemen profesional di 

Program Studi yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang mampu 

mengayomi, melindungi dan memberikan kenyamanan bagi civitas akademika 

(mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik). Kenyamanan civitas akademika dalam 

menjalankan perannya tentu saja tidak terlepas dari layanan yang disediakan oleh pihak 

Program Studi. Kepuasan diartikan sebagai suatu kondisi dimana keinginan dan harapan 

dapat terpenuhi, berarti kepuasan layanan yang diperoleh civitas akademika adalah 

kenyamanan yang diperoleh oleh civitas akademika di Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab atas pelayanan yang diberikan. Terdapat beberapa bidang layanan yang ada di 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yaitu: kurikulum program studi, proses 

pembelajaran, sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan, pejabat struktural), 

mahasiswa, sarana dan prasarana, suasana akademik, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, sistem informasi dan kerjasama dalam atau luar negeri. Setiap layanan yang 

ada seharusnya di lakukan evaluasi berkesinambungan untuk mengetahui apakah layanan 

yang diberikan sudah cukup baik atau tidak dan juga bisa diketahui layanan di bagian mana 

yang sudah memadai atau yang masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. 

 

B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan dosen terhadap layanan yang diberikan oleh 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil evaluasi yang diperoleh akan digunakan sebagai 

umpan balik bagi Ketua Program Studi dalam hal peningkatan manajemen dan juga untuk 

menyusun rencana program kerja pengembangan sesuai arah kebijakan dalam renstra dan 

renop Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. 

 

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Survei 

Waktu pelaksanaan kegiatan survei tingkat kepuasan terhadap layanan yang telah 

diterima oleh Dosen, yang ada di lingkungan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada 

tahun akademik 2016/2017. 

 

 

 



D. Responden 

Responden pada periode pengukuran tingkat kepuasan dosen tahun akademik 2016-

2017 ini adalah semua dosen tetap Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. 

 

E. Instrumen Pengukuran  

Instrumen pengukuran tingkat kepuasan dosen yang digunakan adalah angket, 

terdiri terdiri dari 20 butir pertanyaan. 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 merasakan sangat tidak 

puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 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 puas dengan aspek-aspek pelayanan yang diberikan oleh Program 

Studi. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data hasil pengukuran tingkat kepuasan dosen terhadap pelayanan Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab : 

1. Menentukan rata-rata tingkat kepuasan dosen terhadap pelayanan Program Studi PBA 

terhadap setiap item pertanyaan : 

respondenJumlah

ikebutirdiperolehyangskorJumlah


 

2. Menentukan rata-rata tingkat kepuasan kepuasan dosen terhadap pelayanan Program 

Studi PBA 

yaanperbutirJumlah

yaanperbutirsemuaskorratarataJumlah

tan

tan


 

3. Kategori tingkat kepuasan 

Tabel 1 

Tabel. Kategorisasi Tingkat Kepuasan Dosen 

 

No Interval Kriteria 

1 3,26 – 4,00 Sangat Puas 

2 2,51 – 3,25 Puas 

3 1,76 – 2,50 Tidak Puas 

4 1,00 – 1,75 Sangat Tidak Puas 

 



G. Hasil Survei 

Hasil penyebaran angket tingkat kepuasan dosen terhadap pelayanan Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab pada Tahun Akademik 2016/2017, di peroleh : 

Tabel 2 

Rata-Rata Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap Pelayanan Program Studi PBA 

Berdasarkan Item Pertanyaan 

 

No Nama Dosen 
Rata-

Rata 
Kategori 

1 
Program studi memberi kesempatan pada dosen untuk 

mengajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya 

3.58 

 

Sangat Puas 

 

2 
Program studi memberikan kesempatan pada dosen 

untuk menerapkan metode pembelajaran yang baru 

3.63 

 

Sangat Puas 

 

3 
Ketersediaan fasilitas internet untuk menunjang proses 

perkuliahan 

2.47 

 

Tidak Puas 

 

4 
Program studi memberikan kesempatan bagi dosen 

untuk menulis buku ajar 

3.68 

 

Sangat Puas 

 

