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I. PROFIL RESPONDEN 

Survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan tenaga kependidikan, yaitu STKIP 

Modern Ngawi merupakan survey yang dilaksanakan dalam akhir tahun akademik. Pada 

tahun akademik 2020/2021 kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik 

dilaksanakan pada periode semester genap yaitu Juli 2020. 

Dalam survey kepuasan mahasiswa terhadap tenaga kependidikan, secara umum 

terbagi menjadi 4 (empat) kategori. Kategori tersebut adalah: (1) Staf akademik melayani 

kepentingan mahasiswa dengan baik (2) Staf akademik memberikan layanan kepada 

mahasiswa dengan efisien (cepat dan tepat waktu), (3) Prosedur pelayanan mahasiswa 

terstruktur dan mudah dipahami dan (4) Staf administrasi akademik santun dalam memberikan 

pelayanan. Hasil survey tingkat kepuasan untuk seluruh responden berdasarkan 4 kategori 

tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 1. Kategori dalam Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan  

Kategori Tingkat Kepuasan 

 (4)  (3)  (2)  (1) 

Staf akademik melayani kepentingan mahasiswa dengan baik     

Staf akademik memberikan layanan kepada mahasiswa dengan efisien 

(cepat dan tepat waktu) 

    

Prosedur pelayanan mahasiswa terstruktur dan mudah dipahami     

Staf administrasi akademik santun dalam memberikan pelayanan     

 

Keterangan Tingkat Kepuasan: 

Sangat Baik : 4 

Baik  : 3 

Cukup : 2 

Kurang : 1 

 



 

Diagram 1 Presentase Mahasiswa 

 

Dari diagram 1 menunjukkan bahwa presentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

tenaga kependidikan menunjukkan 64.10% responden memberi apresiasi terhadap staf 

akademik yang memberikan layanan kepentingan mahasisiwa dengan baik. Pada kategori 

74.36 % responden memberi apresiasi efisien (cepat dan tepat waktu) terhadap staf 

akademik yang memberikan layanan kepada mahasiswa. Pada kategori 66.66% responden 

memberi apresiasi terstruktur dan mudah dipahami terhadap prosedur pelayanan staf 

akademik yang memberikan layanan kepada mahasiswa Pada kategori 71.79 % responden 

memberi apresiasi santun dalam memberikan pelayanan terhadap staf administrasi 

akademik yang memberikan layanan kepada mahasiswa. 

INSTRUMEN DAN PENGOLAHAN DATA 

Data yang digunakan dalam kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga 

kependidikan STKIP Modern Ngawi, terdiri 4 (empat) kategori, yaitu: (1) Staf akademik 

melayani kepentingan mahasiswa dengan baik (2) Staf akademik memberikan layanan 

kepada mahasiswa dengan efisien (cepat dan tepat waktu), (3) Prosedur pelayanan 

mahasiswa terstruktur dan mudah dipahami dan (4) Staf administrasi akademik santun 

dalam memberikan pelayanan.  
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Hasil survey kepuasan mahasiswa dihitung berdasarkan jumlah jawaban responden 

terhadap pilihan jawaban dengan menggunakan skala likert, yaitu: 

(4): Sangat Baik  

(3): Baik  

(2): Cukup  

(1): Kurang  

 

II. HASIL SURVEI  

Berikut adalah hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap tenaga kependidikan. 

 

Diagram 2 Presentase Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelayanan Staf Akademik 

Diagram 2 menunjukkan hasil 64.10% responden memberikan penilaian bahwa staf 

akademik melayani kepentingan mahasiswa dengan baik serta 25.64% responden 

memberikan penilaian bahwa staf akademik melayani kepentingan mahasiswa dengan 

sangat baik sedangkan 10.26% responden memberikan penilaian bahwa staf akademik 

melayani kepentingan mahasiswa dengan cukup. 
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Dagram 3 Kepuasan Mahasiswa Terhadap Efisiensi Pelayanan Staf Akademik 

(Cepat & tepat waktu) 

 

Dari diagram 3 menunjukkan hasil 74.36% responden memberikan penilaian bahwa 

staf akademik memberikan pelayanan yang efisien (cepat dan tepat waktu) dengan baik, 

serta sebanyak 15.38% responden memberikan penilaian bahwa staf akademik memberi 

pelayanan yang yang efisien (cepat dan tepat waktu) dengan kategori cukup, sedangkan 

sebanyak 10.26% responden memberikan penilaian bahwa staf akademik 

memberipelayanan yang yang efisien (cepat dan tepat waktu) dengan kategori sangat baik. 

 

Diagram 4 Kepuasan Mahasiswa Terhadap Prosedur pelayanan 
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Dari diagram 4 menunjukkan hasil Prosedur pelayanan mahasiswa terstruktur dan 

mudah dipahami sebanyak 66.60% responden memberikan penilaian baik, dan pada 

kategori sangat baik sebesar 12.28% sedangkan 20.51% kategori cukup pada prosedur 

pelayanan.  

 

Diagram 5 Kepuasan Mahasiswa Terhadap Perilaku Staf Administrasi Akademik 

(Santun dalam Memberi Pelayanan) 

 

Dalam diagram 5 menunjukkan bahwa hasil presentase kepuasan mahasiswa 

terhadap perilaku staf administrasi akademik (Santun dalam Memberi Pelayanan) 

sebanyak 71.79% responden memberikan penilaian baik, dan pada kategori sangat baik 

sebanyak 20.51% sedangkan 7.69% kategori cukup.  

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN 

Pada bagian akhir kuesioner mengenai kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga 

kependidikan STKIP Modern Ngawi yang melingkupi 4 kategori, yaitu: (1) Staf akademik 

melayani kepentingan mahasiswa dengan baik (2) Staf akademik memberikan layanan 

kepada mahasiswa dengan efisien (cepat dan tepat waktu), (3) Prosedur pelayanan 

mahasiswa terstruktur dan mudah dipahami dan (4) Staf administrasi akademik santun 

dalam memberikan pelayanan. Selain itu, mahasiswa diminta untuk meenyampaikan 
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pendapatnya mengenai hal yang paling panting dan segera dilakukan perbaikan terkait 

dengan pelayanan tenaga kependidikan. 

Dari hasil survey yang telah dilakukan terdapat poin yang perlu ditingkatkan, yaitu 

pada pelayanan staf akademin yang memberikan layanan kepada mahasiswa dengan 

efisien (cepat dan tepat waktu).  

Demikian hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan 

Tahun Ajaran 2019/2020 disampaikan pada Rapat Pimpinan sebagai masukan perbaikan 

pada Tahun Ajaran 2020/2021. 

Ngawi, Juli 2020  

Disusun Oleh  
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