5 

Program studi memberikan kesempatan bagi dosen 

untuk mengikuti workshop/kegiatan pelatihan 

internal/eksternal yang berhubungan dengan kompetensi 

3.58 

 

 

Sangat Puas 

 

6 

Program studi memberikan kesempatan bagi dosen 

untuk meneruskan studi lanjut ke jenjang yang lebih 

tinggi 

3.42 

 

 

Sangat Puas 

 

7 
Ketersediaan buku teks book di perpustakaan 

mendukung kegiatan proses pembelajaran 

3.53 

 

Sangat Puas 

 

8 
Ketersediaan akses terhadap jurnal online mendukung 

dosen dalam melakukan penelitian 

2.42 

 

Tidak Puas 

 

9 

Program studi selalu memberikan kesempatan bagi 

dosen untuk memberikan masukan/ide baru untuk 

perbaikan proses/prosedur pelaksanaan pekerjaan. 

3.26 

 

Sangat Puas 

10 
Pejabat struktural di program studi mampu 

berkomunikasi secara efektif pada para dosen. 

3.37 

 

Sangat Puas 

 

11 

Program studi selalu mendukung apa yang dosen 

lakukan sepanjang menurut pihak yang bersangkutan 

dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan 

program studi 

3.47 

 

 

 

Sangat Puas 

 

 

12 

Program studi memberikan kesempatan kepada para 

dosen agar terlibat dalam tim/panitia sehingga dapat 

bekerja sama dengan baik. 

3.53 

 

 

Sangat Puas 

 

13 

Pejabat struktural program studi melakukan kaderisasi 

kepemimpinan terhadap dosen yang dianggap memiliki 

kompetensi yang memadai. 

3.53 

 

 

Sangat Puas 

 

14 
Diskusi tentang topik keilmuan selalu ada dilingkungan 

kerja saya 

3.42 

 

Sangat Puas 

 

15 
Komputer yang tersedia pada ruangan tertentu selalu 

berada dalam kondisi yang prima. 

2.47 

 

Tidak Puas 

 

16 Laptop/komputer yang tersedia di TU program studi 
2.42 Tidak Puas 



selalu berada dalam kondisi yang prima.  

17 
Fasilitas pendukung dalam mengajar : Spidol selalu 

tersedia di program studi 

3.26 

 

Sangat Puas 

 

18 
Meja dan kursi dalam ruangan kelas selalu tertata rapi 

sebelum dosen memulai mengajar di kelas 

3.37 

 

Sangat Puas 

 

19 
Meja dosen di ruangan kerja membuat dosen nyaman 

dalam bekerja 

3.16 

 

Puas 

 

20 
Ukuran ruang kerja membuat dosen nyaman dalam 

bekerja 

3.11 

 

Puas 

 

  

 

Jumlah item pertanyaan berdasarkan tingkat kepuasan dosen terhadap pelayanan 

Program Studi PBA : 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Program studi memberi kesempatan pada …

Program studi memberikan kesempatan pada …

Ketersediaan fasilitas internet untuk …

Program studi memberikan kesempatan bagi …

Program studi memberikan kesempatan bagi …

Program studi memberikan kesempatan bagi …

Ketersediaan buku teks book di perpustakaan …

Ketersediaan akses terhadap jurnal online …

Program studi selalu memberikan kesempatan …

Pejabat struktural di program studi mampu …

Program studi selalu mendukung apa yang …

Program studi memberikan kesempatan …

Pejabat struktural program studi melakukan …

Diskusi tentang topik keilmuan selalu ada …

Komputer yang tersedia pada ruangan …

Laptop/komputer yang tersedia di TU program …

Fasilitas pendukung dalam mengajar : Spidol …

Meja dan kursi dalam ruangan kelas selalu …

Meja dosen di ruangan kerja membuat dosen …

Ukuran ruang kerja membuat dosen nyaman …

3.58

3.63

2.47

3.68

3.58

3.42

3.53

2.42

3.26

3.37

3.47

3.53

3.53

3.42

2.47

2.42

3.26

3.37

3.16

3.11

Gambar 1. Rata-Rata Tingkat Kepuasan Dosen Terhadap 

Pelayanan Program Studi PBA Berdasarkan Item Pertanyaan



 

 

H. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data bahwa rata-rata skor tingkat kepuasan dosen 

terhadap pelayanan Program Studi PBA adalah 3.23 (PUAS), akan tetapi ada beberapa hal 

yang perlu menjadi perhatian Program Studi PBA untuk ditingkatkan : (1) Ketersediaan 

fasilitas internet untuk menunjang proses perkuliahan, (2) Ketersediaan akses terhadap 

jurnal online mendukung dosen dalam melakukan penelitian, (3) Komputer yang tersedia 

di ruang Program Studi PBA.  

 

I. Rekomendasi 

Menindaklanjuti hasil survei tersebut, Program Studi PBA melakukan beberapa hal 

sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan internet. 

2. Memperbanyak akses jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional 

scopus  

3. Meningkatkan sarana prasarana untuk pembelajaran seperti peralatan praktikum.  

4. Memperbanyak pengadaan seminar dan workshop tentang penelitian. 
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REKAPITULASI HASIL SURVEI 

TINGKAT KEPUASAN DOSEN TERHADAP PELAYANAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BANAHASA ARAB

TAHUN AKADEMIK 2017-2018



TUJUAN SURVEY

Mengetahui tingkat kepuasan dosen terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Arab sehingga

dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas

pelayanan. Hasil evaluasi yang diperoleh akan digunakan sebagai

umpan balik bagi Ketua Program Studi dalam hal peningkatan

manajemen dan juga untuk menyusun rencana program kerja

pengembangan sesuai arah kebijakan dalam renstra dan renop

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab.



WAKTU SURVEI RESPONDEN

Tahun

Akademik

2017 - 2018

Dosen Tetap

Prodi PBA 

17 Orang



ANGKET

Keterangan:

4 : Sangat Puas

3 : Puas

2 : Tidak Puas

1 : Sangat Tidak Puas

34

1
2



No Interval Kriteria

1 3,26 – 4,00 Sangat Puas

2 2,51 – 3,25 Puas

3 1,76 – 2,50 Tidak Puas

4 1,00 – 1,75 Sangat Tidak Puas

Kategorisasi

Tingkat 

Kepuasan

Dosen



RATA-RATA SKOR TINGKAT KEPUASAN DOSEN

Terhadap PELAYANAN PRODI PBA

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

3.88

3.82

2.41

4. Program studi memberikan kesempatan bagi dosen untuk menulis buku ajar
3.71



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

8. Ketersediaan akses terhadap jurnal online mendukung dosen dalam melakukan penelitian

3.76

3.82

2.47

3.06

9. Program studi selalu memberikan kesempatan bagi dosen untuk memberikan masukan/ide

baru untuk perbaikan proses/prosedur pelaksanaan pekerjaan

3.12

RATA-RATA SKOR TINGKAT KEPUASAN DOSEN

Terhadap PELAYANAN PRODI PBA



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.

3.94

3.76

3.88

3.88

14. Diskusi tentang topik keilmuan selalu ada dilingkungan kerja saya

2.47

RATA-RATA SKOR TINGKAT KEPUASAN DOSEN

Terhadap PELAYANAN PRODI PBA



15. Komputer yang tersedia pada ruangan tertentu selalu

berada dalam kondisi yang prima.

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

3.82

3.12

3.76

3.41

RATA-RATA SKOR TINGKAT KEPUASAN DOSEN

Terhadap PELAYANAN PRODI PBA



RATA-RATA SKOR TINGKAT KEPUASAN DOSEN

Terhadap PELAYANAN PRODI PBA

19. Meja dosen di ruangan kerja membuat dosen nyaman dalam

bekerja

20. Ukuran ruang kerja membuat dosen nyaman dalam bekerja

3.29

3



Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa 8

0

2

4

6

8

10

12

14

Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak 
Puas

13

4
3

0

F
re

k
u
n

e
si

Grafik. Jumlah Item Pertanyaan Berdasarkan Tingkat Kepuasan 
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KESIMPULAN

Rata-rata skor tingkat kepuasan dosen

terhadap pelayanan Program Studi PBA 

adalah 3.42 (SANGAT PUAS) 
Psikologi

3.02



Pengadaan jaringan

internet

Meningkatkan

jumlah kegiatan

diskusi dosen

i

TINDAK LANJUT

Meningkatkan jumlah

buku teks book 

berbahasa Arab di

perpustakaan



LAPORAN

HASIL SURVEI  TINGKAT KEPUASAN DOSEN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

TAHUN AKADEMIK 2018-2019
1



2

TUJUAN 

SURVEI

Mengukur tingkat

kepuasan dosen

terhadap pelayanan

akademik di Prodi PBA 

berdasarkan persepsi, 

pengetahuan, perasaan, 

pengamatan, dan

pengalaman mereka



RESPONDEN Dosen Tetap Prodi
PBA

Dosen Pengampu

Mata Kuliah

17 Orang



INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

Angket Tertutup

20 butir pertanyaan

4 option jawaban : Sangat puas, Puas, Tidak

puas, Sangat tidak puas

Uji validitas dan Uji Reliabilitas



KATEGORI TINGKAT KEPUASAN DOSEN
7

1,00 – 1,751,76 – 2,502,51 – 3,253,26 – 4,00

Sangat Puas Puas Tidak Puas
Sangat Tidak

Puas



6

Program studi memberikan kesempatan

pada dosen untuk menerapkan metode

pembelajaran yang baru

Program studi memberi kesempatan pada

dosen untuk mengajar sesuai dengan

kemampuan dan minatnya

HASIL SURVEY



7

Ketersediaan fasilitas internet untuk

menunjang proses perkuliahan (Akses e-

learning)

Program studi memberikan kesempatan bagi

dosen untuk menulis buku ajar



8

Program studi memberikan

kesempatan bagi dosen untuk

mengikuti workshop/kegiatan

pelatihan internal/eksternal yang 

berhubungan dengan kompetensi

Program studi memberikan kesempatan bagi

dosen untuk meneruskan studi lanjut ke

jenjang yang lebih tinggi



9

Ketersediaan buku teks book di

perpustakaan mendukung kegiatan

proses pembelajaran

Ketersediaan akses terhadap jurnal

online mendukung dosen dalam

melakukan penelitian



10

Program studi selalu memberikan

kesempatan bagi dosen untuk memberikan

masukan/ide baru untuk perbaikan

proses/prosedur pelaksanaan pekerjaan

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

Program studi memberikan kesempatan

kepada para dosen agar terlibat dalam

tim/panitia sehingga dapat bekerja

sama dengan baik



12

Pejabat struktural program studi

melakukan kaderisasi kepemimpinan

terhadap dosen yang dianggap memiliki

kompetensi yang memadai

Diskusi tentang topik keilmuan selalu

ada dilingkungan kerja saya



13

Program studi memberikan penghargaan

untuk dosen berprestasi

Laptop/komputer yang tersedia di TU 

program studi selalu berada dalam kondisi

yang prima



14

Fasilitas pendukung dalam mengajar : 

Spidol selalu tersedia di program studi
Meja dan kursi dalam ruangan kelas

selalu tertata rapi sebelum dosen

memulai mengajar di kelas



15

Meja dosen di ruangan kerja membuat

dosen nyaman dalam bekerja
Ukuran ruang kerja membuat dosen

nyaman dalam bekerja



16

Jumlah Item Pertanyaan Berdasarkan Tingkat Kepuasan Dosen

Terhadap Pelayanan Prodi PBA

0

5

10

15

20

Sangat Puas Puas Tidak Puas Sangat Tidak 
Puas

17

3

0 0



17

KESIMPULAN

Rata-rata skor tingkat

kepuasan dosen terhadap

pelayanan Program Studi PBA 

adalah 3.60 (SANGAT PUAS) 



18

TINDAK LANJUT

Menyampaikan kepada TIPADA selaku pengelola jaringan internet 

agar memperbaiki dan meningkatkan fasilitas internet untuk

menunjang proses perkuliahan (Akses e-learning)

Memperbanyak buku teks book di perpustakaan terutama buku

bahasa Arab

Memberikan penghargaan kepada dosen Program Studi PBA yang 

dianggap berprestasi
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